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1. Baggrund 

Hellerød Kær er i offentligheden et forholdsvis nyt bekendtskab 

som botanisk lokalitet. Først I 1980’erne blev områdets naturvær-

dier opdaget af lokale botanikere. Der er tale om et stort ekstrem-

rigkær (kalkkær) hvor der blev registreret mere en 150 arter af 

kærplanter, heraf mange mere eller mindre usædvanlige arter. 

Området husede bl.a. en meget stor bestand af sump-hullæbe.  

Området var stort set uden drift i slutningen af 1980’erne. Siden 

har Hellerød Naturplejeforening i samarbejde med først Ringkøbing 

Amt og efterfølgende Struer Kommune gennemført omfattende 

naturpleje i området. Der er undervejs gjort overvejelser om ple-

jen i området, men der er aldrig udarbejdet en samlet plejeplan for 

området.  

Struer Kommune fik i 2012 foretaget en systematisk gennemgang 

af områdets natur, og efterfølgende har kommunen iværksat udar-

bejdelsen af en plejeplan for området for at sikre sig, at naturple-

jen gennemføres mest hensigtsmæssigt i forhold til de naturværdi-

er, der findes i området. Planen samler op på den allerede gen-

nemførte naturpleje og bygger videre på den store indsats der 

igennem snart 10 år er foregået i området. I denne plejeplan op-

summeres områdets naturværdier og der gives anvisninger og for-

slag til optimering af den igangværende naturpleje. 

 

2. Formålet med naturplejen i Hellerød Kær 

Naturplejens overordnede formål er: 

- at genskabe og bevare de enestående naturværdier knyttet til 

de lysåbne naturarealer i området, særligt områdets kalkrige 

moser (ekstremrigkær).  

- at sikre og forbedre forholdende for de naturtyper og arter, der 

indgår i udpegningsgrundlaget for habitatområdet, herunder 

sikre, at Struer Kommune opfylder sine forpligtelser beskrevet i 

den vedtagne Natura 2000-handleplan for området.  

- at fastholde det markante åbne kystlandskab gennem fortsat 

ekstensiv afgræsning af naturarealerne. 

- at give borgerne bedre rekreative muligheder i naturen.  

 

Foruden projektets overordnede formål er der opstillet specifikke 

mål for plejeindsatsen samt for udbredelsen af naturtyper og be-

standsstørrelsen af arter, se afsnit 11. 

 

3. Administrative forhold 

For projektområdet gælder en række love og administrative be-

stemmelser som i større eller mindre udstrækning har indvirkning 

på administrationen af områdets natur- og landskabsmæssige for-

hold.  

 

Ejerforhold 

Langt hovedparten af området er privatejet og fordelt på 25 lods-

ejere.  

Zonestatus 

Hele projektområdet ligger i landzone. 
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Kommuneplan 

I Kommuneplan 2013-2024 for Struer Kommune er landskabelige, 

geologiske, kulturhistoriske og naturmæssige beskyttelsesinteres-

ser for området. Området indgår helt eller delvis i kommunepla-

nens udpegning af kystnærhedszone, Bevaringsværdige landska-

ber, Geologisk interesseområde og A-målsat naturområde. I kom-

muneplanen er der opstillet mål og retningslinjer for varetagelsen 

af områdernes forvaltning. Kommuneplanens retningslinjer skal 

følges i kommunens administration af den generelle lovgivning for 

området.  

Hellerød Kær er omfattet af kommuneplanens naturnetværk som 

A-målsat naturområde. Det er en målsætning for de særligt værdi-

fulde naturområder af international og national betydning. Der er 

opstillet følgende målsætning for A-målsatte områder: 

- der gøres en særlig indsats for at videreudvikle naturværdi-

erne  

- der gives kun dispensation/tilladelse til tilstandsændringer, 

der understøtter naturgrundlaget  

- det sikres, at enge, strandenge og overdrev afgræsses/slås, 

samt at hedearealer holdes lysåbne gennem pleje  

- der gødskes alene på naturarealerne i den udstrækning det 

er nødvendigt for at sikre afgræsning til gavn for naturvær-

dierne  

- naturarealerne omlægges ikke  

- forstyrrende aktiviteter og støj fra motorbaner, skydebaner, 

jetski o. lign. undgås på forstyrrelsesfølsomme lokaliteter, 

f.eks. vigtige fuglelokaliteter. Almindelig jagt anses i denne 

sammenhæng ikke for at være en forstyrrende aktivitet. 

 

Fortidsminder 

I den nordlige del af området findes en fredet gravhøj (Figur 1). 

Kulturarvsstyrelsen har ikke anført nærmere vedrørende kultur-

værdier, datering mv.. Gravhøjen er omfattet naturbeskyttelseslo-

vens § 18 (fortidsmindebeskyttelseslinjen), der indeholder et for-

bud mod at ændre i tilstanden inden for 100 m fra fortidsminder 

beskyttet efter bestemmelserne i museumsloven, dvs. et forbud 

mod at terrænændre, beplante, placere bebyggelse (bygninger, 

skure, master, campingvogne mv.) anlæg og lignende. 

 

Beskyttede diger 

Flere steder i området er der registreret diger, som er beskyttet af 

museumslovens1 § 29a (Figur 1). Der er registreret diger på græn-

sen mellem det beskyttede areal og dyrket mark mod nordvest og 

nord. Derudover er registreret to diger i den sydlige del af områ-

det.  

                                           

1 lov nr. 473 af 7. juni 2001 med senere ændringer. 
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Figur 1. Beskyttede diger og beskyttet gravhøj i projektområdet. 

Strandbeskyttelseslinje 

Størstedelen af projektområdet ligger indenfor strandbeskyttelses-

linjen. Naturbeskyttelseslovens § 15 opstiller en række generelle 

forbud mod byggeri, beplantning mm.. Særligt kan opførelse af 

eventuelle læskure eller publikumsfaciliteter være berørt af regler-

ne.  

 

Lokalplanlægning 

To lokalplaner berører dele af projektområdet, begge overlapper 

med den sydøstlige del af projektområdet (Figur 2).  

I 1990 er vedtaget ”Lokalplan nr. 5.4 for et område til Hotel-, Fe-

riebebyggelse og lystbådehavn i Tambohuse. Arealmæssigt over-

lapper lokalplanområdet bl.a. med arealer omfattet af naturbeskyt-

telseslovens § 3 som hhv. overdrev, mose og eng. Der er ikke 

overlap med kortlagte habitatnaturtyper, men en del af arealet 

vurderes at tilhøre habitatnaturtypen rigkær (7230).  

I 1991 blev vedtaget: ”Lokalplan nr. 5.5 For et område til golfbane 

ved Tambohuse. Arealmæssigt overlapper lokalplanområdet med 

arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 som overdrev, eng 

og mose. Derudover overlapper det lokalplanlagte areal med et 

areal, der af staten er kortlagt som habitatnaturtype 7230 (Rig-

kær).  

En realisering af lokalplanerne forudsætter tilladelse efter planlo-

vens § 35 samt dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 om 

beskyttede naturtyper. Derudover kræves formodentlig en dispe-

nation fra naturbeskyttelseslovens § 15 (strandbeskyttelseslinjen). 

Endeligt skal der i forbindelse med ovennævnte afgørelser foreta-

ges en konsekvensvurdering i forhold til habitatbekendtgørelsen, 

hvoraf det fremgår, at meddelte dispensationer og tilladelser ikke 

vil skade naturbeskyttelsesområdet.  
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Figur 2. Lokalplaner i og ved projektområdet. Lokalplanerne med numrene 
5.4, og 5.5 overlapper med projektområdet. 

Internationale naturbeskyttelsesområder 

Projektområdet ligger i et internationalt naturbeskyttelsesområde: 

”EF-habitatområde nr. 28: Agger Tange, Nissum Bredning, Skib-

sted Fjord og Agerø”.  

Der er udarbejdet statslige Natura 2000-planer og en kommunal 

handleplan for habitatområdet. Plejeplanens sammenhæng med 

Natura 2000-planen er uddybet i afsnit 9. 

 

 

4. Datagrundlaget for plejeplanen 

Plejeplanen er primært udarbejdet på baggrund af botaniske regi-

streringer af de beskyttede arealer i projektområdet. Hovedvægten 

er lagt på en botanisk gennemgang af området for Struer Kommu-

ne i 2012. Registreringen følger: ” Teknisk anvisning til besigtigel-

se af naturarealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 mv. 

Version 1.04, juni 2010” (Fredshavn m.fl. 2010). Ved registrerin-

gen for Struer Kommune i 2012 blev enkelte delarealer udeladt. 

Det gælder primært arealer, som blev kortlagt som habitatnatur-

typer af Naturstyrelsen i 2010. Artslister, naturtilstandsvurderinger 

og bemærkninger fra ovennævnte besigtigelser er sammenfattet i 

bilag 4.  

Foruden ovennævnte data er tidligere indsamlede data om områ-

det anvendt som baggrundsviden for arbejdet. Det omfatter over-

vejende botaniske artslister fra tidligere registreringer i området, 

og data fra optælling af sump-hullæbe.  

Der findes stort set ingen data om dyrelivet i området, kun enkelte 

fugleobservationer er registreret på ”www.fugleognatur.dk”. 

 

 

http://www.naturstyrelsen.dk/NR/rdonlyres/C715470A-4A6C-4E62-91C2-CF53B15EF239/0/TAbesigtigelseafnaturarealer104.doc
http://www.naturstyrelsen.dk/NR/rdonlyres/C715470A-4A6C-4E62-91C2-CF53B15EF239/0/TAbesigtigelseafnaturarealer104.doc
http://www.naturstyrelsen.dk/NR/rdonlyres/C715470A-4A6C-4E62-91C2-CF53B15EF239/0/TAbesigtigelseafnaturarealer104.doc
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5. Områdebeskrivelse 

Området vest for Tambohuse omfatter Hellerød kær med de omgi-

vende moser, enge og overdrev. Det er et karakteristisk Limfjords-

landskab med overdrevsdominerede moræneskrænter og smelte-

vandsslugter, der omgiver et lavtliggende marint forland, som i 

dette område er præget af trykvandsdominerede moser.  

Morænelandskabet er overvejende dannet under og efter den se-

neste istid (Weichsel-istiden). Mange steder er moserne meget 

kalkrige, hvilket formodentlig bl.a. skyldes store ophobninger af 

muslingeskaller fra muslingebanker på den hævede havbund fra 

stenalderhavet. I det opgravede materiale fra de oprensede grøfter 

i den vestlige del af området sås i 2010 stedvist store forekomster 

af muslingeskaller.  

Plejeplanen omfatter et område på i alt ca. 40 ha.  

 

Tidligere drift i området 

Naturen i området er i høj grad formet af den måde arealerne har 

været drevet igennem århundreder. Moser og overdrevsskrænter 

ved Hellerød Kær har generelt været brugt til ekstensiv landbrugs-

drift i en lang årrække. Det fremgår bl.a. tydeligt af de høje måle-

bordsblade, som blev tegnet efter midten af 1800-tallet, at area-

lerne var i brug som ekstensive landbrugsarealer. Formodentlig 

går driften meget længere tilbage.  

