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1.0 Indledning
Naturkvalitetsplanens formål

Naturkvalitetsplanen er en del af amtets regionplanlægning. Amtet besluttede i efteråret 1998, inspireret af flere andre amter, at udarbejde en naturkvalitetsplan for Ribe Amt. Planlægningsarbejdet er blevet særligt aktuelt,
idet Wilhjelmudvalgets rapport fra august 2001 anbefaler, at der i forbindelse med regionplanrevision 2005 gennemføres naturkvalitetsplanlægning i alle landets amter. I 2002 har staten givet samme anbefaling, og i
2003 har Miljøministeriet udgivet et idékatalog for naturplanlægning, som
bygger på de hidtidige erfaringer bl.a. fra en række amter.
Planlægningsarbejdet er primært tænkt som et redskab for amtets egen
indsats på naturforvaltningsområdet. Derudover er det tanken, at amtets
kommuner, interesseorganisationer og borgerne generelt her kan finde
viden om amtets spændende naturområder samt hente inspiration til selv
at arbejde videre med større og mindre tiltag, der kan forbedre amtets
naturværdier.

Naturkvalitetsplanens indhold

Ribe Amts naturkvalitetsplan indeholder dels en statusbeskrivelse af
amtets naturområder og dels en planlægning af den fremtidige indsats for
at bevare og forbedre naturområderne. Naturkvalitetsplanlægningen er
bygget op over de principper, der siden begyndelsen af 1980’erne er brugt
på vandløbsområdet med en overordnet målsætning for de enkelte naturområders fremtidige naturkvalitet, og en vurdering af hvorvidt målsætningen er opfyldt.

Naturkvalitetsplanens
afgrænsning

Eftersom det kun er de biologiske forhold, der er inkluderet i statusbeskrivelsen, indgår der ikke en vægtning af naturområdernes rekreative og
kulturhistoriske værdi i amtets naturkvalitetsplan. Rekreative og kulturhistoriske forhold er behandlet i andre dele af amtets regionplanlægning.
Rapportens anbefalinger er derfor anført ud fra en ren biologisk synsvinkel, og anbefalingerne vil i en række tilfælde skulle vægtes med andre
interesser.
Naturkvalitetsplanen består af følgende dele:
1. En sammenfattende redegørelse med administrative retningslinier, der
er indarbejdet i regionplanen.
2. En naturtyperapport med en nærmere gennemgang af de forskellige
naturtyper og deres naturindhold og udbredelse i amtet.
3. Fjorten rapporter med beskrivelse af kommunernes naturværdier.
Denne rapport beskriver naturen i Grindsted Kommune og indeholder en
generel beskrivelse af kommunens naturforhold, herunder værdi- og målsætninger af naturområderne. Derudover findes en vurdering af de landskabsbiologiske sammenhænge og af de hovedindsatsområder hvor en
øget indsats til naturforbedring har første prioritet. Rapporten indeholder
endvidere en gennemgang af kommunens vigtigste naturområder, samt et
kort, der viser målsætningen for den enkelte naturlokalitet, med angivelse
af om målsætningen er opfyldt. Sidst i rapporten er der en ordliste med
forklaring på fagord anvendt i rapporten og en litteraturliste inklusiv
adresser på relevante hjemmesider.
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2.0 Naturkvalitetsplanens baggrund
og fremtidige anvendelse
Amtets viden og
administration

Naturkvalitetsplanen er primært baseret på de områder, der er omfattet af
naturbeskyttelsesloven. Naturbeskyttelsesloven trådte i kraft d. 1. juli
1992, og ifølge lovens § 3 er flg. naturtyper beskyttet mod tilstandsændringer: heder, moser, enge, overdrev og strandenge der enkeltvis eller
tilsammen er større end 2500 m2, og søer større end 100 m2. I forbindelse
med planens forundersøgelser har det været højt prioriteret at få udarbejdet en god beskrivelse af så mange § 3-lokaliteter som muligt. Amtets
viden om § 3-lokaliteterne har hidtil, meget groft sagt, været begrænset til
en kortlægning af den geografiske udbredelse af de arealer, hvor forbudsbestemmelserne i naturbeskyttelsesloven gælder. Hovedformålene med
planen er at få beskrevet det nuværende naturindhold og det naturmæssige potentiale i disse arealer. Det er amtets intention at vende forvaltningen af § 3-arealerne fra en passiv administration af beskyttelsesbestemmelserne til en aktiv og fremadrettet udpegning af indsatsområder og en
målrettet anvendelse af midler til naturpleje, naturgenopretning og naturvenlig landbrugsdrift.

Principper for værdi- og
målsætning

I rapporten ”Naturtyper i Ribe Amt” er de enkelte naturtyper nærmere
beskrevet med hensyn til naturindhold og udbredelse i amtet, og her kan
man også kunne finde mere om principperne for planens værdisætninger
og målsætninger af § 3-lokaliteterne.

Søerne

De fleste søer og vandhuller er af ressourcemæssige årsager endnu ikke
nærmere beskrevet. Loven omfatter søer og vandhuller, der er større end
100 m2, og af disse er der registreret ca. 5600 i Ribe Amt, heraf 558 i
Grindsted Kommune. Søer, der er større end 0,75 ha, er uddybende
beskrevet i rapporten „Registrering af søer i Ribe Amt“ fra 1999. Resten
af søerne er indtil videre forsynet med en generel målsætning.

Luftfototolkning og
feltbesigtigelse

De øvrige § 3-lokaliteter er alle gennemgået i forbindelse med planens
forundersøgelser. I Grindsted Kommune drejer det sig om 889 lokaliteter.
Ca. halvdelen er kort beskrevet og værdisat på baggrund af tolkning af farveluftfotos fra 1995 med et såkaldt spejlstereoskop og digitale luftfotos
fra 1999. – Det drejer sig primært om de mest kulturprægede og dermed
naturmæssigt fattigste lokaliteter som f.eks. kulturenge, der omlægges
med jævne mellemrum. De resterende lokaliteter er alle beskrevet og vurderet ved besøg i felten. Her er som et minimum indsamlet oplysninger
om plantesamfund og dominerende plantearter og om områdets generelle
tilstand. På de mere spændende lokaliteter – og på lokaliteter med mulighed for naturforbedring – er der udarbejdet mere omfattende plantelister
og medtaget oplysninger om en lang række forhold som f.eks. udnyttelse,
driftsforhold, fugtighedsforhold, påvirkninger og behov/mulighed for
naturpleje eller naturgenopretning. Det er primært lokalitetens plantevækst, der er nærmere beskrevet i forbindelse med naturkvalitetsplanen,
da fordelingen af almindelige og sjældne plantearter er en god indikation
af lokalitetens tilstand og naturforbedringspotentiale. Ved udarbejdelsen
af lokalitetsbeskrivelserne har amtet desuden benyttet data, der er indsamlet i forbindelse med Atlas Flora Danica-projektet (se ordlisten).
Oplysninger om dyrelivet er vanskeligere at registrere ved en undersøgelse af denne type, men det er medtaget, hvor det har været muligt; – der
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er især medtaget en del oplysninger om forekomst af padder. Artsnavne
vil i rapporten være angivet med fed skrifttype, mens slægtsnavne er angivet med almindelig skrifttype.
Database

Alle oplysningerne fra luftfotogennemgangen og feltarbejdet er indtastet i
en database. Det er således muligt at søge oplysninger om naturforholdene på en bestemt lokalitet – eller i et bestemt område. Det er også muligt
at søge efter hvor en bestemt planteart er fundet, hvor der er fundet moser
med overgangsrigkær, eller hvor der er fundet lokaliteter med sjældne
planter eller dyr osv.

