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Sammenfatning
Der er kortlagt habitatnaturtyperne surt overdrev, 6230 og rigkær, 7230 i Klevads
Mose. Overdrevet er kortlagt på en skråning på sydsiden af Hestetangs Å. Rigkær er
kortlagt i 2 forekomster i ådalen umiddelbart nedenfor skråningen.
Endvidere er der kortlagt potentiel habitatnatur, dvs. arealer hvor de jordbundsmæssige og hydrologiske forudsætninger er opfyldt for udvikling af bestemte typer af
habitatnatur. Endvidere skal arealerne floristisk have et indhold, der indikere
potentiale for udvikling af habitatnatur.
Der er afgrænset mindre arealer med potentielt rigkær og et enkelt areal, hvor der er
potentiale for udvikling af habitatnaturtypen kilde og væld, 7220. Hovedparten af
mosearealerne i Klevads Mose vurderes ikke at have potentiale for at udvikle sig til
lysåben habitatnatur.
Kortlægningen i 2010 adskiller sig på flere punkter fra den gældende kortlægning. Der
er samlet kortlagt et væsentligt mindre areal med habitatnatur. Dette skyldes
primært, at der ved realisering af lifeprojektet er ryddet arealer, der tidligere var
kortlagt som aske- og ellesump, 91E0, samt at der ikke længere er kortlagt
hængesæk, 7140. Udbredelsen af surt overdrev er reduceret som konsekvens af at
ikke-habitatnatur ikke længere er medtaget i det kortlagte areal.
Bilag IV-artene Stor Vandsalamander (ligeledes på udpegningsgrundlaget) og Spidssnudet Frø er registreret ynglende flere steder i mosens tørvegrave, ligesom de
omgivende naturarealer fungerer som fourageringsområde for arterne. Sumpvindelsnegl, der er på udpegningsgrundlaget. er jævnt udbredt i starbevoksningerne i
Klevads Mose.
De rødlistede arter Engperlemorsommerfugl og Gul Star forekommer fåtalligt i mosen.
Den kontinuerte pleje, der er sat i værk efterfølgende rydningerne, ventes i højere
grad rydningerne at være fremmende for såvel udviklingen af habitatnaturtyper som
levesteder for arter.
En intensivering af afgræsningen uden tilskudsfodring vil fremme udviklingen af
rigkær og væld, øge kvaliteten af det eksisterende overdrev og forbedre levestederne
for padderne. Samtidigt vurderes det, at levesteder for arter, der er afhængige af
ekstensiv drift (Sumpvindelsnegl, Engperlemorsommerfugl og til dels Markfirben),
fortsat vil kunne eksistere i tilstrækkelig udstrækning.
Gentagen rydning af opvækst og genskydende vedplanter er nødvendigt i flere af de
ryddede områder for at hindre, at de atter bliver skov-/kratbevoksede.
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Indledning
Mølleåsystemet er udpeget som ét af 11 indsatsområder i Danmark under Vand- og
Naturindsatsen. En del af arbejdet i indsatsområdet omhandler Natura 2000 og naturpleje
for at fastholde eller fremme udviklingen af værdifuld natur.
Projektområderne er:
¾ Klevads Mose
¾ Farum Sortemose og Præstemose
¾ Vaserne
¾ Lyngby Åmose
¾ Ravnholm.
I Klevads Mose er førstegangsplejen udført i 2009. Nærværende rapport, der
præsenterer en kortlægning af habitatnaturtyper og potentiel habitatnatur samt af
levesteder for arter på udpegningsgrundlaget, Bilag IV-arter og rødlistede arter, skal
danne udgangspunkt for at følge effekterne af naturplejeindsatsen, det være sig af
såvel førstegangsplejen som af den efterfølgende kontinuerte pleje (afgræsning).

Naturplejeindsatsen er beskrevet i indsatsplanen for Klevads Mose /14/. En overordnet
projektbeskrivelse findes på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside /15/.