På målebordsbladene er det tydeligt, at området har været grøftet, 

og at grøfterne har haft nogenlunde samme forløb som i dag, må-

ske har enkelte endda været bedre vedligeholdt tidligere. Tilsyne-

ladende er enkelte skråninger ned mod kæret allerede på det tid-

ligste kort tilplantet med nåletræer.  

Tidligere var kærområdet åbent og ubeskyttet i forhold til saltpå-

virkningen fra fjorden, men ved etableringen af landevejsdæmnin-

gen i 1915 blev saltpåvirkningen begrænset til kun at komme fra 

indstrømmende saltvand hvor Egebjerg Bæk krydser under vejbro-

en. Der findes både strandenge og ferske mosearealer mellem lan-

devejen og fjorden, men de behandles ikke i denne plejeplan.  

Ser man på luftfoto over området fra 1954 vurderes driften at væ-

re nogenlunde uændret i forhold til det, der kunne ses på de tidli-

gere kort. Dog kan man se, at enkelte steder er det forsøgt at in-

tensivere driften yderligere, f.eks. er et areal syd for Egebjerg Bæk 

i den vestlige del af området forsøgt drænet og opdyrket, bl.a. ved 

at hæve terrænet med sand hentet i skrænten nær ved (pers. 

Kom. Kristian Brogaard). Derudover er det tydeligt, at flere 

skræntarealer er (forsøgt) tilplantet. 

Siden 1954 er udviklingen gået den anden vej, driften er blevet 

opgivet på langt de fleste arealer og på et foto fra 1992 er stort 

set alle naturarealerne uden drift. Tilgroningen med træer og bu-

ske gik stærkt, og fortsatte frem til 2005 hvor de første plejetiltag 

blev gennemført.  

 

Tidligere og nuværende naturpleje i området 

Tilgroning med pilekrat i moserne var en væsentlig grund til at 

naturplejen i Hellerød kær blev iværksat for knap 10 år siden. I 

bilag 5 findes en systematisk gennemgang af de gennemførte na-

turplejetiltag.  
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Naturplejen blev indledt i 2005, hvor dele af kæret blev ryddet for 

pil, arealer blev hegnet og den nedre del af Egebjerg Bæk blev 

renset op. Siden dengang er en stadig større del af arealet blevet 

ryddet og afgræsset, og endnu en strækning af Egebjerg Bæk er 

renset op og uddybet.  

I 2012 købte Struer Kommune to gallowaykøer med kalve og 3 

kvier, som kommunen udlåner til Hellerød Kær Naturplejeforening. 

Disse dyr har siden afgræsset arealerne i den vestlige del af områ-

det syd for Egebjerg Bæk, og besætningen er vokset væsentligt. 

I alt er i dag 5,4 ha. ryddet for træopvækst, 34 ha er hegnet og 

afgræsses.   

 

6. Naturen i Hellerød Kær i dag 

Naturværdierne er primært beskrevet med udgangspunkt i natur-

registreringer fra 2012.  I nedenstående gennemgang er naturen 

beskrevet naturtypevis. I teksten henvises til de 32 arealer, som 

området er inddelt i (H1 til H32, figur 3). De enkelte arealer er be-

skrevet nærmere i bilag 1, hvor der også findes artslister og en 

beregnet naturtilstand for de besigtigede arealer. 

Moser og enge 

Det er de næringsfattige, kalkrige moser, som gør Hellerød Kær til 

noget helt særligt. Denne mosetype kaldes ekstremrigkær fordi 

naturtypen kan være særligt artsrig med mange karakteristiske 

plantearter. I Hellerød Kær er registreret en lang række værdifulde 

kalkelskende arter, som er mere eller mindre sjældne på landsplan 

og meget ualmindelige for Vestjylland. Artslisten omfatter blandt 

andet: Sump-hullæbe, leverurt, kødfarvet gøgeurt, maj-gøgeurt, 

rødbrun kogleaks, loppe-star, kær-mangeløv og hjertegræs.  

Der er en glidende overgang mellem enge og moser. Jo vådere et 

areal er og jo mere ekstensivt det afgræsses, jo mere får arealet 

karakter af mose. Typiske engarealer er mindre våde, og drives 

generelt mere intensivt med høslæt eller afgræsning. De fugtige 

arealer ved Hellerød Kær har helt overvejende mosekarakter.  

Forudsætningen for tilstedeværelsen af artsrige kær er ikke blot at 

jordbunden eller jordvandet skal være mere eller mindre kalkhol-

dig, det er afgørende at der er næringsfattige forhold til stede. 

Oftest findes naturtypen, som i Hellerød Kær, på trykvandpåvirke-

de arealer med fremsivende næringsfattigt grundvand. Den meget 

store artsrigdom i området skyldes, at arealerne igennem genera-

tioner har været udnyttet ekstensivt til afgræsning eller høslæt, 

driftsformer, der som bekendt har været fraværende i størstedelen 

af området igennem en årrække.  

De mest værdifulde, næringsfattige og trykvandspåvirkede partier 

findes spredt over det tidligere marine forland. Det er primært det 

mindre moseområde H5, de centrale dele af H3, de centrale og 

vestlige dele af H1 samt enkelte partier i den nordlige og nordvest-

lige del af H6. På figur 3 ses de arealer, hvor der er registreret de 

største botaniske værdier (”hot spots”). 
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Figur 3. Projektområdet er inddelt i 31 delarealer. Med blå vises "hot spots", dvs. 
arealer hvor der er registreret de største botaniske værdier. 
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Store dele af moserne er præget af mange års fravær af ekstensiv 

drift efterfulgt af omfattende naturpleje. Uanset omfattende op-

rensning og uddybning af Egebjerg Bæk fremstår mange mosepar-

tier i området sumpede og forekommer mere eller mindre næ-

ringsbelastede (især vandløbsnære arealer i H2, H3, H4, H6 og 

H7). Omfattende rydning af kratopvækst har formodentlig frigjort 

næringsstoffer i området, og det kan være med til at forklare, at 

visse mosepartier forekommer næringsbelastede, f.eks. i den 

nordvestlige del af området, der blev ryddet for pilekrat i 2011 

(H4). Det vurderes desuden, at der er stor risiko for næringstilfør-

sel fra de omgivende dyrkede marker, der skråner ned mod natur-

arealerne og fra oversvømmelse med næringsrigt vand fra vandlø-

bene i området.  

Mosen langs vandløbet mod sydvest (H6 og sydlig del af H7) er 

temmelig våd og meget tilgroet med høje græsser som tagrør og 

rørgræs. Denne del af mosen er stedvis næringsberiget, men det 

vurderes, at der sandsynligvis efter års afgræsning vil vise sig 

trykvandspåvirkede partier med potentiale for dannelse af artsrige 

kær. 

Mosestrøget mod sydøst ved Tambohuse (H8) er generelt vådt og 

helt tilgroet med tagrør. Det er ikke udpræget næringsbelastet, 

men der blev ikke ved besigtigelsen i 2012 registreret sjældne 

eller meget værdifulde arter.  

Der er beregnet naturtilstand for mosearealerne i projektområdet 

(H8 undtaget). De er alle i moderat til god naturtilstand. De mest 

værdifulde har meget høj botanisk værdi med en del sjældnere og 

værdifulde kalkelskende rigkærsarter (se ”hot spots” på figur 3). 

Mange mosearealer rummer mange almindelige rigkærsarter, uden 

sjældne eller særligt følsomme arter, og trods naturplejen findes 

endnu større partier med forholdsvis artsfattig vegetation domine-

ret af høje urter og rørskov. 

 

Strandenge 

Før etableringen af landevejsdæmningen nord for området i 1915 

var saltpåvirkningen formodentlig større i situationer med særligt 

højvande i Limfjorden. I dag findes strandengsarterne kun på min-

dre arealer syd for landevejsdæmningen, omkring udløbet af Ege-

bjerg Bæk (H9). Vegetationssammensætningen tyder ikke på en 

stærk saltvandspåvirkning, men arealet rummer karakteristiske 

strandengsarter som harril, strandkogleaks, sylt-star, strand-

trehage og på de mere tørre dele jordbær-kløver, sandkryb og 

strand-tusindgylden. Naturtilstanden vurderes at være god, uanset 

at den beregnede naturtilstand er moderat. 

 

Overdrev og hede 

Det ses på gamle kort, at der for 70-100 år siden var hedevegeta-

tion på størstedelen af de skrånende arealer, som omgiver Helle-

rød Kær. Mere end halvdelen af arealerne på skråningerne er siden 

tilplantet eller tilgroet med træer. Kun to mindre arealer har fort-

sat hedekarakter med dominans af dværgbuske som hedelyng og 

revling (H13 og H23). En del af skråningerne har i dag overdrevs-

karakter med dominans af græsser og urter (H11, H12, H15, H16, 

H19, H20 og H24). Overdrevene på de tidligere hedearealer er 
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overvejende sure overdrev, dvs. overdrev med forholdsvis lav pH-

værdi domineret af almindelig hvene og bølget bunke.  

Spredt i området findes partier med forholdsvis uforstyrret og 

værdifuld overdrevsvegetation, men mange steder er overdrevene 

præget af tilgroning gennem en årrække og en del arealer er på-

virkede af næringsstoffer fra tilstødende dyrkede arealer. 

Almindelige overdrevsarter som håret høgeurt, almindelig høgeurt, 

lyng-snerre plæne-kransemos og trind fyrremos findes ret udbredt 

på de registrerede overdrev, mens mere følsomme overdrevsarter 

som indikerer lang kontinuitet findes mere spredt, dvs. arter som 

tormentil, smalbladet høgeurt, læge-ærenpris og mangeblomstret 

frytle. 

Nogle arealer med overdrevskarakter er temmelig næringspåvirke-

de, og de har muligvis været gødsket ekstensivt tidligere.  

Naturværdien på heder og overdrev er på mange arealer moderat, 

men på arealer som rummer større eller mindre upåvirkede partier 

med varieret vegetation er naturtilstanden god.  

 

Fuglelivet 

Der er ikke foretaget systematiske registreringer af fuglelivet i Hel-

lerød Kær. Den naturpleje, der er indledt i størstedelen af området 

vil kunne få betydning for de fuglearter, der vil kunne yngle i om-

rådet. De forholdsvis smalle slugter mod vest og syd i projektom-

rådet er næppe vigtige fuglelokaliteter, men de åbne, ekstensivt 

afgræssede arealer i den centrale og nordvestlige del af Hellerød 

Kær er sandsynlige ynglelokaliteter for engfugle som vibe og dob-

belt-bekkasin. De mest interessante fugleobservationer er formo-

dentlig registreringen af plettet rørvagtel, der er observeret i både 

2012 og 2013 i juli måned (Hans Henrik Larsen, pers. kom.). Plet-

tet rørvagtel er tilknyttet våde og sumpede områder, gerne i over-

gangszonen mellem eng og rørskov.  