GIS

Databasen er desuden koblet sammen med amtets GIS (Geografisk
Informations System). Det gør det muligt at producere kort med de søgte,
arealrelaterede oplysninger; – f.eks. et kort med udbredelsen af planten
hvid næbfrø i Grindsted Kommune (se Temaboks på side 11).

Databasens anvendelse

Databasens oplysninger vil – sammen med selve naturkvalitetsplanen –
fremover være et vigtigt arbejdsredskab for amtet; f.eks. ved behandling
af de mange dispensationsansøgninger fra borgere og myndigheder, men
også ved planlægning af større tekniske anlæg så som veje, kabelføringer
og lignende. Oplysningerne fra naturkvalitetsdatabasen vil desuden blive
anvendt i amtets prioritering af pleje- og naturgenopretningsopgaver og
ved forvaltningen af de forskellige tilskudsmidler til private lodsejere. Det
vil dermed blive muligt at sikre, at de begrænsede midler, der er til rådighed, anvendes der, hvor der er mest brug for dem, og der hvor man kan få
„mest natur for pengene“.

Amtet videregiver
oplysninger

Det er imidlertid også meningen, at oplysninger fra databasen kan videregives til kommunerne og andre myndigheder samt til lodsejere, foreninger, studerende og andre, der er interesserede i naturforholdene i Ribe Amt.
Det forventes specielt, at oplysningerne fra databasen bliver et værdifuldt
arbejdsredskab for de nye storkommuner efter kommunalreformen i 2007.

Amtet modtager
oplysninger

Databasens oplysninger bør løbende ajourføres og suppleres. Amtets
Natur- og Landskabskontor modtager i den forbindelse meget gerne
oplysninger om særlige naturforhold. Det kan f.eks. være oplysninger om
følgende:
• Forekomst af sjældne plante- og dyrearter fra den nationale rød- og
gulliste.
• Forekomst af arter, der er omfattet af EF-habitatdirektivet.
• Særligt store forekomster af halvsjældne eller egnskarakteristiske
arter.
• Forekomst af lokaliteter med specielle eller sjældne vegetationstyper,
hvor vegetationen er særlig karakteristisk for den pågældende vegetationstype.
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3.0 Naturen i Grindsted Kommune
3.1 Landskabet
Istiderne

En væsentlig del af det landskabelige naturgrundlag i Ribe Amt er præget
af de to sidste istider. Under Saale-istiden var hele landet isdækket, og
efter isens afsmeltning for over 100.000 år siden fremstod Sydvestjylland
lige så kuperet, som Østjylland er det i dag.

Formet af smeltevandsfloder

Ved sidste istid – Weichsel-istiden – nåede isen imidlertid stort set ikke til
Ribe Amt, og da isen begyndte at afsmelte for ca. 20.000 år siden, fremstod det sydvestjyske område som et mere udjævnet landskab, der er formet af de arktiske storme og de store smeltevandsfloder. Ribe Amt er således kendetegnet af de store lethvælvede bakkeøer med grovsand og lerblandede jorder, der er gennemskåret af de brede, finsandede smeltevandsdale med hedesletter. Endelig har vinden dækket nogle områder med
golde lag af flyvesand.

Grindsted Hedeslette

Langt størstedelen af Grindsted Kommune er geografisk placeret ovenpå
den vidtstrakte Grindsted Hedeslette. Mod sydøst findes Hejnsvig Bakkeø
og i den nordligste del af kommunen en mindre bakkeø. Spredt i kommunen findes mindre områder med klit og indsander. Nedskåret i hedesletten
løber de store vandløb, Omme Å og Grindsted Å.

Figur 1. Ansager Å.
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3.2 Naturarealerne
Næringsstoffattige naturtyper

Grindsted Kommune ligger, som nævnt tidligere, geografisk placeret
ovenpå udvasket næringsfattigt sand. Det afspejler sig i de typiske vegetationstyper, som er heder og hedemoser. For ca. 200 år siden dækkede
disse naturtyper stort set hele kommunen. I sidste halvdel af 1800-tallet
begyndte opdyrkningen af heden, således at der i dag kun er fragmenterede og spredte rester tilbage af heder og moser.

Vandløb

Vandløbene spiller også en markant rolle i kommunen. Omme Å,
Grindsted Å og Ansager Å er store vigtige vandløb, der sammen med mindre vandløb som bl.a. Engebæk, Simmelbæk, Hårkjær-Birkeholt
Bæk/Engmose Bæk og Urup Nordre Bæk udgør vigtige spredningskorridorer. Langs vandløbene findes engene og nogle ganske få overdrev.

Skovene

Skovene er ikke i sig selv omfattet af Naturkvalitetsplanen, men de udgør
en væsentlig del af kommunens natur og er et vigtigt levested for en lang
række plante- og dyrearter. Skovene indgår som et naturligt element i forbindelse med planens vurderinger af landskabsbiologiske sammenhænge,
men der er ikke udarbejdet beskrivelser af naturindholdet i de enkelte
skove.

Nåletræsplantager

Skovarealerne i Grindsted Kommune udgør i alt ca. 5900 ha, svarende til
15% af kommunens areal. De vigtigste skove er Sdr. Omme -, Skovsende -,
Grindsted -, Frodeslund -, Utoft -, Gyttegårds -, Lundgård -, og Baldersbæk
Plantager, som alle er nåletræsdominerede. De fleste plantager er anlagt i
1800-tallet i hedeopdyrkningsperioden.

Procentvis fordeling af arealer i Grindsted Kommune

Skov 15%

§ 3-arealer 9%

Øvrige arealer 13%
(byer, veje mm.)

Landbrugsarealer
63%

Figur 2. Grindsted kommunes arealfordeling på landbrugsarealer, skov, §
3-arealer (natur) og by, vej m.m.
§ 3-arealerne

Naturkvalitetsplanen er primært koncentreret omkring de naturområder,
der er omfattet af beskyttelsesbestemmelserne i naturbeskyttelseslovens §
3. Disse § 3-arealer udgør ca. 9% af kommunens areal, i alt 3385 ha fordelt på 1447 lokaliteter. De 558 søer udgør antalsmæssigt godt en trediedel af § 3-arealerne, og de er som tidligere nævnt endnu ikke nærmere
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beskrevet og har foreløbigt fået en generel værdi- og målsætning.
Beliggenheden af § 3-arealerne er vist på kortbilag 1, og fordelingen på
naturtyperne hede, overdrev, mose, fersk eng og sø/vandhul fremgår af
figur 3. I forhold til gennemsnittet for hele amtet er der i Grindsted
Kommune en lavere andel af § 3-arealer. Fordelingen på naturtyperne i
forhold til amtsgennemsnittet viser, at der er en overvægt af moser, men
en mindre andel af enge og overdrev end på amtsplan. Da Grindsted
Kommune ligger inde i landet uden kyststrækning, findes der ingen
strandenge i kommunen.

Procentvis fordeling af § 3-områdernes areal i
Grindsted Kommune
Sø 4,0%
Fersk eng 28,3%
Hede 25,9%

Overdrev 0,4%

Mose 41,4%

Figur 3. § 3-arealernes arealfordeling på naturtyperne; sø, hede, mose,
overdrev og fersk eng.

