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Naturen i Nordfjends 



Skoven forsvandt tidligt 

Udsnit af Videnskabernes 
Selskabs kort opmålt i perioden  
1761-1820 



De lette jorder og nærhed til kyst gav gode 
muligheder for en landbrugsmæssige udnyttelse  

Folvig og Primdal 2014 



”Eng føder ager” De store engarealer gav 
mulighed for et stort husdyrhold 

Målebordsblade fra 1880 



Nutids landskabet med små markparceller og 
levende hegn  



Hvidtjørn som læhegn 
Til gavn for insekter og fugle 

 
 

Sortåret Hvidvinge (Aporia crataegi) 



2. Beskyttet natur  
Fredninger, § 3 naturtyper og fredede fortidsminder 



Lovns Bredning del af Natura 
2000 område nr. 30 



Strandenge - habitatnaturtype 



Hvinand 

Foto: Ole Andersen 

  
  

Limfjorden er en vigtig rasteplads for bl. a. 
hvinanden og skallesluger i vinterhalvåret 

Hvinanden har etableret sig som 
fåtallig ynglefugl  



Spættet sæl 
Habitatdirektivet liste I og V 

http://www.fugleognatur.dk/vispaakort.aspx?artid=937


Lundøs Odde fredet i 1965 

Fredningen omfatter 23 ha af 
den nordlige spids af Lundø  



Lundø 

Erik Wessbergs liste fra 
1987 over planter fra 
Lundø indeholder 549 
arter, herunder 89 arter 
fra mælkebøttefamilien, 
men også en række 
andre sjældne arter 
som f.eks. Klokkeensian. 
http://dbfadm.112c.dk/oeflora/21%20lun
doe.pdf 

 



 
Ørslev Kloster 
Fredning af 13 ha 

 



3. Naturtilstand 



Eksempel på HNV score 

HNV score 8 

Kystnærhed ja 

Lavbundsareal ja 

Skråning/skrænt nej 

Beskyttet natur ja 

Nærhed til beskyttet natur ja 

Nærhed til småbiotop nej 

Ekstensiv landbrugsdrift ja 

Økologisk mark nej 

Planteindikator 1 ja 

Planteindikator 2 ja 

Planteindikator 3 ja 

Forekomst af rødliste/bilags art 1 nej 

Forekomst af rødliste/bilags art 2 nej 

Levesteder nej 
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Planteindikator udregnes på 
baggrund af en ”artscore” 

Sandkryb og engelsk græs, 
Positiv arter (*) 



Fragmentering 



Dræning af lavbundsarealer  



Eutrofiering , tilgroning og 
mangel på pleje? 



3. Indsatsmuligheder 

1.   Dokumentation af arter 
Indrapportering af artsfund til Fugle og Natur 
Artslister fra § 3 områder 

2. Etablere sammenhæng mellem  naturområder 
gennem driftsaftaler/jordfordeling mv. 

3. Samarbejde om optimal naturplejegræsning 
       og høslæt 
4. Genopretning af vådområder 
5. Etablering af adgang til fods (trampestier m.v.) 

og mere information 
 



Dokumentation af naturværdier 

http://www.fugleognatur.dk/forum/show_message.
asp?MessageID=1314232&ForumID=50 



Sammenhængende græsningslandskab 

Bruddal Høje fredning 



Naturpleje 
Der er mange barrierer for en bæredygtig drift 



Græsningstryk og -sæson har stor betydning for skader 
på æg og reder: 
 Sen udbinding eller foldskiftesystem 
 Lavt græsningstryk, mens der er reder med æg 
 Brug af voksne dyr eller stude, der bevæger sig mindre 

Foto Niels Lisborg 
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• Lys til jordoverfladen 

• Varieret vegetationsstruktur og 
jordbund 

• Etablering af spirebede og 
spredning af frø 

 

 Afhængig af græsningstryk, -sæson 
og græsningsdyr 

Effekt af græsning: 



Økologisk drift 
Mange af de frø som ædes af kvæget overlever. 

Kokassen er et ideelt spirested 

Kokassen er også 
levested for et 
myriader af 
svampe, biller og 
andre smådyr. 
 
Kokasse faunaen 
giver et vigtigt 
bidrag til føde 
for stære og 
andre fugle 
 



Endozooisk frøspredning af skovabild  



Valg af græsningsdyr 



 

 

Individets/dyreflokkens tillæring til 
naturtypen spiller en rolle for valg af 
planter og evne til at udnytte 
ressourcen 

Foto: 

Forsøg med 
”tantekøer” til 
oplæring af jersey 
stude til hedepleje 

De Himmerlandske 
Heder 2006 



”Vildheste” gode naturplejere, men mindre 
egnede på publikumsarealer. De kan give for 
meget slid og forstyrrelse 

Foto Niels Lisborg 



Hestegræsning giver en 

tilsvarende udvikling som kvæg 

med en arts- og urterig 

plantevækst. 

 

Heste giver en mere 

grovmasket mosaik af 

tætgræssede plæner og 

letgræssede eller helt 

ugræssede områder. 

 

Heste er mere selekterende,       

de vælger flere forskellige arter,  

men vrager også flere 

forskellige arter 
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Fåregræsning er velegnet på heder og 
andre næringsfattige tørbundsarealer, men 
giver en mere ensartet og næringsfattig 
plantevækst 



Genopretning af naturenge tager tid 

Uden  gødskning 

Med gødskning indtil 1984 

To engparceller, der var opdyrket 
indtil 1970 og derefter har været 
græsset 

Ugræsset kontrol 



Jagtinteresser en barriere for 
græsningsaftaler? 



Genopretning af vådområder 
 

Kort fra 1869 og 1990  (Kjeld Hansen; Det tabte Land) 



5. Indsatsområder 

Naturpleje 
Spredningskorridorer   
Genopretning  
Økologisk drift  
Artsregistrering  
Trampestier og 
udsigtspunkter 
 



Nordfjends  
et fantastisk landskab med naturpotentiale 