Foto 1: Græsset surt overdrev på sydsiden af Hestetangs Å i Klevads Mose.
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Vegetation og naturtyper
Metode
Inden for undersøgelsesområdet er forekomst af habitatnatur og potentiel
habitatnatur kortlagt i vækstsæsonen 2010. Typificeringen og afgræsningen af
naturtyperne i felten tager udgangspunkt i seneste version af typebeskrivelsen /2/.
Kortlægningen er foretaget i overensstemmelse med gældende version af den
tekniske anvisning herfor /3/.
Artsindholdet er dokumenteret med bestemmelse af karplanter og mosser i et
stedfæstet punkt (dokumentationsfeltet), således at punktet kan genfindes ved senere
undersøgelser.
Supplerende til artslisten er der registreret en række struktur-parametre, der giver
billede indtryk af naturområdets tilstand i forhold til drift, grad af eutrofiering, indhold
at naturtypekarakteristiske strukturer mm.
Potentiel habitatnatur er kortlagt, hvor det vurderes, at de jordbundsmæssige og
hydrologiske forudsætninger er til stede, og hvor der med pleje over en kortere eller
længere årrække kan udvikles habitatnatur.

Resultater
Kortlægning af habitatnatur og potentiel habitatnatur fremgår af Tabel 1, Kort 2 og af
Bilag1. Den gældende kortlægning ses i Bilag 2. Sidstnævnte kortlægning er identisk
med den kortlægning, der er tilgængelig på Danmarks Naturdata /12/ og som indgår i
Basisanalysen /6, 13/, Natura 2000 planen /1/ og i indsatsplanen for Klevads Mose
/14/.
Habitatnatur/
potentiel habitatnatur
6230, surt overdrev

Kortlægning
2010 (ha)
1,8

Gældende kortlægning
2005- 2009 og senere (ha)
3,2

7140, hængesæk

0

0,26

7220, kilder og væld

0

0,05

0,57

0,45

0

3,8

p7220, potentielle kilder og væld

0,04

ikke kortlagt

p7230, potentielle rigkær

0,14

ikke kortlagt

7230, rigkær
91E0, aske- og ellesump

Tabel 1. Kortlægning af habitatnatur og potentiel habitatnatur.

Surt overdrev, 6230
Der er kortlagt væsentligt mindre surt overdrev end i den gældende kortlægning.
Dette skyldes primært en snævrere opfattelse af naturtypen, idet arealer, der p.t. ikke
rummer direktiv karakteristiske arter, er lavt liggende eller er stærkt kulturpåvirkede,
ikke er medtaget som habitatnaturtypen 6230, surt overdrev.
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Overdrevet er nordvendt og stedvist med tegn på fremsivende vand. Floristisk ses
overdrevet nogle steder tenderende mod habitatnaturtypen 6410, tidvis våd eng, bl.a.
med forekomst af Mangeblomstret Frytle og Knop-Siv, som er karakteristiske arter for
denne naturtype.
Hvor dokumentationscirklen er udlagt og lokalt andre steder findes veludviklet surt
overdrev (Foto 1) med forekomst af Lyng-Snerre, Læge-Ærenpris, Pille-Star, Pigget
Star, Krat-Fladbælg, Bleg Star, Dværg-Perikon og Flerårig Knavel.

Kort 1: Kortlagt habitatnatur og potentielt habitatnatur.

Forventet udvikling af surt overdrev, 6230.
Der er ikke kortlagt potentielt surt overdrev. Dette indebærer, at arealer på sydsiden
af Hestetangs Å, der ikke er kortlagt som habitatnatur, reelt ikke vurderes at have
potentialet til at udvikle sig dertil.
Den eksisterende forekomst af surt overdrev kan dog forbedres ved opretholdelse af
afgræsning uden tilskudsfodring; dvs. udpining af jordbund som er en forudsætning
for udvikling af naturtypen.
Rydningen nord for åen forventes ikke over endda meget lang tid at begunstige
udvikling af denne naturtype. Tørbundsarealerne, der er lysåbne efter rydning, er
eutrofe med ruderatpræget vegetation domineret af Stor Nælde, Dueurt-arter, AgerTidsel og Kruset Tidsel. På lidt fugtigere partier ses Almindelig Mjødurt, Mose-Bunke,
Almindelig Rapgræs og Fløjlsgræs.
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Foto 2: Sydvendt skrænt, hvor der i 2009 er ryddet vedplanter.