3.3 Værdisætning
Værdiklasserne

I forbindelse med ovennævnte beskrivelser af de beskyttede områder har
de enkelte lokaliteter fået „karakter“ for naturværdien. Værdisætningen er
foretaget efter en række kriterier, som er kort beskrevet i skemaet på side
8. Følgende værdiklasser er anvendt:
A
B
C

Lokaliteter med særlig høj naturværdi
Lokaliteter med middelhøj naturværdi
Lokaliteter med begrænset naturværdi

Der er i alt 119 A-lokaliteter, 263 B-lokaliteter og 507 C-lokaliteter, –
altså en meget stor overvægt af lokaliteter med den laveste værdisætning.
Man skal være opmærksom på, at når der kun anvendes tre værdiklasser,
dækker hver klasse over et meget bredt spænd af „naturkvaliteter“.
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Værdisætning af naturtyper i Ribe Amt
Naturgrundlag
Værdiklasse
A

Kulturpåvirkning

Naturindhold

Landskabsøkologi

•Jordbunden aldrig
(eller meget sjældent)
forstyrret.

•Specielt værdifuldt
landskab.

•Uregelmæssig eller
ændret drift.

•Typisk landskab.

•Lokaliteten er belig•Meget lang og stabil gende indenfor regionekstensiv driftsperiode planens „naturområde“
eller ingen drift.
i større landskabelig
sammenhæng med
•Ingen gødskning,
andre lokaliteter, skove
sprøjtning eller dræeller vandløb.
ning.
•Lokaliteten har særlig
•Ingen alternativ udnyt- betydning som f.eks.
telse.
spredningskorridor eller
trædesten.

B

•Ingen eller kun lille
påvirkning af gødskning, sprøjtning eller
dræning.

Flora

Fauna

•Flora særlig karakteris- •Ofte særlig typisk eller
tisk for naturtypen.
artsrig fauna for lokaliteten.
•Meget artsrig vegetation.
•Stor forekomst af truede eller sjældne arter.
•Forekomst af arter fra
den regionale ansvars- •Rødlistearter.
eller rødliste, arter fra
den nationale rød- eller
gulliste eller A-arter fra
taxonlisten.

•Flora karakteristisk for •Fauna karakteristisk
naturtypen.
for naturtypen.

•Lokaliteten er beliggende indenfor region- •Forekomst af B-arter
planens „naturområde“ fra taxonlisten.
eller i landskabelig
sammenhæng udenfor
„naturområdet“.

•Forekomst af truede
eller sjældne arter.
•Gulliste-arter.

•Nogen påvirkning af
rekreativ eller alternativ •Lokaliteten indgår i
udnyttelse.
spredningskorridorer
eller har betydning som
trædesten eller lignende.

C

•Ustabil drift eller ænd- •Lille landskabeligt iso- •Flora mindre karakte- •Fauna mindre karakteret drift i seneste årti. leret lokalitet.
ristisk.
ristisk og veludviklet.
•Meget tilgroede,
•Enkelt mindre lokalitet •Artsfattigt tilgroningsnæringsstofbelastede
i landbrugsområde.
samfund.
eller dræningspåvirkede
•Forekomst af mange
samfund.
gødskningstolerante
•Præget af rekreative
arter.
aktiviteter eller alternativ udnyttelse.

Figur 4. Skema der viser kriterierne for værdisætning af naturtyper i Ribe Amt.
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Fordeling af naturtyper

Fordelingen af de tre værdisætningsklasser på de forskellige § 3-beskyttede naturtyper fremgår af figur 5. Det ses blandt andet, at kun en femtedel
af hederne har opnået den højeste værdisætning. Det skyldes, at mange
heder er truet af tilgroning, og at hedens oprindelige plantesamfund
mange steder tager skade af den luftbårne kvælstoftilførsel, hvilket medfører et skift fra det typiske dværgbusk-plantesamfund til en græsdomineret vegetationstype.

Mange lavt værdisatte
enge, moser og overdrev

Blandt engene har kun 12 fået den højeste værdisætning, mens hele 251
englokaliteter er lavt værdisatte. Det skyldes, at mange enge er kulturenge, der drænes, gødskes og/eller omlægges med jævne mellemrum.
Samme tendens ses for kommunens moser, hvor næringsberigelsen af jorden er en trussel, da den medfører tilgroning i krat eller høje stauder.
Tilgroningen skyldes også, at der er sket ændringer i driften, hvor der nu
er færre arealer, der bruges til afgræsning og høslæt. Tilsvarende kan det
ses, at ingen overdrev er højt værdisatte. Årsagen er blandt andet, at overdrevene hyppigt er beliggende på ådalsskrænterne, hvor de modtager
afstrømning af næringsstoffer fra intensivt dyrkede marker.

Næringsfattige moser og
heder har høj naturværdi

I forbindelse med undersøgelsens feltarbejde er der foretaget en underopdeling af de § 3-beskyttede naturtyper i forskellige vegetationstyper. Ved
en analyse af dette materiale ses, at næsten alle højt værdisatte lokaliteter
i Grindsted Kommune (A-lokaliteterne) er næringsfattige mose- og hedelokaliteter. Disse vegetationstyper benævnes i fagsproget overgangsfattigkær, ekstremfattigkær, hedemoser, lyngheder og revlingheder. Overvægten af næringsfattige vegetationstyper blandt A-lokaliteterne skyldes, at det
er den oprindelige vegetationstype i det udvaskede smeltevandslandskab i
store dele af Sydvestjylland. Dette forhold gør sig især gældende i
Grindsted Kommune, hvor hovedparten af kommunen er placeret på
Grindsted Hedeslette. I temaboksen side 11 findes en beskrivelse og et
udbredelseskort over planten hvid næbfrø i Grindsted Kommune. Hvid
næbfrø er en karakterplante for vegetationstyperne ekstremfattigkær og
hedemoser.

Områdebeskrivelser

I rapportens kapitel 4 findes en gennemgang og beskrivelse af kommunens særligt værdifulde områder og lokaliteter.
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De 119 A-værdisatte lokaliteters fordeling på naturtyper

38

69
12

Mose (og kær)
Fersk eng
Overdrev
Hede

De 263 B-værdisatte lokaliteters fordeling på naturtyper

79

125
5

Mose (og kær)
Fersk eng
54

Overdrev
Hede

De 507 C-værdisatte lokaliteters fordeling på naturtyper
71
5

180

Mose (og kær)
251

Fersk eng
Overdrev
Hede

Figur 5. Fordelingen af værdisætninger på naturtyper. Tallene angiver
antal lokaliteter.
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Temaboks: Hvid næbfrø i Grindsted Kommune
Hvid næbfrø hører til de såkaldte halvgræsser. Det lysegrønne
strå og de hvide blomsterhoveder er let genkendelige, og da
planten ofte vokser i store tætte bestande, kan hele partier virke
selvlysende. Den vokser typisk i næringsfattige ekstremfattigkær. Det er en vegetationstype, der er almindelig i velbevarede
og uspolerede hedemoser. Sådanne hedemoser er udbredte i
store dele af Sydvestjylland, men er sjælden i mange andre egne
af Danmark. Det betyder, at hvid næbfrø er en temmelig sjælden art på landsplan. Hvis vi skal opfylde ønsket om at bevare
den danske natur så alsidig som muligt, så har vi regionalt en
særlig forpligtigelse til at passe ekstra godt på vores hedemoser.

Hvid næbfrø

Udbredelse af hvid næbfrø i Grindsted Kommune. De
gule prikker angiver centrum af de 25 lokaliteter, hvor
der i forbindelse med naturkvalitetsplanens feltarbejde er
registreret hvid næbfrø.
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3.4 Målsætning
Principper

De enkelte lokaliteter er blevet målsat efter principper, som er beskrevet i
regionplanen og i rapporten ”Naturtyper i Ribe Amt”.