Rørhøg er flere gange observeret ved området, og rørskoven bag 

Tambohuse kan være en mulig ynglelokalitet for rørhøg (pers. 

kom.  Hans Henrik Larsen). 
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7. Foreslået naturpleje 

Nedenfor gennemgås først generelle forhold vedrørende naturple-

jemetoderne der vurderes at være de mest relevante for projekt-

området i Hellerød Kær, i efterfølgende afsnit følger konkrete an-

befalinger for de enkelte delområder. 

 

Rydning af krat 

En stor del af den naturpleje, der er foregået i Hellerød Kær i dag 

er omfattende rydning af pilekrat i moserne langs Egebjerg Bæk. 

Behovet for yderligere rydning er derfor begrænset. I afsnit 8 er 

nærmere angivet, hvor der fortsat er behov for at rydde enkeltstå-

ende pilebuske og mindre krat.  

Efter en rydning af lukkede pilekrat på våde arealer, vil man gene-

relt stå tilbage med en mere eller mindre bar mudderbund, og der 

vil gå nogle år, inden arealet har udviklet en vegetation, der er 

tilpasset afgræsning med kreaturer. De pilekrat, der er ryddet i de 

vådeste partier i Hellerød Kær bærer fortsat præg af, at der endnu 

ikke har indfundet sig tæt og lavtvoksende urtevegetation med et 

rodnet, der kan bære vægten af kreaturernes tråd. Dele af de ryd-

dede partier vil næppe blive græsningsegnede med de nuværende 

afvandingsforhold. 

Som nævnt i foregående afsnit vil større rydninger af kratvegetati-

on medføre at den efterfølgende nedbrydning af træernes under-

jordiske dele kan føre til frigørelse af næringsstoffer, som igen kan 

medføre opvækst af næringselskende arter. Det kan være tilfældet 

for de betydelige rydninger i Hellerød Kær. 

Den tørre skræntvegetation i projektområdet er for en stor dels 

vedkommende tilplantet eller tilgroet. Især et par af de tilgroede 

kratpartier vil med rydning og afgræsning udvikles til overdrevsve-

getation i løbet af en kortere årrække. På de fleste eksisterende 

overdrevsarealer findes kun begrænset træopvækst, og de har 

ikke noget akut behov for rydning.  Et enkelt af de tilbageværende 

hedepartier er under tilgroning med krat.  

Derudover er der behov for at overvåge de allerede ryddede area-

ler med henblik at fjerne eventuel genvækst af pil mv.  

Engfugle er generelt afhængige af åbne engarealer med lang af-

stand til træ- og buskvegetation, så rovfugle ikke har mulighed for 

at bruge træer og buske som udgangspunkt for at overvåge area-

let. Derfor bør de store, åbne eng/mosepartier som findes i den 

nordøstlige del af området så vidt muligt holdes fri for træop-

vækst.  

 

Generelt gælder det i forbindelse med rydning, at:  

- Rydning af træer og kratvegetation skal foregå udenfor fug-

lenes ynglesæson, dvs. i perioden 1. august – 1. april.  

- Rydningen kan foretages manuelt eller maskinelt. Hvis der 

benyttes maskiner, skal arbejdet foretages i en tør periode 

eller i en periode med hård, bar frost, for at undgå varige 

skader i moserne.  

- Det ryddede vedmateriale skal fjernes fra naturarealerne. 

 

 



  

  

Plejeplan Hellerød Kær            15 

 

Afgræsning 

Det vigtigste redskab til at forbedre og sikre naturindholdet i pro-

jektområdet er at der fastholdes en drift med ekstensiv afgræsning 

af arealerne. Specifikke forhold vedrørende afgræsningen af områ-

dets enkelte dele gennemgås i afsnit 8.  

Kreaturgræsning i naturområder må ikke sammenlignes med af-

græsning af intensive, gødskede græsmarker på veldrænet jord.  

Området ved Hellerød Kær er varieret. Arealmæssigt udgør mo-

serne langt den største del, men spredt i området findes hede- og 

overdrevsskråninger.  

Med de nuværende afvandingsforhold er mange mosearealer i om-

rådet meget våde, og der er stor risiko for at græssende dyr tram-

per arealerne op.  

Efter mange års tilgroning med pilekrat og tæt rørskov er det van-

skeligt at indføre afgræsning, uden at arealerne kommer til at se 

forstyrrede og påvirkede ud, når der genindføres afgræsning. Ofte 

vil der være behov for et højere græsningstryk på lokaliteter, hvor 

græsningen anvendes som værktøj til at retablere en god naturtil-

stand, f.eks. at reducere tilgroning med træer og buske (Butten-

schøn, 2014).  

På arealer uden store botaniske værdier kan der accepteres en vis 

optrampning i de første år med afgræsning, men det er vigtigt, at 

de mere værdifulde dele af mosen med forekomst af følsomme og 

sjældnere plantearter ikke udsættes for stor optrampning.  

Projektområdet er meget varieret, og det må forventes, at en del 

af området ikke - selv efter mange års naturpleje - bliver egnet til 

afgræsning, og netop variationen i området er værdifuld for bl.a. 

en række fugle- og insektarter i området.  

Det er vanskeligt på forhånd at fastsætte et passende græsnings-

tryk for et område som Hellerød Kær. Buttenschøn (2014) anbefa-

ler et vejledende græsningstryk på 0,3-0,6 storkreatur (SK)/ha for 

både moser (rigkær) og overdrev. For enge er det tilsvarende 

græsningstryk fastsat til 0,5-1,2 SK/ha. Det vurderes, at de sam-

lede arealer i Hellerød Kær, med de nuværende afvandingsforhold 

vil kunne afgræsses med et græsningstryk på omkring 0,5 SK/ha i 

sommerhalvåret.  

Mange steder i området har dyrene adgang til tørre arealer langs 

kanten af mosen, og det er medvirkende til at få en effektiv af-

græsning af området. Overdrevsarealerne er dog ikke særligt store 

sammenlignet med mosearealet. Da de fleste moser i området er 

uegnede til afgræsning i vinterhalvåret er arealet ikke egnet til 

egentlig helårsafgræsning. Det er muligt, at mindre dele kan tåle 

tidlig udbinding og afgræsning hen på efteråret. 

De aflastningsarealer, der ligger udenfor naturområdet, og som 

afgræsses sammen med naturarealerne, bør i græsningssæsonen 

frahegnes.  

Græsningstrykket for hele området skal vurderes løbende af Struer 

Kommune. 

For at sikre, at afgræsningen fører til naturforbedring på de relativt 

følsomme naturarealer, og for at sikre landskabelige forhold i pro-
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jektområdet fastsættes følgende generelle retningslinjer for af-

græsningen:  

- Hegnet skal bestå af et totrådet hegn. Der skal anvendes ma-

terialer, der i videst muligt omfang falder godt ind i landskabet.  

- Der skal generelt opsættes hegning, så det er muligt at fraheg-

ne følsomme naturarealer i en periode, hvis det vurderes at 

være nødvendigt af hensyn til arealernes tilstand.  

- Arealerne skal så vidt muligt afgræsses med ekstensive kvæg-

racer som: Galloway, Skotsk Højlandskvæg, Dexter, Hereford 

eller Angus. Det er små og nøjsomme dyr, som bedre kan klare 

sig på de lavproduktive arealer i projektområdet. Det er også 

racer, som gerne bevæger sig rundt i fugtige områder, hvilket 

sikrer, at ikke kun de tørreste og mest produktive arealer af-

græsses. Mælkekvægsracer og tunge kødkvægsracer er mindre 

egnede til naturpleje på de lavproduktive og våde arealer i pro-

jektområdet.  

- Det vejledende græsningstryk for området fastsættes til 0,5 

SK/ha i sommerhalvåret.  

- Kommunen kan til enhver tid som tilsynsmyndighed fastsætte 

et ændret græsningstryk, en anden græsningsperiode og/eller 

forlange delarealer helt eller periodisk frahegnet. 

- Dyrene må ikke tilskudsfodres i de perioder, hvor de har ad-

gang til naturarealern, undtaget er dog mineraltilskud. 

 

Høslæt og rørhøstning 

Når man iværksætter ekstensiv græsning på arealer, som er helt 

tilgroede med høje græsser som tagrør eller rørgræs kan det være 

hensigtsmæssigt at kombinere afgræsningen med rørhøstning i de 

første par år. I Hellerød Kær er der fra 2009 til 2012 afslået rør 

med rørhøster.  

I 2012 blev benyttet en rørhøster, med mulighed for opsamling af 

det afslåede materiale. På de arealer, hvor der hidtil er foretaget 

rørhøst, kan denne drift om nødvendigt fortsættes par år endnu (til 

og med 2015), men som udgangspunkt skal arealerne plejes ved 

afgræsning, og delarealer som viser sig at være for våde til at kre-

aturerne kan holde vegetationen nede ved afgræsning kan med 

fordel bibeholdes som rørskovsarealer. 

Høslæt anvendes ikke på naturarealerne i projektområdet i dag. 

Høslæt foregår oftest med tunge maskiner, som kræver en for-

holdsvis fast bund, og arealerne i projektområdet er generelt ikke 

egnede til den driftsform.  

Det forsøges flere steder til naturpleje at udvikle lette maskiner 

med et begrænset marktryk, som kan slå enge på forholdsvis våde 

arealer. Der er tale om specialmaskiner og processen bliver derfor 

forholdsvis dyr, især hvis man efterfølgende også vil indsamle det 

afslåede materiale.  

En væsentlig fordel ved høslæt med opsamling af det afslåede ma-

teriale er, at der fjernes langt flere næringsstoffer end f.eks. ved 

afgræsning med husdyr. Desuden gælder det, at hvis målet er at 

fjerne næringsstoffer er det mere effektivt med ét tidligt slæt, end 

med et eller to sene slæt (Buttenschøn, 2007). Et tidligt høslæt er 

dog ikke foreneligt med tilstedeværelsen af ynglende engfugle, og 

det kan generelt ikke anbefales i Hellerød Kær.  

Lyse-siv kan blive et problem, når der indledes naturpleje med 

afgræsning på næringsrige højstaudeenge. Kreaturer undgår så 
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vidt muligt at æde lyse-siv, der har lav foderværdi. Lyse-siv spre-

der mange frø og breder sig hurtigt på mere næringsrige enge, 

hvor kreaturerne træder bunden op. Hvis der i dele af projektom-

rådet skulle opstå problemer med spredning af lyse-siv kan af-

græsningen forsøgsvis kombineres med høslæt eller slåning (But-

tenschøn, 2007). Det mest effektive er tidligt høslæt efterfulgt af 

græsning og gerne slåning af arealet i det tidligere efterår. Det er 

vigtigt at slå lyse-siv så lavt over jordoverfladen som muligt, dels 

for at presse planterne mest muligt, dels fordi kreaturerne gerne 

vil æde de nyspirede lyse-siv, som skjules i de gamle tuer. Lyse-

siv begrænses effektivt, hvis vegetationen er slået af før over-

svømmelser af arealerne i efterårs og vintermånederne. Det skyl-

des blandt andet, at deres strå vil fyldes med vand, så de ikke kan 

transportere ilt til rødderne og derfor hæmmes hele plantens 

vækst når den oversvømmes. Eventuel afslåning af lyse-siv skal i 

en konkret situation afvejes i forhold til ynglefugleinteresserne i 

området.  