Hængesæk, 7140
Der er ikke kortlagt habitatnaturtypen hængesæk, 7140 i denne kortlægning. I den
gældene kortlægning indgår hængesæk med 10 % i en mosaik-forekomst med Askeog ellesump, 91E0 beliggende nord for Hestetangs Å.
Ved besigtigelse er der ikke registreret direktivkarakteristiske arter i tilstrækkeligt
omfang. De forekommende bevoksninger af Tagrør og/eller Kær-Star er stedvist våde,
men fastbundede. Omkring søbredder findes lokalt gyngende bund. Disse arealer er
kortlagt som rigkær eller potentielt rigkær ud fra deres forekomst af rigkærsarter.
Forventet udvikling af hængesæk, 7140
Ved rydning er der lysstillet ca. 2,5 ha nord for åen bestående af ovenstående
mosaikforekomst. Arealet er kortlagt som langt overvejende § 3-mose. De fremstår
ekstensivt afgræsset, uafgræsset eller under tilgroning med genskydende vedplanter;
Grå-Pil og Rød-El. Arealerne vil med de nuværende hydrologiske forhold ikke udvikle
sig til habitatnatur hængesæk.

Kilder og væld, 7220
Der er ikke kortlagt habitatnaturtypen kilder og væld, 7220. I den gældende
kortlægning indgår væld med 10 % i en rigkærsforekomst længst mod vest. Kæret
rummer ikke direktivkarakteristiske arter for habitatnaturtypen kilder og væld, 7220,
hvorfor væld ikke er kortlagt.
Forventet udvikling af kilder og væld, 7220
Ved foden af den sydvendte ryddede skrænt findes hist og her fremsivende
grundvand. Disse områder er meget små – 100 – 200 m2, hvilket ikke er usædvanligt
for skræntvæld. Mod øst er et af disse kortlagt som potentiel habitatnatur, bl.a.
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forekommer Brachythecium rivulare (Væld-Kortkapsel), Blågrå Siv og Ris-Dueurt. Det
kortlagte areal er under kraftig tilgroning med Grå-El, der skyder fra stød og rodskud.

Foto 3: Vældforekomst ved foden af ryddet skrænt på nordsiden af Hestetangs Å. Massiv forekomst af
genskydende Grå-El ses på billedet.

Rigkær, 7230
Der er kortlagt godt ½ ha med habitatnaturtype rigkær, 7230. Det drejer sig om et
område mod vest stort set identisk med, hvad der tidligere er kortlagt rigkær (Foto 4)
samt et mindre område mod øst, omkring en af tørvegravene. (se Kort 1).
Sidstnævnte område domineres af Top-Star og er ekstensivt afgræsset/under
tilgroning.
Det største rigkær mod vest findes udviklet mellem skræntfoden og åen. Det er
artsrigt, tilpas ekstensivt afgræsset og rigt på direktiv-karakteristiske arter:
Almindelig Star, Blågrøn-Star, Hare-Star, Hirse-Star, Håret Star, Krognæb-Star, TopStar og Næb-Star. Endvidere findes Maj-Gøgeurt, Hjertegræs og Kær-Storkenæb samt
en mængde mosser. Det skal bemærkes, at der er fundet enkelte tuer af Gul Star,
som er en kategori II, direktiv karakteristisk art. Arten er rødlistet i Danmark.
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Forventet udvikling af rigkær, 7230
Hovedparten af mosearealerne
mod Hestetangs Å udgøres af
rør-/starsump domineret af
Tagrør eller Kær-Star.
En af forudsætningerne for at
disse arealer kan udvikles mod
habitatnaturtype rigkær, 7230,
er at få brudt dominansen af
starer og Tagrør; enten ved et
væsentligt
intensivt
græsningstryk eller ved slåning.

Foto 4: Velafgræsset habitatnaturtype rigkær i den sydvestlige
del af Klevads Mose

Endvidere
skal
de
jordbundsmæssige og hydrologiske forudsætninger være til
stede.

Der er kortlagt enkelte mindre arealer som potentielle rigkær. Det drejer sig typisk
om naturligt lavtvoksende partier i bevoksninger af Kær-Star eller Tagrør. At der er
lavtvoksende partier indikerer, at der er fremsivning eller påvirkning af mineralrigt
grundvand, som med et vist kalkindhold er medvirkende til næringsbegrænsning.
Hermed er en af hovedforudsætningerne for udvikling af rigkær til stede.
Kontinuert drift i form af afgræsning eller slæt er som nævnt ligeledes en betingelse
for udvikling og fastholdelse af habitatnaturtype rigkær. Hydrologien taget i
betragtning, er afgræsning absolut den mest velegnede driftsform.
Samlet set vurderes det, at intensivering af afgræsningen vil kunne fastholde og
forbedre eksisterende habitatnaturtype rigkær samt udvikle potentielle rigkær til
habitatnatur. Potentielle rigkær findes på begge sider af åen.