Regionplanen

Målsætningerne er optaget i regionplanen, som også indeholder administrative retningslinier for de enkelte målsætningsklasser. Målsætningerne
er dermed bindende for Ribe Amts og andre myndigheders administration
og planlægning. Samtidig er målsætningerne et udtryk for, i hvor høj grad
amtet vil søge at kanalisere midler til bevaring eller forbedring af naturindholdet på lokaliteten.

Målsætningsklasser

A-målsætning er givet til alle A-værdisatte lokaliteter samt typisk til de
B-værdisatte lokaliteter, hvor der vurderes at være oplagte muligheder for
naturforbedring, eller hvor landskabsbiologiske sammenhænge og/eller
særlige artsforekomster betinger, at der bør gøres en indsats.
B-målsætning er givet til resten af de B-værdisatte lokaliteter samt typisk
til de C-værdisatte lokaliteter, der indgår i væsentlige landskabsbiologiske sammenhænge.
C-målsætning er typisk givet til landskabeligt isolerede, C-værdisatte
lokaliteter, hvor naturforbedring ikke vurderes at være realistisk.

Målsætning i Grindsted
Kommune

På kortbilag 2 er indtegnet målsætningerne for Grindsted Kommunes §
3-arealer. Her er også angivet, om målsætningen er opfyldt for den enkelte lokalitet. Målsætningen af lokaliteter i Grindsted Kommune afspejler
det generelle billede, at B- og C-værdisatte lokaliteter, der er beliggende i
større biologisk sammenhængende- eller relativt uspolerede naturområder, får en målsætning, der ligger højere end værdisætningen. Det er et
udtryk for, at disse lokaliteter har et større potentiale for en forbedret
naturværdi end mere isolerede lokaliteter. Dels er det i disse områder, vi
finder de mest værdifulde lokaliteter, og dels er der landskabelige
sammenhænge, der gør det muligt for planter og dyr at spredes til nye
lokaliteter. En prioritering af indsatsen til naturforbedrende aktiviteter vil
i disse områder kunne bevare de mest værdifulde lokaliteter og på længere sigt medvirke til, at de øvrige lokaliteter kan opfylde den høje målsætning. På figur 6 er vist et diagram over antallet af A- B- og C-målsætninger med angivelse af hvor mange lokaliteter, der opfylder målsætningen.
Det ses af søjlerne i figur 6 at ca. 1⁄2 af de A-målsatte lokaliteter og 2⁄3 af de
B-målsatte lokaliteter ikke opfylder målsætningen. Disse lokaliteter har
gode muligheder for at udvikle sig til mere artsrige og mere værdifulde
naturområder, men mange af lokaliteterne er afhængige af en eller anden
form for pleje, driftsændring eller lignende, for at målsætningen kan
opfyldes. De i alt 168 lokaliteter, der er C-målsatte, er lokaliteter hvor det
skønnes, at lokaliteten er så kulturpåvirket og isoleret, at det vil være vanskeligt eller urealistisk at forbedre naturværdien væsentligt.
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Målsætning ikke-opfyldt

Lokaliteter fordelt på målsætning

Målsætning opfyldt

490

500

Antal

400
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300
231

200

168

112

100

151

168

B-målsætning

C-målsætning

119

0

A-målsætning

Figur 6. Søjlediagram over antallet af A- B- og C- målsatte lokaliteter
med angivelse af antallet af lokaliteter, der opfylder målsætningen.
A-målsatte lokaliteter

De A-målsatte lokaliteter ligger primært i seks større naturområder: 1)
Ansager Å, 2) Grene Sande, Gyttegårds Plantage, Utoft Plantage og
Grene Å, 3) Urup Mose, 4) Hårkjær-Birkeholt Bæk, Simmelbæk og Sdr.
Omme Plantage, 5) Omme Å samt 6) Engebæk.

B-målsatte lokaliteter

De B-målsatte lokaliteter findes primært langs Grindsted Å; som yderområder i tilknytning til A-målsatte områder eller som mere eller mindre
sammenhængende lokaliteter omkring en række mindre vandløb.

C-målsatte lokaliteter

De C-målsatte lokaliteter er overvejende små og isolerede lokaliteter
spredt rundt i kommunen.

3.5 Hovedindsatsområder

Natura 2000-nettet

Den biologiske hovedstruktur

Danmark har forpligtet sig til at medvirke til at styrke spredningsmulighederne og dermed sikre stabile bestande af de vilde plante- og dyrearter.
Dette skal ske på tværs af Europas landegrænser ved etablering og forbedring af et netværk af økologiske forbindelser og levesteder – det såkaldte ”Natura 2000-net”, der består af de internationale naturbeskyttelsesområder (Ramsar-, EF-fuglebeskyttelses- og EF-habitatområder). Netværket
udgør sammen med regionplanens naturområdeudpegning den samlede
ramme for de økologiske forbindelseslinier i amtet.
Som det fremgår af kortbilagene, udgør naturområderne i Grindsted
Kommune et vidt forgrenet netværk. Et af de væsentlige formål med amtets
Naturkvalitetsplan er at udpege hovedstrukturen i dette netværk, så der kvalificeret kan peges på, hvilke naturbevarings-, naturforbedrings- og naturgenopretningsindsatser, der vil gøre mest gavn. Hovedstrukturen i netværket
udgøres dels af korridorer og naturarealer med særligt værdifulde lokaliteter
og dels af de største og mest sammenhængende korridorer, der skaber forbindelse imellem fjerntliggende naturarealer. Det drejer sig om de 7 områder,
som er nævnt i afsnit 3.4: 1) Ansager Å, 2) Grene Sande, Gyttegårds
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Plantage, Utoft Plantage og Grene Å, 3) Urup Mose, 4) Hårkjær-Birkeholt
Bæk, Simmelbæk og Sdr. Omme Plantage, 5) Omme Å samt 6) Engebæk.
Hertil kommer 7) Grindsted Å og Sortebjerge, som i dag ikke rummer mange
højt værdi- og målsatte områder, men som er en vigtig hovedkorridor, der
skaber forbindelse mellem naturområder i store dele af amtet.

Figur 7. Grindsted Å ved Eg.
Hovedindsatsområder

Det er indenfor disse 7 områder i Grindsted Kommune, at Ribe Amt vil
opfordre til, at borgerne og Grindsted Kommune gør en særlig indsats for
bevaring og forbedring af naturen. Det er også især i disse områder, at
amtet vil anbefale at bruge de fremtidige midler til naturpleje og midler til
indgåelse af frivillige aftaler om naturgenopretning eller ekstensivering af
driften.