Oprensning af vandløb og grøfter 

Den hidtidige naturpleje i Hellerød Kær har omfattet en grundig 

oprensning af Egebjerg Bæk i hhv. 2005, 2006 og 2010 (Bilag 2). 

Den oprensning er gennemført fordi det blev vurderet, at en del af 

de værdifulde mosearealer var for våde til at kunne afgræsses af 

kreaturer.  

Hvis naturtilstanden i de botanisk artsrige moser skal fastholdes og 

fremmes i området er det afgørende at arbejde for at sikre de - for 

naturtypen - mest hensigtsmæssige vandstandsforhold. Hvis af-

vandingen af moserne bliver for effektiv sker der en direkte udtør-

ring, som mange værdifulde eng- og moseplanter ikke kan tåle. 

Hvis jordbunden ikke er vandmættet, vil der desuden ske en øget 

omsætning i jordbunden, som frigør næringsstoffer, som yderlige-

re vil medvirke til, at de sjældnere arter forsvinder fra arealerne. 

Det vurderes, at gennemsnitsvandstanden på de fleste af de be-

rørte moseområder bør være i terræn mange måneder om året, 

men 5-15 cm under terræn i de tørre sommermåneder. Selv i de 

tørreste perioder vil der være vådere partier i området, men de 

arealer vil så næppe kunne afgræsses væsentligt i normale år.   

En høj vandstand i moserne kan også være problematisk for man-

ge plantearter. Det skyldes dels, at den høje vandstand kan for-

hindre tilstrækkelig afgræsning af arealerne, som derfor gror til. 

Derudover er det et reelt problem, hvis værdifulde og næringsføl-

somme mosepartier oversvømmes med næringsrigt vand fra dræn, 

vandløb og grøfter. Ofte vil de mest værdifulde arealer være præ-

get af fremsivende grundvand frem for en høj vandstand, der 

skyldes opstemmet overfladevand. 
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Store mosepartier oversvømmes af næringsrigt overfladevand, f.eks. dette parti i 
den nordøstlige del af H6. 

Ved feltregistreringer i området i 2012 blev det observeret, at der 

langs Egebjerg Bæk og dens tilløb fra syd findes en lav vold mel-

lem vandløbet og de tilstødende mosepartier. Mange steder forhin-

drer denne vold overfladevand i at løbe fra mosearealerne til grøf-

ten, så uanset, at grøften er rigelig dyb og bred til at lede vand fra 

mosen, så oversvømmes mosearealerne fordi de ikke kan aflede 

vandet til grøften. Der er ikke foretaget detaljerede hydrologiske 

undersøgelser eller opmålinger i projektområdet, og der er derfor 

ikke for alle arealerne basis for at fastslå i detaljer hvordan afvan-

dingen kan eller skal forbedres, men der er i afsnittet med konkre-

te plejetiltag beskrevet hvor der umiddelbart vurderes at være 

problemer med en uhensigtsmæssig høj vandstand eller risiko for 

oversvømmelse med næringsrigt vand. 

Ideelt set vil det være hensigtsmæssigt med en nærmere under-

søgelse af de hydrologiske forhold i mosen. I de tilfælde, hvor man 

beslutter sig for at forbedre afvandingen af de sumpede arealer 

skal man sikre, at det gøres med så lille indgriben som muligt. 

Hovedparten af arealerne kan i dag afgræsses ekstensivt ved de 

nuværende forhold. Hvis Struer Kommune ønsker at forbedre af-

vandingen i de vådeste arealer er det formodentlig tilstrækkeligt at 

fjerne propper i grøftesystemet, som bevirker opstuvning på area-

lerne. Eventuelt kan der i nogle tilfælde suppleres med grøbleren-

der, der ikke er mere end 10-20 cm dybe.  

 

8. Specifikke plejetiltag i projektområdet 

Nedenfor er beskrevet hvilke konkrete plejetiltag, der optimalt set 

bør gennemføres i de enkelte dele af projektområdet. Som ud-

gangspunkt for beskrivelsen er brugt områdeinddelingen fra felt-

besigtigelsen i 2012. Bilag 3 viser kort med hegnslinjer og publi-

kumsfaciliteter. Bilag 4 viser kort med forslag til rydningsindsats.. 

I nedenstående tekst er henvist til delarealer på figur 3. 
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H1  

Moseareal (rigkær) i den nordøstlige del af projektområdet 

- Den ekstensive afgræsning af arealet fortsættes. Gerne æn-

dring fra hestegræsning til kreaturgræsning. Ved besigtigelsen 

blev det vurderet, at græsningstrykket var højt i 2012, og sær-

ligt i sensommer og efterår er der risiko for overgræsning. 

Kommunen bør vurdere græsningstrykket i det mindste en 

gang årligt - ultimo august.  

- Det mindre pilekrat i den sydvestlige del af arealet skal ikke 

fjernes, men forventes at blive holdt åbent ved afgræsning. 

Størstedelen af arealet er en del af de åbne mose- og engarea-

ler, som vurderes at være egnet levested for engfugle. Det pri-

oriteres, at denne del friholdes for opvækst af pil ved manuel 

rydning med buskrydder (bilag 4). Ved nedskæring af pileop-

vækst under 1,5 m højde kan det afskårne materiale efterlades 

på arealet. 

- Der vurderes ikke at være behov for oprensning af grøfter i 

selve mosen. Den centrale del af mosen er meget vældpåvir-

ket, og det bør sikres, at en vold af oprenset materiale langs 

Egebjerg Bæk ikke medfører opstemning af overfladevand i 

mosen. Hvis det er muligt skal afledning af overfladevand for-

bedres ved at etablere enkelte grøblerender på arealet på de 

yderste 2-3 meter fra Egebjerg Bæk.  

- Enkelte partier er meget våde og vil kun kunne afgræsses i 

meget tørre perioder, det vurderes ikke at være problematisk 

så længe kerneområdet har en hensigtsmæssig vandstand.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mosen H1 afgræsses temmelig hårdt. Alligevel vil der være behov for nedskæring af 

spredt pileopvækst. 
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H2 og H10 

Mindre, ret tilgroet mose/eng i den østlige del af projektområdet 

- Den ekstensive afgræsning af arealerne fortsættes.   

- De vådeste mosepartier i H2 kan ikke afgræsses som forhol-

dende er i dag, bl.a. den sydvestlige del af H2, som har værdi-

fulde partier med rigkærsvegetation. Der skal ikke graves 

egentlige grøfter for at forbedre afvandingen, men det bør un-

dersøges om grøblerender vil kunne sikre en bedre afvanding 

mod nord. 

- De tilgroede dele af engen og mosen vurderes ikke at dække 

over vigtige botaniske værdier, og der vurderes ikke at være 

behov for rydning af vedplanter.  

 

H3, H4, H6, H7 og H9  

Centrale mosearealer nord og syd for Egebjerg Bæk 

- Den ekstensive afgræsning af arealerne fortsættes.  

- Det tidligere kerneområde for sumphullæbe i H3, som i 2009 

blev frahegnet (bilag 3) åbnes for afgræsning i dele af græs-

ningssæsonen, indledningsvis fra 1. juni og frem. Kommunen 

justerer på baggrund af årlige tilsyn i august måned græs-

ningsperioden på det i dag frahegnede areal. 

- De åbne arealer holdes fri for opvækst af pil ved manuel ryd-

ning (Bilag 4). Ved nedskæring af pileopvækst under 1,5 m 

højde kan det afskårne materiale efterlades på arealet.  

- Der vurderes ikke at være behov for oprensning af grøfter i 

selve mosen. Mosen er trykvandspåvirket, og især i lave partier 

langs Egebjerg Bæk står der ofte frit vand. Det bør sikres, at 

en vold af oprenset materiale langs Egebjerg Bæk ikke medfø-

rer opstemning af overfladevand i mosen. Hvis det er muligt 

skal afledning af overfladevand forbedres ved at etablere en-

kelte grøblerender på arealet på de yderste 2-3 meter fra Ege-

bjerg Bæk.  

- Pleje med rørhøster på nogle af de sydlige arealer (i H6, H7 og 

H8) er en midlertidig foranstaltning for at gøre etableringen af 

ekstensiv afgræsning mere effektiv. Pleje bør ophøre. 

 

 

H5  

Centralt ekstremrigkær, fortsat voksested for bl.a. sump-hullæbe 

- Der er etableret et særskilt hegn om arealet, så det er muligt 

at frahegne arealet i tilfælde af overgræsning af området, der 

rummer bl.a. sump-hullæbe og værdifulde kærmosser. Arealet 

skal være tilgængeligt for afgræsning.  

- Kommunen skal ved tilsyn sikre, at arealet ikke overgræsses. 

Hvis det vurderes at være tilfældet skal arealet frahegnes i pe-

rioder.  

- En del af arealet udgøres af tæt pilekrat. Der skal ikke foreta-

ges en samlet rydning af krattet. Området ryddes manuelt for 

pil med et par meter rundt langs kanten af bevoksningen, og 

det afskårne materiale fjernes fra arealet. Områdets udvikling 

følges, og hvis plantesamfundet domineret af kærmosser bre-

der sig ryddes med tiden større dele af krattet.  

- Der vurderes ikke at være akut behov for at ændre afvandin-

gen af arealet. 
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H8  

Rørskovsareal i den sydøstlige del af projektområdet 

- Arealet har været græsset meget ekstensivt i et en årrække og 

det har været uden græsning i 2011. Arealet fremstod afgræs-

set i juli 2014. Ekstensiv afgræsning fortsættes. Inden der gø-

res yderligere indsats for at gøre arealet græsningsegnet i de 

vådeste partier bør der foretages konkret vurdering af arealets 

betydning for fuglelivet (rørhøg).  

- Der er ikke i øjeblikket væsentlig opvækst af pil, men ryd-

ningsbehovet vurderes løbende.  

- Især den nordlige del af arealet var ved besigtigelsen i 2012 

temmelig vådt og ikke særligt græsningsegnet. Med afsæt i det 

botaniske potentiale på dette areal vurderes der ikke at være 

behov for at sænke vandstanden for at sikre øget afgræsning. 

Det bør dog sikres, at det er muligt for kreaturer at færdes fra 

syd til nord på arealet. 

 

H11, H12, H15, H16, H18, H19, H20, H21, H24, H28 og H29  

Overdrevsarealer i hele projektområdet 

- Den ekstensive afgræsning af arealerne fortsættes. Arealerne 

H18, H28 og H29 er græsarealer, der udvikler sig mod over-

drev/eng, arealerne skal om muligt afgræsses med de tilstø-

dende arealer. 

- For det enkelte overdrevsareal bør der foretages en konkret 

vurdering af risikoen for næringspåvirkning fra driften af tilstø-

dende landbrugsarealer, og hvor det er relevant skal der så 

vidt muligt etableres gødningsfri bræmmer.   