Aske- og ellesump, 91E0.
Der er ikke kortlagt aske- og ellesump i 2010. Tidligere kortlagte arealer (3,8 ha)
beliggende nord for Hestetangs Å, der efter beskrivelsen også har bestået af pilekrat
/14/ er ryddet i vinteren 2009.
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Forventet udvikling af ellesump, 91E0
Flere af de ryddede arealer er under tilgroning med vedplanter, og med mindre der
kontinuert nedskæres vedplanteopvækst, vil dele af de ryddede områder atter blive til
habitatnatur aske- og ellesump. Afgræsning kan ikke forhindre genvækst af Rød-El.
Der er ikke foretaget en kortlægning af potentiel aske- og ellesump, idet det
forventes, at opvækst og genvækst af vedplanter ryddes kontinuert.
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Arter
Levestederne for en række arter er kortlagt med henblik på at få et billede af arternes
aktuelle udbredelse/levesteder og forekomst af potentielle levesteder.
De omhandlende arter er vist i Tabel 2. Det er ud fra kendskab til arternes
levestedskrav og tilgængelig viden vurderet, at mulige Bilag IV-arter begrænser til de,
der er nævnt i tabellen, hvoraf en art ligeledes er på udpegningsgrundlaget for
Habitatområdet.

Arter på udpegningsgrundlaget

Bilag IV-arter

Rødlistede arter

Lys Skivevandkalv *

Stor Vandsalamander

Gul Star

Stor Kærguldsmed *

Spidssnudet Frø

Engperlemorsommerfugl

Skæv Vindelsnegl *

Markfirben

Sumpvindelsnegl

Flagermus

Stor Vandsalamander
Plettet Rørvagtel *
Rørhøg *
Tabel 2. Forekommende sårbare eller beskyttelseskrævende arter i undersøgelsesområdet i
Klevads Mose. Alle arter på udpegningsgrundlaget for Habitatområdet er medtaget i tabellen,
men arter med * er ikke tidligere registreret i mosen.

Metode
Der er anvendt forskellige metoder ved registrering af arterne eller af deres
levesteder.

Padder og krybdyr
Padderne er registret i forbindelse med det øvrige feltarbejde, således at forekomst af
kvækkende dyr, æg og yngel samt voksne dyr er noteret. Der er i juli ketchet efter
larver af Stor Vandsalamander som beskrevet i den tekniske anvisning for NOVANAovervågning af padder /5/.
Markfirben er ikke særskilt eftersøgt.

Insekter
Insekter er registret i forbindelse med kortlægning af naturtyper og øvrigt feltarbejde.

Vindelsnegle
Vindelsnegle er eftersøgt ved ”bankemetode”; jævnfør den tekniske anvisning for
overvågning af vindelsnegle /6/. Arterne er eftersøgt på egnede biotoper i forbindelse
med kortlægningen af naturtyper.

Flagermus
Der er med Bat-detector lyttet efter flagermus en aften i skumringen i juni. Ved
naturtypekortlægningen er fouragerings- og mulige yngleområder vurderet.
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Rødlistede arter
Der er foretaget en screening i tilgængelig litteratur og databaser for nyere fund af
rødlistede arter i Klevads Mose. Arterne er ikke særskilt eftersøgt, men deres mulige
forekomstområde er vurderet i forbindelse med øvrigt feltarbejde.

Resultater
Arter på udpegningsgrundlaget (Bilag II-arter)
Vindelsnegle (Bilag 3)
Ved eftersøgning af de 2 arter af vindelsnegle er kun Sumpvindelsnegl registreret.
Arten er udbredt i området i Kær-Star-bevoksningerne syd for Hestetang Å, men er
også fundet på arealer, hvor der er foretaget rydning nord for åen. Sumpvindelsnegls
typiske levested er netop udbredte fugtige bevoksninger af kraftige starer (Kær-Star,
Tykakset Star, Stiv Star og Top-Star) eller af Høj Sødgræs, Dunhammer mm. Arten er
ikke ualmindelig i Østdanmark og vurderes at være udbredt i Mølleådalen.
Skæv-Vindelsnegl er hverken fundet i Klevads Mose ved denne registrering eller i
NOVANA-overvågningen i 2007/12/ og formodes ikke at have nogen population i
området. Levestedet for denne vindelsnegl er kalkpåvirkede rigkær med lav til
middelhøj vegetation /11/. Det kortlagte rigkær mod vest vurderes ikke at være et
egnet levested for arten.
Rydningerne vurderes ikke at påvirke bestandene af Sumpvindelsnegl negativt. Med
det nuværende græsningstryk er afgræsningen af kærpartier med star-bevoksninger
ligeledes ikke negativt for arten.