Mål for hovedindsatsområderne

Lokalitetsbeskrivelserne i kapitel 4 angiver for nogle af lokaliteterne en
række konkrete mål vedrørende arealernes drift og pleje. Generelt kan
det siges, at følgende mål er højt prioriteret indenfor hovedindsatsområderne:
• At skabe sammenhæng i naturområderne. Målet er ofte at holde ådalene udenfor omdrift, hvilket også er til gavn for vandløbene.
• At fastholde nuværende ekstensiv landbrugsdrift.
• At ekstensivere driften på indsatsområdets intensivt drevne kulturenge
– evt. i forbindelse med vandstandshævning.
• At genindføre græsning eller høslæt på lokaliteter, der er truet af tilgroning.
• At omgive højt målsatte lokaliteter med en bufferzone (stødpude), der
øger naturarealet og mindsker kulturpåvirkningen fra de dyrkede
arealer.
• At skabe korridorer, der giver planter og dyr mulighed for at sprede sig
imellem naturområderne.
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• At øge den biologiske variation ved etablering af småbiotoper i landbrugsområder, – i særdeleshed hvor der er kendskab til særlige artsforekomster.
„Huller“ i korridorerne

Det skal særligt fremhæves, at der indenfor hovedindsatsområdet er følgende væsentlige „huller“ i korridorstrukturen:
• Mellem Urup Mose og Grindsted Å
• Simmelbæk; Mindre „huller“ ved den sydlige del af Sdr. Omme
Plantage.
• Omme Å: Et mindre „hul“ ved Omvrå.
• Engebæk: Mindre „huller“ sydvest for Bøvl.
• Simmelbæk og Hårkjær-Birkeholt Bæk: Mellem Sdr. Omme Plantage
og Grindsted Plantage.
Der er tale om tidligere eng- og hedearealer, der nu er i almindelig landbrugsmæssig omdrift. Hvis driften ændres til ekstensiv drift med græsning, vil der være sikret en mere optimal funktion af Grindsted
Kommunes del af Natura 2000-nettet. Ribe Amt ønsker derfor at indgå frivillige driftsaftaler med ejerne af disse arealer. Sådanne aftaler kan for
eksempel etableres ved at anvende ordningen om tilskud til miljøvenligt
jordbrug. Disse tilskud kan søges til arealer, der ligger i Særligt Følsomme
Landbrugsområder (SFL-områder). Det vil derfor være hensigtsmæssigt
at sikre, at hovedindsatsområderne udpeges til SFL-områder i det omfang
der ikke allerede er tilfældet.
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4.0 Beskrivelse af hovedindsatsområder samt øvrige værdifulde
naturområder i Grindsted Kommune
Beskrivelser af særligt værdifulde områder

Naturområder eller -lokaliteter, der er særligt værdifulde bliver her beskrevet nøjere. Nogle udvalgte store og vigtige naturområder er grundigt
beskrevet med oversigtskort og forslag til fremtidig handling. Mindre
områder eller isolerede lokaliteter er beskrevet ganske kort.

4.1 Ansager Å
Vigtig spredningskorridor

Ansager Å er en del af Varde Å systemet. Den har sit udspring ved Nebel
i Billund Kommune og løber sammen med Varde Å vest for Ansager. Den
er således en særdeles vigtig spredningskorridor i den sydlige del af
Grindsted Kommune og står i forbindelse med mange mindre vandløb og
plantager.

Figur 8. Kort over Ansager Å.

Landskabsfredning

Kendelsesfredning
I 1971 blev 380 ha fredet langs en strækning af Ansager Å og Faldhøje
Hede, heraf er de 167 ha beliggende langs Ansager Å i Grindsted
Kommune. Fredningens formål er at bevare hedearealer og den ikke-regulerede Ansager Å.
Geologi
Ansager Å starter ved sammenløbet af Nebel Nørrebæk og Nebel
Sønderbæk på Hejnsvig Bakkeø. Fra Donslund og videre til sammenløbet
med Varde Å, løber åen i en smeltevandsdal imellem bakkeøerne.
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Nebel Nørrebæk

Ansager Ådal

Naturindhold
Langs bækken findes en række enge og moser af middelhøj – høj naturværdi. Et særligt værdifuldt hedemoseområde findes syd for Søgård: Her
findes store bestande af benbræk, plettet gøgeurt, liden soldug, rundbladet soldug, tranebær og smalbladet kæruld. Herudover findes mindre bestande af klokke-ensian, rosmarinlyng og mose-troldurt.
På klokke-ensian har amtet observeret æg fra den rødlistede dagsommerfugl, ensian-blåfugl. Sommerfuglens udbredelse i amtet er ikke kendt i
detaljer, men de fleste fund er gjort langs vestkysten. Denne sjældne art er
indikator for lokaliteter med generel høj værdi.
Mosen er p.t. ikke truet af hverken tilgroning eller næringsstoftilførsel fra
naboarealer. Derimod findes flere overgangsfattigkær i området som kræver, at afgræsning genoptages, hvis ikke lokaliteterne skal gro helt til i
høje stauder eller pilekrat.
Ansager Å løber i sit naturlige leje, bortset fra en kort strækning mod øst
og ved nogle dambrug, hvor åløbet også er reguleret. Åen bugter sig gennem enge og moser, og en del steder langs ådalens sider findes væld.
Naturværdien er generel middelhøj – høj. I dag ligger store dele af ådalen
uudnyttet hen og er mange steder ved at gro til i krat og højstaudesamfund.

Figur 9. Klokke-ensian med hvide æg fra den rødlistede sommerfugl,
ensian-blåfugl.
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Hedemoser

Ved Donslund findes nogle særdeles værdifulde hedemoser langs sydsiden af åen. Her kan man finde store bestande af de sårbare arter, plettet
gøgeurt, benbræk, tranebær, hvid næbfrø, klokkelyng, rosmarinlyng,
og rundbladet soldug. Der er fundet mindre bestande af de sjældne arter
butfinnet mangeløv, tvebo star og dynd-star, mens mere almindelige
hedemosearter som hedelyng, mose-pors, blåtop, tyttebær, tue- og
smalbladet kæruld, nordsø-kogleaks og tørvemosser også forekommer
almindeligt. Lokaliteten ved Donslund Dambrug var det sidst kendte voksested i Danmark for fåblomstret star. Den blev sidst fundet i 1989.
Hedemoserne er uden drift og de trues af tilgroning med dels blåtop, dels
med pil og birk. Det er nødvendigt at lave en omfattende rydning af krat
og træer og en efterfølgende afgræsning af områderne, hvis den nuværende høje naturværdi skal kunne bevares.

Overgangsfattigkær

På strækningen mellem Risbøl og Stenderup er de givne jordbundsforhold
således, at der primært er udviklet overgangsfattigkær i mosaik med mindre partier med ekstremfattigkær. Her er de dominerende arter lyse-siv,
mose-bunke, alm. mjødurt, alm. fredløs, trævlekrone, næb-star og
kragefod. Indimellem findes pæne bestande af benbræk og orkidéerne
maj- og plettet gøgeurt. Mange enge og moser ligger uudnyttede hen,
hvilket betyder at de gror til i mere artsfattige højstaudesamfund og pilekrat. Der findes dog også enge og moser, som har en meget fin og passende driftsform.

Heder

Langs åen, ved Lundgård og Baldersbæk plantager, findes en række mindre hedeområder. Disse har en meget varierende naturkvalitet, svingende
fra græsdominerede heder med lav værdi til hedelyng- og revlingheder
af højere værdi. Ved Risbøl er registreret en pæn bestand af den gullistede guldblomme. Ved plantagerne er registreret arter som børste-siv, engelsk visse, nordsø-kogleaks og i fugtigere partier tråd-siv, næb-star og
mosebølle.

Kølskevad

Ved Kølskevad findes en mindre bæk, der løber til Ansager Å. I tilknytning til bækken findes værdifulde hede- og moseområder. Der er registreret sårbare arter som hvid næbfrø, klokke-ensian, rundbladet soldug,
håret visse, benbræk og mere udbredte arter som tue- og smalbladet
kæruld, tranebær, stjerne star, næb-star, djævelsbid og tørvemosser.