- Der vurderes ikke at være behov for rydning af vedplanter.  

 

H13 og H23  

Hedearealer i den nordvestlige del af projektområdet 

- Den ekstensive afgræsning af H23 fortsættes. Der bør etable-

res ekstensiv afgræsning på det mindre hedeareal H13. 

- H13 ryddes for træopvækst, alternativt ryddes kun for ”ikke 

hjemmehørende” arter.  

 

H14, H17, H22, H25, H26, H27,  H30 og H31 

Beplantninger og tilgroningskrat på tidligere hedeskrænter 

- Arealerne har biologisk og landskabeligt potentiale som over-

drevsarealer. Om muligt indgås aftale om rydning og efterføl-

gende afgræsning af arealerne.  

 

 

9. Natura 2000-planlægning og bilag IV-arter 

Der er i 2012 udarbejdet kommunale handleplaner for de interna-

tionale naturbeskyttelsesområder, herunder EF-habitatområde nr. 

28: Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø (Thi-

sted Kommune mfl., 2012).  

Hellerød Kær omfatter kun en lille del af det samlede habitatområ-

de på ca. 33.000 ha.  

I tabel 1 er oplistet de arter og naturtyper, der udgør udpegnings-

grundlaget for habitatområdet. Kun en mindre del af de nævnte 



  

  

Plejeplan Hellerød Kær            22 

arter og naturtyper har relevans for projektområdet, disse er i ta-

bellen fremhævet med rødt.  

 

Tabel 1. Arter og naturtyper, der udgør udpegningsgrundlaget for habitat-
område nr. 28: Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø. 
De arter og naturtyper, der kan være relevante for projektområdet er 
fremhævet med rødt i tabellen. 

Naturtyper:  Arter: 

Strandvold med enårige planter (1210) Stavsild (1103) 

Strandvold med flerårige planter (1220) Stor vandsalamander (1166) 

Enårig strandengsvegetation (1310) Odder (1355) 

Strandeng (1330) Spættet sæl (1365) 

Forklit (2110) Blank seglmos (1393) 

Hvid klit (2120) Gul stenbræk (1528) 

Grå/grøn klit (2130)  

Klithede (2140)  

Havtornklit (2160)  

Grårisklit (2170)  

Klitlavning (2190)  

Næringsrig sø (3150)  

Vandløb (3260)  

Tør hede (4030)  

Kalkoverdrev (6210)  

Surt overdrev (6230)  

Hængesæk (7140)  

Kildevæld (7220)  

Rigkær (7230)  

 

 

Den del af den kommunale handleplan, der har relevans for pro-

jektet og projektområdet er i hovedtræk opsummeret nedenfor.  

Ifølge den kommunale Natura 2000-handleplan (2010-2015)for 

området har Struer Kommune forpligtet sig til samlet at udvide 

arealet med rigkær, kildevæld, kalkoverdrev og surt overdrev med 

5-10 hektar i hele habitatområdet, hvor de naturgivne forhold gør 

det muligt.  

Baggrunden for den kommunale handleplan er kortlægning af na-

turtyper i 2004, før naturplejen blev indledt i Hellerød Kær. Den-

gang kortlagde staten ikke habitatnaturtyper i projektområdet. I 

2010 har staten kortlagt 0,7 ha strandeng, 14,7 ha. rigkær, 0,5 ha 

hede og 0,5 ha surt overdrev i projektområdet se figur 4. 

Denne plejeplan bygger primært på feltregistrering af § 3-arealer, 

og der er således ikke foretaget en målrettet kortlægning af natur-

typer på habitatdirektivet. Det vurderes imidlertid på baggrund af 

feltregistreringerne, at der dels allerede i dag findes større arealer 

med habitatnaturtyper i området end det areal, der blev kortlagt i 

2010, dels er der et stort potentiale for gennem naturpleje at ud-

vide arealet med især kildevæld, rigkær og surt overdrev.  
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Samlet vurderes det, at indførelse af de beskrevne plejetiltag i 

projektområdet vil kunne sikre tilstanden af de kortlagte habitat-

naturtyper i området, og derudover vil man i forhold til kortlæg-

ningen på figur 4 kunne øge arealet med surt overdrev, kildevæld 

og rigkær i området med samlet set 5-10 ha.  

For de enkelte naturtyper er angivet hvordan projektet vurderes at 

påvirke naturtypernes areal og kvalitet (tabel 2).  

Tabel 2. Naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for H28, og som 
vurderes at forekomme i projektområdet.  

  Areal Kvalitet 

Strandeng (1330)  Fastholdes Øges 

Næringsrig sø (3150)  Fastholdes Fastholdes 

Vandløb (3260)  Fastholdes Øges 

Tør hede (4030)  Fastholdes Øges 

 Surt overdrev (6230)  Øges (30%) Øges 

Kildevæld (7220)  Øges (50%) Øges 

Rigkær (7230)  Øges (50%) Øges 

 

 

 

Figur 4. Afgrænsningen af habitatområdet, og kortlagte habitatnaturtyper 
i projektområdet 

Arter 

Struer Kommune har ikke kendskab til registreringer af odder eller 

stor vandsalamander i projektområdet, men arternes tilstedevæ-

relse kan absolut ikke udelukkes. Der vil eventuelt ske en mindre 

ekstensivering afgræsningstrykket i nogle områder og intensive-

ring i andre dele, men det forventes ikke at kvaliteten af leveste-

derne for de to arter vil ændres væsentligt som følge af plejepro-

jektet.  
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Samlet vurdering i forhold til habitatdirektivet og handleplanerne 

Det vurderes, at dette naturplejeprojekt vil medvirke til at fasthol-

de og udvide arealet med en række af de naturtyper, der indgår i 

områdets udpegningsgrundlag. Det vurderes samtidig, at den 

planlagte indsats ikke vil medføre negativ påvirkning af nogle af de 

naturtyper og arter der indgår i udpegningsgrundlaget for habitat-

området. 

 

Bilag IV-arter 

De arter, der vurderes at kunne forekomme i projektområdet er 

nævnt nedenfor, og en mulig påvirkning er vurderet her. 

Birkemus er ikke registreret på Thyholm (pers. Kom. Julie Dahl 

Møller). Inden for de seneste år er arten registreret ved Kilen i 

Struer Kommune. Det vurderes at birkemus ikke vil påvirkes nega-

tivt ved rydning af træopvækst og indførelse af ekstensiv afgræs-

ning.  

 

Markfirben er ikke registreret i projektområdet. Mulige levesteder 

er hede- og overdrevsarealer på de stejle skrænter. En plejeind-

sats med ekstensiv afgræsning og eventuelt rydning tilgroede are-

aler forventes kun at forbedre levestedet for arten.  

Spidssnudet frø er udbredt i hele Struer Kommune, og forventes 

ikke at blive væsentligt påvirket ved projektet. 

Strandtudse er registreret i umiddelbar nærhed af projektområdet. 

Arten er muligvis knyttet til et mindre saltvandspåvirket vandhul i 

den nordøstlige del af området. Det vurderes ikke at forholdene for 

arten ændres væsentligt ved projektet.  

Odder er omtalt ovenfor.  

Der findes flere arter af småflagermus i Struer Kommune, blandt 

andet vandflagermus, brunflagermus og sydflagermus. Eventuel 

rydning i området vil primært omfatte kratvegetation og mindre 

træer, og det forventes ikke at artens levesteder i området påvir-

kes væsentligt.  

 

10.Publikumsfaciliteter 

Når man som her gennemfører et større naturplejeprojekt, er der 

også en forpligtigelse til at formidle viden om den natur, som man 

gør en stor indsats for at pleje. Det er afgørende for at sikre sig en 

forståelse for de tiltag, der gennemføres, og for at skabe medejer-

skab blandt publikum. Se kortbilag 3. 

Tambohus Bylag har i samarbejde 

med Struer Kommune etableret et 

stisystem i området, og der er opstil-

let et fugletårn i områdets nordkant.  

 

 

 

 

På enkelte meget sumpede strækninger langs 
stien gennem kæret er der etableret plan-
kebroer, så man kan passere tørskoet. 
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Struer Kommune har i 2012 opsat 4 udsigtsbænke omkring kæret. 

Tambohus bylag har i samarbejde med Struer Kommune etableret 

en gangbro over dele af det våde kær. 

 

 

Bænk opsat i den nordvestlige del af projektområdet. 

Der udarbejdes i forbindelse med naturplejens gennemførsel en 

opdateret information om naturindholdet i ådalen og de gennem-

førte plejetiltag.  

 

11.Evaluering af projektet og opfølgning på naturplejen 

For at kunne evaluere om formålet med projektet opfyldes har 

Struer Kommune opstillet en række konkrete mål for dette projekt.  

Det er forsøgt at opstille realistiske mål for den effekt, man vil 

kunne opnå ved at gennemføre den indsats, der er beskrevet i 

plejeplanen.  

Mål for naturkvaliteten er opstillet på baggrund af en vurdering af 

de eksisterende § 3-registreringer og statens kortlægning af habi-

tatnaturtyper.  

Konkrete mål: 

- Det samlede areal, hvor der gennemføres ekstensiv afgræsning 

skal om 5 år være mindst 34 ha.  

 

- Bestanden af sump-hullæbe er i 2020 vokset til 250 blom-

strende planter og arten vil inden 2030 igen blive registreret 

nord for Egebjerg Bæk. 

 

- Arealet uden tilgroning med vedplanter skal øges med 2 ha. De 

lysåbne naturtyper skal på længere sigt fremstå som lysåbne 

med max. 5-10 % skygning fra naturligt hjemmehørende træer 

og buske.  

 

- Samtlige registrerede beskyttede naturarealer i projektområdet 

skal i 2021 mindst have en god naturtilstand (tilstandsklasse 

II) i det tilstandsvurderingssystem, der anvendes af Struer 
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Kommune. 25% af arealerne skal have høj naturtilstand (til-

standsklasse I).  

 

- I 2021 skal staten i projektområdet have kortlagt minimum: 

-   4 ha surt overdrev (6230) eller tør hede (4030),  

- 24 ha kildevæld (7220) eller rigkær (7230), svarende til ca. 

75 % af de beskyttede mosearealer i området. 

og 90 % af de kortlagte arealer skal være i god eller høj natur-

tilstand.  

 

- Projektområdet vil være dokumenteret levested for odder i 

2020. 

 

 

Hvornår skal de enkelte mål evalueres? 

De fleste af de opstillede mål kræver, at der gennemføres registre-

ring af naturindholdet, og for at evaluere de opstillede mål vil det 

være nødvendigt at gennemføre følgende overvågning i projekt-

området: 

- I 2017 og 2021 evalueres projektets samarbejde med de invol-

verede parter.  

- I 2021 foretages registrering af naturen på de beskyttede area-

ler med samme metode som i 2012 (Fredshavn m.fl., 2010). 

Med udgangen af 2020 foretages samlet evaluering af de opstillede 

mål. 
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Bilag 1 - beskrivelse af delområder 

Projektområdet er inddelt i 25 delområder. Som udgangspunkt er 

kun arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 feltbesigtiget. 