Foto 5: Fugtig bevoksning af Kær-Star på nordsiden af Hestetangs Å. Her findes en jævnt udbredt
bestand af Sumpvindelsnegl.
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Stor Vandsalamander (Bilag 3)
Larver af Stor Vandsalamander ketchet i 3 tørvegrave i juli. Levestederne vurderes at
være af endog meget god kvalitet med partier med rig submers vegetation, svagt surt
- til svagt basisk vand og givetvis uden fiks, evt. kun rovfisk. Flere af vandhullerne
rummer såvel arter af kransnålalger som arter af Blærerod. Alle levesteder er
endvidere lysåbne; bortset fra skyggende bredvegetation. Stor vandsalamander kan
fouragere på omgivende naturarealer og overvintre i nærliggende skov.
En mindre tørvegrav mod nordvest er registret som potentielt levested, men arten er
ikke her konstateret.
Rydningerne vurderes at påvirke Stor Vandsalamander positivt, især hvis det følges
op af intensiveret afgræsning omkring tørvegravene.
Levested
nr.

A
B
C
D
Tabel 3.

Stor
Vandsalamander

Spidssnudet
Frø

Bemærkning

Rig submers vegetation, trådalger
forekommer.
levested
Fint vandhul, dog lidt trådalger
Fint vandhul med bred oversvømmelseslevested
levested
zone, rig på submers vegetation
potentielt
Lille vandhul med bred, periodevis udtørpotentielt levested
levested
rende rørsump
Levesteder for Stor Vandsalamander og Spidssnudet Frø.
levested

potentielt
levested
levested

Foto 6: Vandhul A, hvor der er registreret yngleforekomst af Stor Vandsalamander. Indsat et parti af
artsrige bredzone med Kors-Andemad og Frøbid. Placeringen af Vandhul A ses på Bilag 3.
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Bilag IV-arter
Stor Vandsalamander er omtalt i foregående afsnit.
Spidssnudet Frø (Bilag 3)
Denne padde er registreret kvækkende/ynglende et par steder i Klevads Mose, samt
ikke sjældent ved naturtypekortlægningen, hvor også Butsnudet Frø er set.
Spidssnudet Frø vurderes at være udbredt, men ikke talrig i området.
Oversvømmede partier i kanten af tørvegrave udgør med fladvand velegnede
yngleområder for arten. Desuden er de omgivende lysåbne naturområder, der er
afgræsset med varierende græsningstryk, gode fourageringsområder for Spidssnudet
Frø.
Det vurderes, at rydningerne er gunstige for Spidssnudet Frø. En intensivering af
afgræsningen omkring tørvegravene og i oversvømmede starsumpe vil dog i endnu
højere grad være til gavn for arten.
Markfirben
Arten er ikke set i 2010 eller tidligere registreret i Klevads Mose. De seneste fund af
Markfirben er gjort ca. 1 km øst og nordvest for Klevads Mose i 2005 /9/.
Umiddelbart kunne firbenet leve på det græssede overdrev. Men overdrevet, der
kunne udgøre levestedet, er ved en nærmere vurdering ikke optimalt for arten: dels
er det nordvendt med mange fugtige partier; dels er vegetationsdækket generelt for
tæt (frodigt).
Rydningen har ikke nogen effekt på en eventuel forekomst af Markfirben, men en
tættere afgræsning vil begunstige en evt. forekomst, idet vegetationsdækket nogle
steder bliver tyndere.
Forudsat af de sydvendte skrænter nord for Hestetangs Å over tid udvikles til
overdrevslignende naturtyper vil dette være til gavn for arten.
Flagermus.
Der er med Bat-detector og visuelt registreret arter af flagermus (sandsynligvis
Vandflagermus og Dværgflagermus (i bred forstand)) fouragerende i ådalen.
Klevads Mose rummer udmærkede fourageringsområder for flagermus, idet skovbryn
og piletilgroede vådområder som regel er rige på insekter, der er fødegrundlaget for
flagermus. Mulige forekommende arter er nævnt i indsatsplanen /14/.
Selvom der er ryddet krat og ældre bevoksninger med vedplanter, vurderes de
foretagne rydninger for området som helhed ikke at være af negativ betydning for de
forekommende flagermusarter.
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Rødlistede arter
I Klevads Mose er der nyere
registreringer af blot 2 rødlistede
arter – Gul Star og Engperlemorsommerfugl.
Gul
Star
med
rødlistestatus
”Næsten truet” er registret ved
feltarbejdet i 2010. Arten er
knyttet til skovenge i Østdanmark
og
langt
overvejende
på
kalkholdig
bund.
Den
findes
endvidere på ”Krudtmølleengen”
ved Rådvad, hvor den senest er
registret
ved
NOVANA-overvågningen i 2006 //.
Arten er upåvirket af rydningen,
men er på langt sigt afhængig af
afgræsning af rigkæret; om end
den erfaringsmæssigt tåler tilgroning over en længere årrække.
Engperlemorsommerfugl har status som sårbar i landet. Arten har
tidligere været vidt udbredt på
øerne knyttet til beskyttede enge i
skov og større moser, men er
også fundet i åbne ådale.