Oddere

I amtets odderundersøgelser i 1998/1999 og 2004 blev der ikke registreret odder i Ansager Å i den strækning som løber i Grindsted Kommune,
selvom åen og dens omgivelser umiddelbart virker egnet som levested for
oddere. Arten er i 2004 registreret umiddelbart nedstrøms i Ølgod
Kommune, så der er en god sandsynlighed for at arten en dag vil spredes
til Grindsted Kommune.
Samlet vurdering
Ansager Å udgør en vigtig hovedkorridor i den sydlige del af Grindsted
Kommune, da den forbinder mange forskellige naturtyper med hinanden,
dels lokalt, men også i høj grad regionalt, da Ansager Å er en del af det
vidt forgrenede Varde Å-system.
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Værdi- og målsætning

Størstedelen af naturområderne bærer præg af, at det er mange år siden de
har indgået i landbrugsdriften. Det betyder, at områderne ligger hen i
naturtilstand, men de er i mange tilfælde ved at gro til i græsser, høje stauder eller træer. Omkring halvdelen af lokaliteterne opfylder i dag den højeste målsætning og mange indeholder en særdeles værdifuld natur. De
fleste af de resterende lokaliteter vurderes at kunne opfylde målsætningen, hvis der bliver lavet plejetiltag efterfulgt af en passende driftsform.
Omvendt kan man også forvente, at flere af de meget værdifulde lokaliteter ikke fremover kan opfylde den højeste målsætning, hvis ikke der genoptages en ekstensiv driftsform. Eksemplet med den uddøde fåblomstret
star er desværre et godt eksempel på, hvad der sker med vores flora, hvis
ikke de rette driftsforhold er tilstede.
Behov for pleje og ekstensivering
• Rydning af buske og træer i naturområderne efterfulgt af en ekstensiv
afgræsning eller høslet.
• Skrælning af blåtop i hedemoser.
Behov for overvågning
• Fåblomstret star bør fortsat eftersøges ved Donslund Dambrug, da
det er en undselig art, der kan være overset.
• Man kunne eventuelt overvåge de større bestande af de fredede orkidéer, maj- og plettet gøgeurt, og evt. tvebo star og dynd-star.
• Overvågning af den rødlistede dagsommerfugl, ensian-blåfugl.
• Fortsat eftersøgning af odder.
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4.2 Grene Sande, Gyttegård Plantage,
Utoft Plantage og Grene Å
I den østlige del af kommunen findes et stort værdifuldt naturområde ved
Gyttegård- og Utoft Plantage. I mellem disse områder findes St. Råbjerg,
som er beliggende i Billund Kommune og derfor bliver beskrevet nærmere i „Naturen i Billund Kommune“. Ved Gyttegård Plantage ligger Grene
Sande og Præsteflod, som er hede- og moseområder, der ikke er blevet tilplantet med nåletræer. Igennem området løber Grene Å, der er en del af
Grindsted Å/Varde Å-systemet.

r
G
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Figur 10. Kort over Grene Sande, Gyttegård Plantage, Utoft Plantage og
Grene Å.

EF-habitatområde

Naturvidenskabelig fredning

Parabelklit

Internationalt beskyttelsesområde
Grene Sande, Præsteflod og Gyttegård Plantage er sammen med St.
Råbjerg i Billund Kommune udpeget til EF-habitatområde på grundlag af
en række naturtyper på fattig jordbund. Eksempler på naturtyper er „indlandsklitter med lyng og revling“, „våde dværgbusksamfund med klokkelyng“ og „plantesamfund med næbfrø, soldug eller ulvefod på vådt sand
eller blottet tørv“.
Kendelsesfredning
Grene Sande og hedemosen Præsteflod, i alt 160 ha, blev i 1969 fredet
med det formål at beskytte geologiske og biologiske interesser.
Geologi
Området er et indsande i den sydlige del af Grindsted Hedeslette, ved
foden af Hejnsvig Bakkeø. Størstedelen er tilplantet eller opdyrket, tilbage ligger bl.a. Grene Sande, som er skabt af arktiske vinde ved sidste istids
slutning. På Grene Sande har den langvarige påvirkning af vestenvinden
skabt en såkaldt parabelklit, en u-formet klit, der vender „benene“ mod
vest. Der er stadig blottede vindbrud i det nordlige „ben“, mens der på det
sydlige „ben“ findes en sluttet vegetation.
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„Københavner plantager“

Grene Sande

Historie
Gyttegård og Utoft plantager er to af de såkaldte „grosserer“ eller
„Københavner plantager“, der blev anlagt i hedeopdyrkningsperioden
efter tabet af Sønderjylland i 1864. Utoft Plantage blev anlagt af grosserer Holger Petersen i slutningen af 1800-tallet, mens størstedelen af
Gyttegård Plantage blev anlagt af bankdirektør Heide omkring år 1900. I
1972 erhvervede staten den 528 ha store ejendom, som er i dag er henlagt
under Randbøl Statsskovdistrikt. Utoft Plantage er privatejet.
Naturindhold
Grene Sande indeholder værdifulde og afvekslende vegetationstyper, der
spænder fra åbne sandklitter over lyngheder til fugtige hedemoser. I de
åbne vindbrud på parabelklittens nordlige „ben“ findes en pionervegetation bestående af sand-hjælme, sandskæg, kryb-hvene, rensdyrlaver og
mosser. Parablens sydlige „ben“ er lyngklædt og bevokset med spredte
fyrretræer. Omkring toppunket af parablen er der ganske tætte bevoksninger af fyrretræer. I afblæsningsfladen mellem „benene“ findes fugtig
lynghede iblandet fyrretræer. Tyttebær og revling forekommer almindeligt og græsarten bølget bunke er ved at udkonkurrere dele af hedelyngen. Spredt på heden findes mindre bestande af de sjældne arter hede-melbærris og håret visse. På skråninger til Hejnsvig Bakkeø findes blåbær
almindeligt. I den sydvestlige del af området er der en glidende overgang
til fugtig hedemose, hvor der i mindre dele tidligere har været gravet tørv.
I det mest fugtige dominerer smalbladet kæruld, mens blåtop dominerer
i de mere tørre områder. Her er der store bestande af klokke-ensian, benbræk, rosmarinlyng, mose-pors og tranebær. Dertil kommer mindre
bestande af rundbladet soldug og klokkelyng.
I området er registreret almindelig firben og spidssnudet frø. Fuglelivet
er kun dårligt undersøgt, men området er kendt som yngleområde for
hedelærke, der i Rødliste 1997 er opført som sjælden i Danmark.

Figur 11. Åbne vindbrud i parabelklittens nordlige „ben“ i Grene Sande.
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Præsteflod

Syd for Grene Sande (adskilt af hovedvejen Hejnsvig-Billund) ligger et
stort naturområde, kaldet Præsteflod. Det er en mosaik bestående af tørre
og fugtige heder, hedemoser og enge. Det er et særdeles varieret og værdifuldt naturområde med mange sjældne arter. Størstedelen af området
udgøres af hedemose, som er domineret af blåtop sammen med mosepors, klokkelyng og smalbladet kæruld, mens klokke-ensian, rosmarinlyng, hvid næbfrø, liden soldug, rundbladet soldug og mangestænglet sumpstrå findes mere spredt. På en kuperet eng i den vestlige
del af området findes nogle meget spændende og artsrige væld med flotte
bestande af den gullistede vibefedt (>50 eksemplarer), klokke-ensian,
spæd mælkeurt, benbræk, hvid næbfrø, rosmarinlyng, mose-troldurt
foruden en lang række mere almindelige arter. På en østvendt hedeskrænt
for foden af Hejnsvig Bakkeø findes mindre bestande af håret visse og
guldblomme.