Langt hovedparten af de naturbeskyttede arealer er feltregistreret 

i 2012. Enkelte arealer er beskrevet på baggrund af Naturstyrel-

sens kortlægning af habitatnaturtyper i 2010.  

Krat, og enkelte græsdominerede arealer, der ikke vurderes at 

være omfattet af naturbeskyttelsesloven er beskrevet overfladisk 

på baggrund af luftfotos og spredte observationer fra feltbesigti-

gelserne i området. Fra disse arealer findes ingen oplysninger om 

plantearter mv.  

Lokalitetskode henviser til plejeplanens figur 3. 

H1 - mose 

Besigtiget 11. juni 2012 

(http://naturdata.miljoeportal.dk/formedit.aspx?AktId=605588&OnlyShow=1). 

Rigkær (7230) i den østlige del af Hellerød Kær - syd for grøft. De 

centrale og vestlige dele er meget værdifulde, med bl.a. leverurt, 

kødfarvet gøgeurt, fladtrykt kogleaks, eng-troldurt og campylium 

stellatum. Mod øst er dele af mosen præget af tidligere mere in-

tensiv drift og næringsberigelse. Mod nord går mosen gradvist 

over i strandeng. Centralt og mod sydvest er arealet kraftigt væld-

præget (habitatnaturtype 7220). Arealet har god naturtilstand. Se 

forsidefoto. 

H2 - mose 

Besigtiget 11. juni 2012 

(http://naturdata.miljoeportal.dk/formedit.aspx?AktId=605593&OnlyShow=1). 

Mose i Hellerød Kær. Store dele meget våde og ret næringspåvir-

kede, de er pt. vanskelige at afgræsse. Arealet modtager nærings-

rigt vand fra mark mod vest og sydvest. Spredt forekomst af vær-

difulde arter bl.a. ved dokumentations cirklen, hvor der blev fundet 

bl.a. eng-troldurt, tær-dueurt, tormentil, stiv star, næb-star og grå 

star. Arealet har god naturtilstand, især på grund af artsindholdet 

lige omkring dokumenationscirklen.  

H3 - mose 

Besigtiget 11. juni 2012 

(http://naturdata.miljoeportal.dk/formedit.aspx?AktId=605595&OnlyShow=1). 

Del af Hellerød Kær. Tidligere voksested for stor bestand af sump-

hullæbe. Varieret mose, der bærer præg af tidligere naturplejeind-

greb. Store dele er meget sumpede, og ret følsomme for højt 

græsningstryk. Dele er næringsberigede, enten pga. tilstrømning 

fra bagvedliggende marker eller oversvømmelse med næringsrigt 

vand. Store partier (især på afstand af Egebjerg Bæk) rummer fine 

partier med bl.a. maj-gøgeurt og kødfarvet gøgeurt samt kærmos-

ser som tormenthypnum nitens, og scorpidium scorpioides. Længst 

mod nordøst et parti domineret af kærbregne. Mod vest glidende 

overgang til strandeng. Arealet har god naturtilstand. 

 

 

 

http://naturdata.miljoeportal.dk/formedit.aspx?AktId=605588&OnlyShow=1
http://naturdata.miljoeportal.dk/formedit.aspx?AktId=605593&OnlyShow=1
http://naturdata.miljoeportal.dk/formedit.aspx?AktId=605595&OnlyShow=1
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H4 - mose 

Besigtiget 30. august 2012 

(http://naturdata.miljoeportal.dk/formedit.aspx?AktId=605596&O

nlyShow=1). 

Mose i den nordvestlige del af Hellerød Kær. Arealet er ryddet for 

pil i 2012/2011. Generelt er arealet meget vådt og temmelig næ-

ringspåvirket. Mange næsten permanent oversvømmede flader 

dækket af liden andemad. Dele af arealet rummer en lang række 

forholdsvis almindelige rigkærsarter, men der blev ikke registreret 

meget følsomme arter. Naturtilstanden er god, men en forbedring 

af tilstanden forudsætter formodentlig en reduceret næringstilfør-

sel og en forbedret afledning af overfladevand.  

 

 

Store dele af mosen H4 er påvirket af næringsrigt overfladevand, der ikke kan løbe 
væk. Arealerne er våde og kan vanskeligt afgræsses. Arealet er desuden endnu 
præget de rydninger, der er foretaget på arealet.  

 

 

H5 - mose 

Besigtiget 5. juli 2012 

(http://naturdata.miljoeportal.dk/formedit.aspx?AktId=605597&O

nlyShow=1). 

Ekstremrigkær med flere arter af værdifulde kærmosser som kær-

gyldenmos, nedløbende bryum, stor skorpionmos, glinsende kær-

mos og trindgrenet tørvemos. Der findes desuden en pæn bestand 

af sump-hullæbe (150 - 200 planter, ca. 50 blomstrende). De 

værdifulde arter af mos i området bidrager ikke til beregningen af 

naturværdien. Naturværdien er god – høj på dette areal. En del er 

tilgroet med pil. 

 

 

 

http://naturdata.miljoeportal.dk/formedit.aspx?AktId=605596&OnlyShow=1
http://naturdata.miljoeportal.dk/formedit.aspx?AktId=605596&OnlyShow=1
http://naturdata.miljoeportal.dk/formedit.aspx?AktId=605597&OnlyShow=1
http://naturdata.miljoeportal.dk/formedit.aspx?AktId=605597&OnlyShow=1
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H6  - mose 

H6 - mose 

Besigtiget 5. juli 2012 

(http://naturdata.miljoeportal.dk/formedit.aspx?AktId=605598&OnlyShow=1). 

Meget tilgroet rigkær. Langt hovedparten er tagrørssump. Enkelte 

partier med lidt mere artsrig vegetation.  Dele af arealet rummer 

en lang række forholdsvis almindelige rigkærsarter, men kun spo-

radisk blev registreret meget følsomme arter. Naturtilstanden er 

god, men en forbedring af naturtilstanden forudsætter en forbed-

ret afledning af overfladevand på større dele af arearealet. På den 

vestlige og sydlige del af arealet er der slået rør i 2009, 2010 og 

2011. I 2011 blev afhøstet rør indsamlet og afbrændt. Arealet er i 

perioden 2012-2014 blevet afgræsset med Galloway, som dog kun 

i meget begrænset omfang har afgræsset den sydlige del af area-

let. 

H7 - mose 

Besigtiget 30. august 2012 

(http://naturdata.miljoeportal.dk/formedit.aspx?AktId=605599&OnlyShow=1). 

Vådt, vældpræget moseareal. En stor del er ryddet i 2012. Natur-

tilstanden er god, men store dele forekommer ret næringspåvirke-

de, dels fordi overfladevand tilbageholdes på arealet på grund af 

banketter langs grøfter og vandløb, dels på grund af frigørelse af 

næringsstoffer frigjort ved nedbrydning af rødder fra et pilekrat, 

som blev ryddet før besigtigelsen. Dele af området er med rig-

kærsvegetation, dog uden særligt værdifulde og næringsfølsomme 

arter.  

H8 - mose 

Besigtiget 28. juli 2014 

(http://naturdata.miljoeportal.dk/formedit.aspx?AktId=713783&O

nlyShow=1). 

Ved besigtigelsen den 10. juni 2012 var arealet meget vådt og helt 

domineret af rørskov. Arealet var for vådt til at kunne færdes fra 

Mosen H5 er temmelig tilgroet med tagrør og pil, men det lille områder rummer 
nogle af de mest værdifulde plantearter, sump-hullæbe (tv), kær-gyldenmos (ø. 
th.) og glinsende kærmos (n. th.). 

http://naturdata.miljoeportal.dk/formedit.aspx?AktId=605598&OnlyShow=1
http://naturdata.miljoeportal.dk/formedit.aspx?AktId=605599&OnlyShow=1
http://naturdata.miljoeportal.dk/formedit.aspx?AktId=713783&OnlyShow=1
http://naturdata.miljoeportal.dk/formedit.aspx?AktId=713783&OnlyShow=1
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nord. Arealet blev overfladisk besigtiget fra syd den 28. juli 2014. 

Der blev slået rør i 2011, hvor arealet ikke blev afgræsset. Arealet 

fremstår fortsat som en ensartet, artsfattig mose domineret af 

tagrør og rørgræs. I våde pletter findes en del andemad, bredbla-

det mærke og kryb-hvene. Arealet fremstår generelt noget næ-

ringspåvirket. Der findes muligvis enkelte trykvandspåvirkede par-

tier med mere værdifuld vegetation. Den træbevoksede del er ikke 

besigtiget nærmere.  

H9 -strandeng 

Besigtiget 5. juli 2012 

(http://naturdata.miljoeportal.dk/formedit.aspx?AktId=605600&O

nlyShow=1).  

Lettere saltpåvirket strandeng, der gradvist går over i mere ferske 

rigkærsarealer. Stedvis med ret varieret plantesammensætning 

med arter som sandkryb, rød svingel, kødet hindeknæ, strand-

tusindgylden, jordbær-kløver, liden tusindgylden, harril, sylt-star 

og strand-trehage. Den beregnede naturtilstand er moderat. 

 

Jordbær-kløver er almindelig og karakteristisk for de øvre dele af strandenge, bl.a. i 
den nordvestlige del af H9. 

H10  - ferskeng 

Besigtiget 5. juli 2012 

(http://naturdata.miljoeportal.dk/formedit.aspx?AktId=605589&OnlyShow=1). 

Mindre engareal omgivet af mosearealer. Meget vådt mod sydvest 

- mindre mod nord. Bærer præg af tidligere mere intensiv drift. De 

tørre partier er domineret af almindelig hvene, fløjlsgræs og plæ-

ne-kransemos. Fugtigere dele er bl.a. domineret af lyse-siv. Natur-

tilstanden er god.  

H11 - overdrev 

Besigtiget 11. juni 2012 

(http://naturdata.miljoeportal.dk/formedit.aspx?AktId=605590&OnlyShow=1). 

Meget påvirket overdrevsareal, som sikkert har været uden af-

græsning i en årrække. Kan tidligere have været gødsket. Selv 

højt på bakken tegn på trykvand med arter som grå pil og kær-

http://naturdata.miljoeportal.dk/formedit.aspx?AktId=605600&OnlyShow=1
http://naturdata.miljoeportal.dk/formedit.aspx?AktId=605600&OnlyShow=1
http://naturdata.miljoeportal.dk/formedit.aspx?AktId=605589&OnlyShow=1
http://naturdata.miljoeportal.dk/formedit.aspx?AktId=605590&OnlyShow=1
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tidsel. Botanisk set er værdien begrænset, i dokumentationscirklen 

er bl.a. registreret blåhat, mangeblomstret frytle, lyng-snerre og 

muse-vikke. Moderat naturtilstand. 

H12 - overdrev 

Besigtiget 5. juli 2012 

(http://naturdata.miljoeportal.dk/formedit.aspx?AktId=605591&OnlyShow=1) 

Påvirket overdrev domineret af almindelig hvene. Kun nordkanten 

af overdrevet rummer værdifulde overdrevsarter, som f.eks. tor-

mentil, hedelyng, smalbladet høgeurt og læge-ærenpris.  Dele af 

overdrevet har formodentlig været omlagt med arealerne syd for. 