Foto 7: Gammelt dødt birketræ på skovholm nord for
Hestetangs Å. Det døde ved med huller og sprækker giver
levesteder for insekter, hulrugende fugle og flagermus.

Foto 8: Engperlemorsommerfugl på Almindelig Mjødurt.
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Sommerfuglen, der lever på
Almindelig Mjødurt, er som alle de
samtlige små perlemorsommerfugle og flere af de store arter i
rivende tilbagegang de seneste
20-30 år. Populationer forsvinder
og bestandene fragmenteres. Dette og forkert pleje (for intensiv
afgræsning eller forkert høslæt)
synes sammen med tilgroning at
være årsagen til tilbagegangen.
Men andre faktorer kan være
betydende.
I Klevads Mose findes en tynd
bestand, der givetvis er resterne
af en mere eller mindre sammenhængende bestand i Mølleådalen.
Bestanden er ikke truet af den
ekstensive drift, men vurderes at
uddø indenfor de næste 5-10 år i
kraft af sin ringe størrelse.
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Bilag 4.
Floradokumentation fra kortlagt habitatnatur og potentiel habitatnatur
Lokalitet 1
Overvejende surt overdrev, 6230, udviklet på nordvendt skråning nedenfor skov.
Habitatnaturtypen 6230 er stedvist veludviklet med forekomst af Læge-Ærenpris,
Lyng-Snerre, Krat-Fladbælg, Pille-Star, Tormentil, Hunde-Viol mm.
Generelt ses mange steder tegn på fremsivende vand i skrænten (svagt) og rig
forekomst af især Mose-Bunke, Almindelig Brunelle, Bidende Ranunkel og Lyse-Siv.
Stedvist og ligeledes på overgangen mod eng (6400) og mose (72xx) ses forekomst
af Mangeblomstret Frytle og Knop-Siv.
Den vestligste ende kulturpåvirket. Der er talrige udgravninger på skrænten og
vegetationen er her kulturpåvirket. Andelen af 6230 udgør ca. 60-70 %. Stedvist på
lille skrænt mod engen (6400) ses svagt kalkpåvirket vegetation med bl.a. Stivhåret
Borst, Bugtet Kløver og Hvid Okseøje.
Plejebemærkninger
Pt. afgræsset ekstensivt. Udviklingen af habitatnaturtypen kræver opretholdelse og
intensivt græsningstryk uden tilskudsfodring, således at arealet (og andre naturtyper)
udpines.
Floraliste for dokumentationspunkt (5m-cirkel)
Ahorn
Anemone. Hvid
Brunelle, Almindelig
Bunke, MoseBøg
Eg, StilkFladbælg, KratFladstjerne, Græsbladet
Fladstjerne, Stor
Fløjlsgræs
Frytle, Håret
Frytle, Mangeblomstret
Frytle, MarkGulaks, Vellugtende
Hestegræs, Krybende
Hvene, Almindelig
Hvidtjørn, Almindelig
Høgeskæg, Grøn
Hønsetarm, Almindelig
Hønsetarm, Opret
Klokke, Liden
Kløver, Hvid-