Utoft Plantage

I den sydlige del af Utoft Plantage findes Utoft Sande, som er et afvekslende hedeområde. Dele er lynghede, dele er græshede og dele er under
kraftig tilgroning med bjerg-fyr. Der findes fine bestande af de sårbare
arter, håret visse og engelsk visse. Centralt i plantagen findes en hedemose, der er domineret af blåtop, men som på gamle tørvegravningsflader
stadig huser mange sårbare arter: rosmarinlyng, hvid næbfrø, rundbladet soldug, liden soldug, tranebær, klokkelyng, tue- og smalbladet
kæruld og tørvemosser. Hedemosen trues af en begyndende tilgroning
med bjerg-fyr. Spredt i plantagen findes fine bestande af de sjældne ulvefødder; otteradet- og femradet ulvefod.
Utoft Plantage er kendt som en god skov-fuglelokalitet med en række
ynglende arter – heriblandt den sjældne hedelærke (rødliste-art).
Hedeområderne i den sydlige del af plantagen var ind til omkring 1970
ynglelokalitet for 2-3 par af den meget sjældne tinksmed.

Grene Å

Regional naturperle

Langs Grene Å findes enge og moser af lav – middelhøj naturkvalitet og
en enkelt mose (Bindings Mose) af høj kvalitet. Mange af lokaliteterne er
uden drift, hvilket har bevirket at der er udviklet artsfattige rørskove og
mosebunke-enge og lysesiv-kær. Dog findes der få steder velbevaret
hedemose med arter som tranebær, rosmarinlyng, smalbladet kæruld
og tørvemosser. På en enkelt lokalitet findes en større bestand af den halvsjældne bregne, butfinnet mangeløv. Bindings Mose er en varieret hedemose med dominans af klokkelyng og hedelyng og med store forekomster af rosmarinlyng og tranebær. Der findes desuden en mindre bestand
af hvid næbfrø.
Samlet vurdering
Indlandsklitterne og hedemosen ved Grene Sande samt de vidtstrakte
hedemoseflader ved Præsteflod er af enestående karakter og således af
højeste regional interesse. Dette gælder landskabsmæssigt, geologisk
såvel som biologisk. Utoft Plantage og Grene Sande (Gyttegård Plantage)
„forbindes“ af St. Råbjerg og tilsammen udgør de meget unikke landskaber. Pleje af områderne bør således have høj prioritet for at bevare dette
værdifulde naturområde i fremtiden.
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Korridorstruktur

Grene Å forbinder de vigtige naturområder St. Råbjerg/Gyttegård
Plantage/Grene Sande med Randbøl Hede og Plougslund Mose i Billund
Kommune via bækkene Vesterbæk og Nørreå. Det er derfor af stor interesse at korridorstrukturen bliver styrket ved at hæve naturkvaliteten på
naturarealerne.

Værdi- og målsætning

De fleste af lokaliteterne i Utoft Plantage, Grene Sande og Præsteflod
opfylder i dag den højeste målsætning. På Grene Sande er der nogen
opvækst af fyrretræer, som bør ryddes, og dele af lyngheden udkonkurreres af bølget bunke. Det kan eventuelt være behov for at afgræsse området for at udpine jorden og på den måde skabe bedre betingelser for hedelyngen. En del moselokaliteter er truet af tilgroning, specielt med
buske/træer og blåtop. For at forhindre denne udvikling, der medfører en
lavere naturkvalitet, bør der ryddes træer og indføres en ekstensiv græsning. På en større moselokalitet praktiseres denne driftsform, og her er trives mange af de sårbare arter. Det kan også komme på tale at afskrabe
områder med blåtop.
Lokaliteterne langs Grene Å (bortset fra Bindings Mose) kan ikke opfylde målsætningen. Her kræves der i mange tilfælde en plejeindsats for at
forbedre naturkvaliteten. I nogle tilfælde vil en genindførsel af græsning
være tilstrækkeligt, mens der i andre tilfælde kræves en rydning af træer
og buske, inden der genoptages en ekstensiv græsning.
Behov for pleje og ekstensivering
Randbøl Statsskovdistrikt plejer Grene Sande og Præsteflod. Plejen består
af jævnlig rydning af træer i området og tilkastning af nogle grøfter ved
hedemosen. Der er fortsat fremover behov for følgende tiltag:
• Rydning af selvsåede fyrretræer på indlandsklitterne.
• Evt. afbrænding af heden for at fremme foryngelsen af hedelyng og
bekæmpe bølget bunke.
• Rydning af buske og træer i hedemoser og enge efterfulgt af en ekstensiv afgræsning.
• Afskrabning af områder med blåtop.
• Afgræsning på arealer langs Grene Å.
Behov for overvågning
• Bestanden af den gullistede vibefedt bør følges.
• Plejetiltag bør overvåges for at kunne sikre, at plejeindsatsen bliver så
effektiv som mulig.
• Undersøgelse af fuglelivet.
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4.3 Urup Mose
Stor tørvemose

Urup Mose er et stort moseområde på omkring 100 ha. Mosen er forholdsvis utilgængelig, da store dele er groet til i birke- eller pilekrat eller er forsumpede. I mosen findes mange søer af varierende størrelse og kvalitet.
Mosen gennemstrømmes i den sydlige del af Urup Nordre Bæk, som er en
ydre gren i det store Skjern Å-system.

Uru
p

Nord

re Bæ
k

Figur 12. Kort over Urup Mose.
Geologi
Urup Mose ligger på den vidtstrakte Grindsted Hedeslette. De mange søer i
mosen er opstået ved tørvegravning mellem 1. og 2. verdenskrig. De har ingen
klart definerede tilløb eller afløb, men vandet siver mod Urup Nordre Bæk.

Varieret hedemose

Søerne

Naturindhold
Grundet mosens størrelse er mange vegetationstyper repræsenteret.
Udgangspunktet er den fattige hedemose (ekstremfattigkær, hængesæk og
overgangsfattigkær), men næringsstofberigelse gennem de seneste år har
ændret vegetationen i visse dele af mosen til rørskov, birkekrat, pilekrat og
lysesiv-kær. Der er således registreret en lang række planter i mosen, hvoraf
kan nævnes: benbræk, rundbladet soldug, klokkelyng, mose-pors,
hoved-frytle, blåtop, hedelyng, smalbladet kæruld, tranebær, næb-star,
almindelig star, tagrør, rørgræs, grenet pindsvineknop, eng-rørhvene,
lyse-siv, grå-pil og dun-birk.
Søernes naturtilstand er meget varierende afhængig af næringsstofbelastningen. Nogle af søerne har tilsyneladende undgået forurening, og de henligger i dag i naturtilstand som næringsfattige hedesøer med lave fosforog kvælstofkoncentrationer. Andre er svagt næringsbelastede pga. diffus
tilstrømning fra oplandet, mens andre igen er meget eutrofierede pga.
udledning fra møddingsplads, spredt bebyggelse og andehold. De rene
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søer har et rigt og varieret plantesamfund, som er karakteristisk for uforurenede, næringsfattige hedesøer. Her er blandt andet registreret alm.
blærerod, aks-tusindblad, vandpest, smalbladet vandstjerne, hestehale, svømmende sumpskærm, butbladet vandaks, svømmende vandaks
og kransnålalger. Derimod er de stærkt forurenede søer meget artsfattige.
Et rigt fugleliv

Søerne i Urup Mose udgør en meget vigtig ynglelokalitet for fåtallige og
sjældne fuglearter tilknyttet vådområder. I 1970’erne blev så sjældne arter
som hedehøg, tinksmed og muligvis urfugl registreret. I 1980’erne var ynglefuglebestandene fortsat store af en lang række arter tilknyttet vådområder
og søer – bl.a. blev der konstateret gråstrubet lappedykker, lille lappedykker, krikand, troldand, rørhøg, dobbeltbekkasin, græshoppesanger og
sivsanger. Desuden fandtes også en koloni af hættemåge med flere end 100
par. Fra 1990’erne foreligger kun få oplysninger om fuglelivet, men det
vides, at en art som sorthalset lappedykker er begyndt at yngle i søerne.