Dele af arealet er DEVANO-kortlagt af Naturstyrelsen i oktober 

2012 (se H24). Naturtilstanden er moderat. 

Syd for det beskyttede overdrev findes et græsareal (H12a), som 

ved besigtigelsen 5. juli 2012 blev vurderet, at være for kulturpå-

virket til at have overdrevsstatus. Arealet udvikler sig med den 

nuværende drift mod overdrevsvegetation. 

H13 - hede 

DEVANO-kortlagt 13. september 2010 

(http://naturdata.miljoeportal.dk/formedit.aspx?AktId=532906&OnlyShow=1).  

Mindre hedeareal, som er kortlagt af Naturstyrelsen som tør hede 

(4030). Der findes både græsdominerede partier og partier domi-

neret af hedelyng. I dokumentationscirklen er registreret karakte-

ristiske arter som hedelyng, pille-star, mark-frytle, almindelig en-

gelsød, lyng-snerre, smalbladet høgeurt og tormentil.  Naturtil-

standen er god. 

H14  - krat 

Mindre krat/skovparti, der ikke er nærmere registreret. Størstede-

len er tilplantet. Blandet nål og løv.  

H15 - overdrev 

DEVANO-kortlagt 13. september 2010 

(http://naturdata.miljoeportal.dk/formedit.aspx?AktId=532904&OnlyShow=1). 

Mindre overdrevsareal, som er kortlagt af Naturstyrelsen som surt 

overdrev (6230). Arealet afgræsses med arealer i Hellerød Kær og 

de tilstødende ekstensivt drevne græsarealer syd for. En del af 

arealet er næringspåvirket, men med dokumentationscirklen blev 

registreret en række karakteristiske arter som: tandbælg, blåmun-

ke, katteskæg, smalbladet høgeurt, fåre-svingel, tormentil, liden 

klokke, rensdyrlav og bægerlav. Naturtilstanden er god. 

H16 - overdrev 

Besigtiget 5. juli 2012 

(http://naturdata.miljoeportal.dk/formedit.aspx?AktId=605592&OnlyShow=1) 

Overdrev i slugt i den sydvestlige del af Hellerød Kær. Generelt er 

området præget af nogen næringspåvirkning og sikkert manglende 

kontinuitet i afgræsningen. Den sydligste spids monotom og domi-

neret af hundegræs og almindelig hvene. De mest interessante 

arealer findes omkring dokumentationscirklen - se denne. Naturtil-

standen er moderat. 

Syd for området (H16a) findes et kuperet græsareal. Arealet blev 

kun besigtiget på afstand. Det er næringspåvirket og ved besigti-

gelsen 5. juli blev det vurderet, at arealet er for kulturpåvirket til 

at være omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.  

http://naturdata.miljoeportal.dk/formedit.aspx?AktId=605591&OnlyShow=1
http://naturdata.miljoeportal.dk/formedit.aspx?AktId=532906&OnlyShow=1
http://naturdata.miljoeportal.dk/formedit.aspx?AktId=532904&OnlyShow=1
http://naturdata.miljoeportal.dk/formedit.aspx?AktId=605592&OnlyShow=1
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I forgrunden en del af overdrevet H6, der ikke var afgræsset ved besigtigelsen i 
2012. I baggrunden ses mosen H6, der også var næsten ugræsset ved besigtigel-
sen i 2012. 

 

H17  - krat 

Mindre krat/skovparti, der ikke er nærmere kortlagt. Størstedelen 

er tilplantet. Blandet nål og løv.  

H18 – overdrev 

Græsdomineret, næringspåvirket græsareal, der er besigtiget 

overfladisk 30. august 2012. Der er ikke tegn på omlægning igen-

nem en lang årrække. Arealet, der er uden drift, er domineret af 

høje græsser som almindelig kvik og hundegræs med en del vild 

kørvel og stor nælde.   

 

 

Overdrevet H19 er noget næringspåvirket. I baggrunden ses overdrevet H18 med 
dominans af vild kørvel. 
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H19 og H20 - overdrev 

Besigtiget overfladisk 11. juni 2012. Mindre overdrevspartier mel-

lem mose og dyrkede marker. Arealerne er forholdsvis næringspå-

virkede. Tilstand og artsindhold adskiller sig ikke væsentligt fra 

H11. 

H21- overdrev 

Besigtiget overfladisk 28. juli 2014. Arealet blev overfladisk besig-

tiget i 2012. Det er et kraftigt skrånende græsareal, der var dyrket 

indtil sidst i 1980’erne. Arealet er ved at udvikle sig til overdrev. 

Arealet er fortsat med et væsentligt islæt af næringselskende 

græsser og urter som almindelig kvik, ager-tidsel, almindelig hun-

degræs, stor nælde, eng-brandbæger og vild kørvel. På den øvre 

del breder gyvel sig, og der er spredt forekomst af rynket rose.  

Dele er domineret af almindelig hvene og rød svingel med fore-

komst af almindelige overdrevsarter som blåhat, liden klokke, hå-

ret høgeurt, almindelig kongepen, almindelig røllike, almindelig 

kamgræs, almindelig hønsetarm, hvidtjørn og smalbladet vikke. 

Arealet blev i 2014 afgræsset med den tilstødende mose. 

H22 - krat 

Mindre krat/skovparti, der ikke er nærmere registreret. En del af 

arealet har tidligere været dyrket/omlagt. Dele er formodentlig 

krat opstået ved tilgroning af hedeskrænter.  

H23 - hede 

Besigtiget 30. august 2012 

(http://naturdata.miljoeportal.dk/formedit.aspx?AktId=605594&OnlyShow=1). 

Beskyttet hedeareal. Den vestlige del udgøres af gravhøj. Den del 

er selv efter delvis rydning fortsat noget tilgroet. Den østlige del er 

hede-/overdrevslignende, længst mod øst er opstillet et fugletårn. 

(artslisten stammer primært fra den vestlige del). Naturtilstanden 

er moderat. 

H24  - overdrev 

DEVANO-kortlagt 13. september 2010 

(http://naturdata.miljoeportal.dk/formedit.aspx?AktId=532909&O

nlyShow=1). 

Overdrev, som er kortlagt af Naturstyrelsen i oktober 2012. Om-

kring dokumentationscirklen findes temmelig mange karakteristi-

ske overdrevsarter som djævelsbid, vellugtende gulaks, liden klok-

ke, gul snerre, fåre-svingel og tormentil. Store dele af arealet er 

næringspåvirket af tidligere gødskning. Naturtilstanden er mode-

rat. 

H25 – krat 

Mindre krat/skovparti, der ikke er nærmere kortlagt. Indtil for 30-

40 år siden lå der en ejendom på arealet.  

H26 - hede 

Tilgroet hedeareal. Arealet er ikke nærmere kortlagt. Arealet er 

delvist ryddet, og afgræsses med tilstødende arealer.  

H27 – krat 

Tilgroet og tilplantet hedeareal. Arealet er ikke nærmere kortlagt. 

http://naturdata.miljoeportal.dk/formedit.aspx?AktId=605594&OnlyShow=1
http://naturdata.miljoeportal.dk/formedit.aspx?AktId=532909&OnlyShow=1
http://naturdata.miljoeportal.dk/formedit.aspx?AktId=532909&OnlyShow=1
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H28 – brak/eng 

Forstyrret areal, der er terrænreguleret, og som indtil slutningen af 

1980’erne var bebygget med minkhaller. Arealet er under udvik-

ling mod eng/overdrev.  

H29 – overdrev/brak 

Græsareal, der drives ekstensivt med tilstødende overdrev H12. 

Arealet er under udvikling mod overdrev, almindelig rajgræs var 

endnu dominerende ved besigtigelsen i 2012.  

H30 - krat 

Tilgroet og tilplantet hedeareal. Arealet er ikke nærmere kortlagt. 

H31 - krat 

Tilgroet og tilplantet hedeareal. Arealet er ikke nærmere kortlagt. 

Naturtilstand 

I Naturappl2 beregnes automatisk en naturtilstand for de besigti-

gede arealer. Data for besigtigelse af habitatnaturtyper er skilt ud 

for sig.  

Tabel 3. Naturtilstandsparametre for arealer besigtiget i 2012 (arealer 
med dokumentationscirkel). 

 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H9 H10 H11 H12 H16 H23 

Naturtilstandsindeks 0,78 0,74 0,70 0,67 0,61 0,65 0,70 0,53 0,61 0,44 0,57 0,48 0,45 
Naturtilstand II II II II II II II III II III III III III 

Artsindeks 0,83 0,81 0,72 0,67 0,59 0,68 0,64 0,50 0,59 0,27 0,52 0,58 0,55 

Strukturindeks 0,75 0,70 0,69 0,66 0,64 0,62 0,79 0,56 0,65 0,69 0,64 0,41 0,38 

Antal arter fundet i alt 52 27 88 48 26 29 37 21 24 31 21 31 15 

Antal arter i dokfelt 36 20 43 26 18 21 19 10 16 15 15 22 9 

Antal problemarter 3 2 2 3 1 1 1 0 2 5 3 1 2 

Antal stjernearter 31 15 46 23 9 16 18 11 5 8 5 12 4 

Antal tostjernearter 4 2 4 0 2 1 0 0 0 0 1 1 1 

Antal indikatorarter 38 18 52 26 12 18 19 11 7 13 9 14 7 

 

Tabel 4. Naturtilstandsparametre for arealer kortlagt af naturstyrelsen i 
2010. 

 H13 H15 H24 

Naturtype 4030 6230 6230 
Naturtilstandsindeks 0,65 0,78 0,53 

Naturtilstand II II III 

Artsindeks 0,82 0,81 0,67 

Strukturindeks 0,53 0,75 0,44 

Antal arter i dokfelt 15 26 26 

Antal problemarter 0 5 1 

Antal stjernearter 8 12 9 

Antal tostjernearter 1 2 2 

 

 

 

Artslister 

Artslister for besigtigede arealer er angivet nedenfor. Kortlagte 

habitatnaturtyper er skilt ud for sig.  