Kællingetand, Almindelig
Nælde, Stor
Mælkebøtte-art
Perikon, Prikbladet
Ranunkel, Bidende
Rapgræs, Eng-, coll.
Rhytidiadelphus squarrosus
Rose, Glat HundeRubus sect. Rubus
Siv, KnopSiv, LyseSkovsyre
Skræppe, Kruset
Snerre, LyngStar, Håret
Star, PilleSvingel, Rød
Syre, Almindelig
Tormentil
Viol, HundeÆrenpris, LægeÆrenpris, Tveskægget

Supplerende til 5m-cirkel
Agermåne, Almindelig
Blåhat
Borst, Stivhåret
Brandbæger, EngHøgeurt, Håret
Kløver, Bugtet
Løvefod, Glat
Løvefod, Håret
Mangeløv, Almindelig
Mælkeurt, Almindelig
Okseøje, Hvid
Perikon, DværgPerikon, Kantet
Slåen
Snerre, Gul
Star, Bleg
Star, Mellembrudt

Lokalitet 2
Svagt udviklet rigkær i og omkring bevoksning af Top-Star i mose, der ellers
overvejende domineres af Kær-Star. Udover Top-Star findes Næb-Star og Almindelig
Star (der ligeledes er direktivkarakteristiske arter) samt Vinget Perikon, Trævlekrone
mm. Veludviklet mosdække, der er domineret af Calliergonella cuspidata (Spids
Spydmos).
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Plejebemærkninger
Pt. afgræsset ekstensivt. Udviklingen af habitatnaturtypen kræver opretholdelse og
intensivering af græsningstryk.
Floraliste for dokumentationspunkt (5m-cirkel)
Forglemmigej, EngPerikon, Vinget
Pil, GråPileurt, VandRanunkel, LavRanunkel, TiggerRapgræs, Almindelig
Rørhvene, Eng-

Skræppe, VandSnerre, KærStar, Almindelig
Star, KærStar, NæbStar, TopSyre, Almindelig
Trævlekrone

Mosser
Amblystegium sp.
Brachythecium rutabulum
Calliergon cordifolium
Calliergonella cuspidata
Drepanocladus aduncus
Plagiomnium ellipticum

Lokalitet 3
Fint ekstensivt græsset rigkær på svagt skrånende terræn. Svag vældpåvirkning.
Størstedelen er et forhenværende tørt og artsrigt Top-Star-kær.
Plejebemærkninger
Ekstensiv kreaturgræsning.
Floraliste for dokumentationspunkt (5m-cirkel)
Borst, HøstBrunelle, Almindelig
Bunke, MoseDueurt, Dunet
Dueurt, KærEngkarse, coll.
Fladstjerne, Græsbladet
Forglemmigej, EngFredløs, Almindelig
Gulaks, Vellugtende
Gøgeurt, MajHjertegræs
Hundegræs, Almindelig
Hvene, Almindelig
Hvene, KrybHønsetarm, Almindelig
Kløver, HvidKællingetand, SumpLøvefod, Glat
Løvefod, Håret
Mjødurt, Almindelig
Mynte, VandNellikerod, EngPadderok, KærPileurt, VandRanunkel, Bidende
Ranunkel, Langbladet

Rapgræs, Almindelig
Rapgræs, Eng-, coll.
Røllike, Almindelig
Siv, Butblomstret
Siv, Glanskapslet
Siv, KnopStar, Almindelig
Star, Bleg
Star, Blågrøn
Star, HareStar, HirseStar, Håret
Star, KrognæbStar, KærStar, Toradet
Sumpstrå, Almindelig
Svingel, EngSvingel, Rød
Tidsel, KærTormentil
Trævlekrone
Vikke, museMosser
Brachythecium mildeanum
Brachythecium rutabulum
Calliergonella cuspidata
Plagiomnium ellipticum
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Supplerende til 5m-cirkel
Perikon, Vinget
Star, Gul
Star, NæbStar, TopStorkenæb, KærBryum pseudotriquetrum
Climacium dendroides