Tabel 5. (næste side). Arter registreret under feltarbejdet i 2012. Arter 
registreret i dokumentationscirkel har scoren 10 angiver. Supplerende 
arter har scoren 1. 
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Dansk navn H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H9 H10 H11 H12 H16 H23 

ager-padderok         10 1    

ager-tidsel          1    

almindelig eg             1 

almindelig filtmos   10 1 1         

almindelig firling 10             

almindelig fredløs   10           

almindelig guldstjernemos 10             

almindelig hundegræs          1  10  

almindelig hvene         1 1 1 1  

almindelig hvidtjørn            10  

almindelig hønsetarm    1     10 1  10  

almindelig kamgræs            10  

almindelig kløvtand             10 

almindelig kongepen          1 10 1  

almindelig kortkapsel   10 10  10        

almindelig kvik           10   

almindelig kællingetand            10  

almindelig lungemos   1           

almindelig mangeløv          1    

almindelig pimpinelle            1  

almindelig rapgræs 1  10 10  10        

almindelig røllike         10 10 10 10  

almindelig røn             1 

almindelig skjolddrager       10       

almindelig star 10 10  10          

almindelig sumpstrå 10             

almindelig syre  10       10  10 10 10 

almindelig tørvemos   1   1        

angelik 10  10 1   1  10   10  

bidende ranunkel         10 1 10 10  

blågrøn kogleaks 1  10 10   10 1      

blågrøn star   1           

blåhat          10  1 1 

bredbladet dunhammer 1 1 10 1  10        

brodspids-tørvemos   1           

brombær         1 1   1 

bugtet kløver          1  10  

bukkeblad  1 1   10        

bølget bunke           1  1 

børste-kogleaks   1           

dun-birk   1  10     10    

dunet dueurt   1 10          

dynd-padderok  1            

eng-kabbeleje 10  10 10  10 1       

engkarse 10  1           

eng-rapgræs, kollektiv art 1       10      

eng-rapgræs, s.str.         10   1  

éngriflet hvidtjørn          1    

eng-troldurt 10 10 10  1         

eng-viol  10    10 1       

enskællet sumpstrå 10  10           

fløjlsgræs   10 10   1  1 10 10 10 10 

frynset tørvemos   1           

frøbid   10           

gifttyde  1 10 10 10  1       

glansbladet hæg             10 

glanskapslet siv 10  1 10   10       

glanstrådslægten       1       

glinsende kærmos   10  10         

græsbladet fladstjerne          10  10  

grøn star   1     1      
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Dansk navn H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H9 H10 H11 H12 H16 H23 

grå star  10 1           

grå-pil  10  10 1 10  10  1 10    

gul kløver          10    

gul snerre            10  

gyvel             1 

gåsepotentil 1  1     10      

harril        1      

hedelyng   1        10  10 

hirse-star 10  10           

hjertegræs 10             

hulbladet fedtmos  10 1         10  

hunde-hvene   1 1          

hvid okseøje            10  

hvid-kløver 1  1 1    1 10 10 1 10  

håret høgeurt           10 1  

håret star   1           

jordbær-kløver        10      

kalk-hårstjerne   10           

kirtlet dueurt    1          

klokkelyng   1           

knold-star  10            

knop-siv   10           

knæbøjet rævehale 10      1       

kragefod 10 1 10  10 10        

krognæb-star   1           

kruset skræppe 1       10      

krybende hestegræs          1    

kryb-hvene 1  1 1   10 1      

kærbregne   1           

kær-dueurt 10 10 10 10  10 10       

kær-fladstjerne 1  10 1  10        

kær-gyldenmos     10         

kær-padderok      10        

kær-ranunkel   1    1       

kær-seglmos   1           

kær-snerre 10 10 10 10   10       

kær-star   1 1 1 1 1       

kær-tidsel  10 10 10  1 10  10 10  10  

kær-trehage 10  1  1         

kødet hindeknæ        10      

kødfarvet gøgeurt 10  1           

lancet-vejbred          10 10 10  

langbladet ranunkel   1           

lav ranunkel         1 10    

leverurt 10             

liden andemad   1 10   1       

liden siv   1 1          

liden tusindgylden        1      

loppe-star   1           

lyng-snerre          10 10  10 

lyse-siv  10 1   10 1  1     

læge-ærenpris           10   

lådden dueurt  1 10 1   1       

maj-gøgeurt   10           

mangeblomstret frytle  10 1      10 10  1  

mose krybstjerne    10 10 10 10       

mose-bunke         1     

mose-pors   10           

muse-vikke   1 1      10  10  

nedløbende bryum    1 10 1 10       

næb-star 1 10    10        
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Dansk navn H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H9 H10 H11 H12 H16 H23 

pille-star             10 

plæne-kransemos  10 10  1    1 1 1 10  

rejnfan          1    

rynket rose            1  

rød svingel 10  10  10   10 10 1 1 11  

rødbrun kogleaks 1             

rød-el       1  10     

rød-kløver    1          

rødknæ         10 10  1  

rørgræs      1 1       

sandkryb        10      

sideskærm 1  1 10   10       

smalbladet dunhammer    10   10       

smalbladet høgeurt           10   

smalbladet kæruld 10  10           

smalbladet mangeløv 1 10 1   1   10     

smalbladet vikke         10 1 1   

spids spydmos 10 10 10 10  10 1       

spyd-mælde        10      

stiv star  10            

stjerne-star 10  1           

stor nælde  1  1          

stor skorpionmos   10  10         

strand-kogleaks   1 1    1      

strand-trehage 10  1     1      

strand-tusindgylden        10      

sump-fladstjerne 10   1          

sump-forglemmigej 10  10 1  10 1       

sump-hullæbe     10         

sump-kællingetand 10 10 10 10 1 10   10     

sump-snerre 10  10 1  10 10 1      

sværtevæld   1           

sylt-star   1     1      

tagrør 10 10 10 10 1 1 1 10      

tigger-ranunkel   1 1          

top-star 1  10 10 1 10 10       

toradet star 10  10 10          

tormentil  10 10   1     10 10 10 

trind fyrremos           10  10 

trindgrenet tørvemos     10         

trindstænglet star 10    10         

trævlekrone 10  10 10 10  10       

tråd-siv   1           

tvebo star 10             

tykbladet ærenpris   1    1       

vandkarse       10       

vand-mynte 10  10 10 10 10 10       

vandnavle 10  10 10 10 10  1      

vand-skræppe 1  1 10   10       

vild kørvel           10   

vinget perikon 1  11 10 10 10 10       

øret pil   10           
 

Tabel 6. Liste over arter registreret under Naturstyrelsens kortlægning af 
habitatnaturtyper i 2010. Arter registreret i dokumentationscirkel har sco-
ren 10 angiver. Supplerende arter har scoren 1. 
Dansk navn H13 H15 H24 

almindelig engelsød 10   

almindelig hundegræs   10 

almindelig hvene 10 10 10 

almindelig hønsetarm   10 
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almindelig kamgræs   10 

almindelig kongepen 10 10  

almindelig røllike  10 10 

almindelig syre 10  10 

art af bægerlav  10  

art af rensdyrlav  10  

bidende ranunkel   10 

Bjerg-fyr 1   

blåhat   10 

blåmunke  10  

bugtet kløver   10 

bølget bunke 10 10  

djævelsbid   10 

fløjlsgræs   10 

fåre-svingel  10 10 

gul snerre   10 

hedelyng 10 10  

hulbladet fedtmos   10 

høst-borst 10 10 10 

håret høgeurt  10 10 

katteskæg 10 10  

knold-rottehale   10 

kær-tidsel 10   

lancet-vejbred  10 10 

lav ranunkel   10 

liden klokke  10 10 

lyng-snerre 10 10  

lyse-siv  10  

læge-ærenpris  10  

mark-frytle 10   

pille-star 10 10  

plæne-kransemos  10 10 

rød horntand   10 

rød svingel   10 

rødknæ  10 10 

sitka-gran  1  

smalbladet høgeurt 10 10  

strand-vejbred  10  

tandbælg  10  

tormentil 10 10 10 

trind fyrremos 10 10  

vellugtende gulaks  10 10 
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Bilag 2. Gennemgang af hidtidige naturplejetiltag i Hellerød Kær. 

Den tidligere gennemførte naturpleje i Hellerød Kær er gennemgå-

et nedenfor. Det omfatter rydning, afgræsning og oprensning af 

grøfter.  

 

2005 

- Et mere eller mindre sammenhængende pilekrat på ca. 5 ha 

blev ryddet i området nord for Egebjerg Bæk (Bilag 3). Rydnin-

gen foregik med manuel fældning med motorsav, og det afsa-

vede ved blev fjernet fra området.  

 

2006 

- Et større areal blev hegnet med henblik på afgræsning (Bilag 

3).  

- Den øvre del af Egebjerg Bæk blev renset op. Vurderet på bag-

grund af luftfotos blev vandløbet uddybet væsentligt.  

 

2009 

- Et tagrørsdomineret areal i den sydvestlige del af området blev 

i februar måned høstet og knust ca. 5 ha rør. Det knuste mate-

riale blev ikke fjernet fra arealet. 

- I foråret blev et ca. 3000 m stort areal midt i kæret frahegnet i 

et forsøg på at sikre et voksested for sump-hullæbe. Arten blev 

ikke længere registreret i området i 2008. Det frahegnede areal 

var tidligere et kerneområde for bestanden af sump-hullæbe.  

Det frahegnede areal blev ikke afgræsset fra 2009 til 2011.  

  

2010 

- Rørhøst og knusning blev gentaget i det sydvestlige tagrørs-

dominerede område. Materialet blev ikke fjernet.  

- Egebjerg Bæk blev oprenset på en længere strækning (se bilag 

2). 

 

2011 

- Rørhøst og knusning blev gentaget i det sydvestlige tagrørs-

dominerede område. Materialet blev ikke fjernet.  

- I den nordvestlige del af kæret blev fjernet pilekrat (marts må-

ned). Pilen blev trukket op og vedmaterialet blev deponeret i et 

mindre område i kæret – se bilag 2). 

- Der blev opsat nyt hegn langs Egebjerg Bæk og i det nordvest-

lige hjørne er der opsat hegn om H24. Der blev i august etable-

ret kreaturovergang så kreaturer fik adgang til H24. 
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5I 2011 blev der ryddet pil i den nordvestlige del af kæret (H4). Pilene blev trukket 
op, så de ikke kan skyde igen. 

 

2012:  

- Rørhøst blev gentaget. Denne gang anvendtes rørhøster. De 

høstede rør blev brændt af i kæret. 

- Struer Kommune købte to gallowaykøer med kalve og 3 kvier, 

som kommunen udlåner til Hellerød Kær Naturplejeforening. 

Disse dyr har i perioden afgræsset arealerne i den vestlige del 

af området syd for Egebjerg Bæk. 

 

I 2012 blev der høstet rør med opsamling. Rørene blev efterfølgende brændt af i 
mosen. 

 

2013 

- Det frahegnede areal (i H3) blev åbnet for afgræsning i ca. 2 

måneder (juli/august). 
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2014:  

- På begge sider af Egebjerg Bæk findes en lav vold dannet af 

materiale fra tidligere uddybninger og oprensninger. På et antal 

steder langs vandløbet gennembrydes volden for at forbedre 

afvandingen af tilstødende arealer.  

- Det tidligere frahegnede areal (i H3) blev afgræsset i en stor 

del af sæsonen.  

  



  

  

Plejeplan Hellerød Kær           Bilag 2 4 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

  

Plejeplan Hellerød Kær           Bilag 2 1 

 

 

  



  

  

Plejeplan Hellerød Kær           Bilag 2 2 

 

 

 

 

  



  

  

Plejeplan Hellerød Kær           Bilag 2 3 

 

 

 

 

  



  

  

Plejeplan Hellerød Kær           Bilag 2 4 

 

 

 