Lokalitet 4
Top-Star-parti i Kær-Star-bevoksning. Godt mosdække mellem tuerne.
Plejebemærkninger
Ekstensiv kreaturgræsning.
Floraliste for dokumentationspunkt (5m-cirkel)
Dueurt, KærFredløs, Almindelig
Kattehale
Mjødurt, Almindelig
Perikon, Vinget
Star, KærStar, TopTagrør
Tidsel, Kær-

Mosser
Brachythecium rutabulum
Bryum pseudotriquetrum
Calliergonella cuspidata
Plagiomnium ellipticum

Supplerende til 5m-cirkel
Star, Næb-

Lokalitet 5
Væld under udvikling mod 7220 på skrænt/fod af skrænt. Ekstensivt afgræsset og
tilgroende med Grå-El.
Plejebemærkninger
(For) ekstensiv afgræsning.
Floraliste for dokumentationspunkt (5m-cirkel)
Bunke, MoseDueurt, Dunet
Dueurt, KirtelDueurt, Lodden
Dueurt, RisDunhammer, Bredbladet
El, GråHøgeskæg, KærKogleaks, SkovNellikerod, EngPadderok, AgerPil, GråRanunkel, Lav
Rapgræs, Almindelig
Siv, Blågrå

Siv, Glanskapslet
Solbær
Star, Håret
Star, KnippeStar, KærSvingel, StrandÆrenpris, Tykbladet
Mosser
Amblystegium sp.
Brachythecium rivulare
Brachythecium rutabulum
Oxyrrhyncium prealongum
Plagiomnium ellipticum
Plagiomnium undulatum

Lokalitet 6
Potentielt rigkær/væld udviklet omkring bevoksning af Top-Star i i øvrigt Kær-Starbevoksning. Florasammensætning er identisk med lokalitet 4.
Plejebemærkninger
Ekstensiv kreaturgræsning.
Lokalitet 7
Potentielt rigkær/væld udviklet på naturligt lavtvoksende parti i Kær-Star-bevoksning.
Tyder på fremsivende grundvand. Stort potentiale.
Plejebemærkninger
Ekstensiv kreaturgræsning.
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Floraliste for dokumentationspunkt (5m-cirkel)
Andemad, KorsBirk, DunChara sp.
Dueurt, Dunet
Fredløs, Almindelig
Mjødurt, Almindelig
Pil, GråRapgræs, Almindelig
Sideskærm
Star, KærTidsel, Kær-

Mosser
Aulacomnium androgynum
Brachythecium rivulare
Brachythecium rutabulum
Calliergonella cuspidata
Drepanocladus aduncus
Plagiomnium ellipticum
Rhizomnium punctatum
Sphagnum squarrosum
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Bilag 5. Kortlagte levesteder
Lokalitet A
Lille tørvegrav i star-kær. Rig submers vegetation domineret af Hår-Tusindblad.
Floraliste fra levestedskortlægning
Andemad, Liden
Birk, DunDunhammer, Bredbladet
Skræppe, VandStar, KærStar, TopTagrør
Trådalger
Tusindblad, HårVandaks, Svømmende

Lokalitet B
En del trådalge-plamager i et ellers fint vandhul. Rig submers vegetation.
Floraliste fra levestedskortlægning
Andemad, KorsAndemad, Liden
Birk, DunBlærerod sp.
Blærerod, Almindelig
Frøbid
Pil, GråRanunkel, KærStar, KærStar, TopTagrør
Trådalger
Tusindblad, AksTusindblad, HårVandaks, Svømmende

Lokalitet C
Fint vandhul med bred oversvømmelseszone mod Kær-Star/Top-Star-bevoksning;
delvist på gyngende bund. Rig submers vegetation.
Floraliste fra levestedskortlægning
Birk, DunBlærerod, Almindelig
Chara sp.
Dunhammer, Bredbladet
El, RødFrøbid
Hornblad, Tornløs
Pil, GråPil, Øret

Sphagnum squarrosum
Star, KærStar, NæbStar, TopSvovlrod, KærTagrør
Tusindblad, AksVandaks, Svømmende
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Lokalitet D
Lille vandhul med bred, periodevis udtørrende rørsump. Vandhullet er umiddelbart
vurderet mere eutrofieret end de øvrige kortlagte levesteder.
Floraliste fra levestedskortlægning
Andemad, Liden
Dunhammer, Bredbladet
Frøbid
Siv, Glanskapslet
Skeblad, VejbredStar, KærSværtevæld
Trådalger
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