Figur 13. Luftfoto af Urup Mose.
Urup Nordre Bæk

Den vestlige del af bækken er ureguleret, hvilket er sjældent for vandløb af
den beskedne størrelse. Langs bækken findes primært mose, hvor vegetationstypen overgangsfattigkær dominerer. Her findes arter som lyse-siv,
mose-bunke, eng-kabbeleje, almindelig fredløs, kær-svovlrod, kattehale
m.fl. Hist og her findes ekstremfattigkær med kragefod, blåtop, klokkelyng, hedelyng og mose-pors. Helt op til bækken findes ofte rørskov med
rørgræs, eng-rørhvene og grenet pindsvineknop. Der findes enkelte enge
i tilknytning til bækken. Disse er karakteriseret ved en høj grad af kulturpå-
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virkning og derfor har en meget forarmet engflora. Nord for bækken findes
en værdifuld hedemose, der er domineret af blåtop, men der findes også
halvsjældne arter som rosmarinlyng og hvid næbfrø.
Oddere

Stor regional værdi

Værdi- og målsætning

Ved amtets odderundersøgelser i 1998/1999 og i 2004, blev der ikke registreret odder i Urup Mose og Urup Nordre Bæk, selvom områderne umiddelbart vurderes til at være egnede som levested for odderen. Arten er udbredt i
Skjern Å-systemet, så det vil være tænkeligt, at den en dag dukker op i
mosen, der med sine åbne vandflader og potentielt gode fødeudbud kan blive
et vigtigt område for oddere.
Samlet vurdering
Urup Mose er et stort og forholdsvist utilgængeligt moseområde med en biologisk særdeles bevaringsværdig natur, der har stor regional betydning. I
mosen vokser mange karakteristiske og sårbare hedemosearter. Mosen er
under kraftig tilgroning med pil og birk, og det ville sandsynligvis gavne
mange af de lyskrævende arter, hvis en del af krattet blev ryddet. I mosen findes et større antal søer, hvoraf nogle er i en meget fin naturtilstand, mens
andre er svagt – stærkt forurenede pga. næringsstofbelastning fra andehold
og spredt bebyggelse.
Der er en fin sammenhængende spredningskorridor fra Urup Mose via
Urup Nordre Bæk til det store Skjern Å-system. Det er en stor fordel for
odderens spredningsmuligheder til mosen. Det vurderes at Urup Mose med
sine mange søer kan blive et vigtigt levested for oddere. Det kunne være
ønskeligt at genskabe en spredningskorridor mellem Urup Mose og
Grindsted Å, hvor der i dag ligger spredte naturområder som trædesten.
Heriblandt findes Rådmose, der er en større hedemose med de karakteristiske hedemosearter hvid næbfrø, rundbladet soldug, tue-kæruld, blåtop,
tørvemosser m.fl. På kort fra 1868-71 er hele området hede, så ved en eventuel ekstensivering kan man på sigt forvente hedepræget vegetation igen.
Hovedparten af Urup Mose opfylder i dag den højeste målsætning, men der
kræves pleje i form af rydning af buske og træer for, at målsætningen også i
fremtiden kan opfyldes. Tilmed er det væsentligt, at næringsstofbelastningen
fra andehold og spredt bebyggelse bliver standset, da det er med til at ændre
vegetationen i en negativ retning.
Moserne og engene langs Urup Nordre Bæk kan i dag ikke opfylde målsætningerne. Moserne ligger uden drift, og det ville gavne naturkvaliteten, hvis
der blev indført en ekstensiv græsning. En del af engene drives intensivt med
hyppige omlægninger og kornavl, og her vil det være godt at ændre driften
til vedvarende græsarealer uden tilførsel af gødning.
Behov for pleje og ekstensivering
• Ophør af udsætning og fodring af ænder i søerne i Urup Mose.
• Næringsstofsbelastningen fra oplandet bør stoppes.
• Rydning af en del af birke- og pilekrattet i Urup Mose.
• Frivillig ekstensivering af landbrugsjord i en korridor mellem Urup
Mose og Grindsted Å.
• Genoptagelse af en ekstensiv driftsform i moser og enge langs Urup
Nordre Bæk.
Behov for overvågning
• Fortsat eftersøgning af odder.
• Undersøgelse af fuglelivet.
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4.4 Hårkjær-Birkeholt Bæk, Simmelbæk og
Sdr. Omme Plantage
I den nordvestlige del af kommunen løber de to mindre vandløb, HårkjærBirkeholt Bæk og Simmelbæk, langs Sdr. Omme Plantage. Vandløbene
løber gennem størstedelen af kommunen, men beskrivelsen og hovedindsatsområdet er afgrænset til området ved Sdr. Omme Plantage.
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Figur 14. Kort over Hårkjær-Birkeholt Bæk, Simmelbæk og Sdr. Omme
Plantage.
Geologi
Hårkjær-Birkeholt Bæk, Simmelkær Bæk og Sdr. Omme Plantage ligger
på Grindsted Hedeslette. Hårkjær-Birkeholt Bæk og Simmelbæk løber
sammen til Hoven Å umiddelbart vest for hovedindsatsområdet og er dermed ydre grene i Skjern Å-systemet.
Sdr. Omme Plantage er anlagt på hedejord i slutningen af 1800-tallet.

Hårkjær-Birkeholt Bæk

Naturindhold
Hårkjær-Birkeholt Bæk løber langs sydsiden af Sdr. Omme Plantage. På
nordsiden af bækken findes en lang strækning med særdeles værdifulde
hedemoser og ekstremfattigkær. Stedvis har der været tørvegravning,
hvilket efterfølgende har givet grobund for mange sjældne arter. I Lille
Mormose er der registreret hvid næbfrø sammen med klokkelyng, tueog smalbladet kæruld. Syd for mosen findes gamle tørvegrave med benbræk i tusindvis og klokke-ensian i hundredevis. Derudover findes liden
soldug og rundbladet soldug sammen med mose-pors. Ved Birkeholt
findes en lille bestand af den rødlistede bregne, kongebregne. I Ribe Amt
er arten ellers kun kendt fra Fanø. Den store bregne vokser sammen med
klokke-ensian, benbræk, rundbladet soldug og klokkelyng. Tæt herved, i gamle tørvegrave, findes den gullistede art, storlæbet blærerod.
Denne kødædende plante er kun fundet ganske få steder i Ribe Amt.
Hedemoserne er uden drift og under begyndende tilgroning med pilebuske.
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På sydsiden af bækken findes primært kulturenge, hvoraf nogle ligger hen
i tilgroningsfase. Naturkvaliteten er lav, men der findes rester af en
oprindelig fattigkærsvegetation med arter som kragefod, mose-pors, blåtop og hedelyng, som kan sprede sig den dag der er en passende ekstensiv drift.

Figur 15. Den rødlistede og fredede kongebregne ved Hårkjær-Birkeholt
Bæk.
Simmelbæk

Simmelbæk løber langs nordsiden af Sdr. Omme Plantage. Bækken er reguleret på størstedelen af strækningen. Der findes en blanding af enge, moser
og heder langs bækken. Hovedparten af lokaliteterne er meget kulturpåvirkede, men der findes endnu rester af værdifuld eng-, mose-, og hedeflora.
Ved Simmelkær og Kokær findes nogle små områder med ekstremfattigkær.
Her vokser fine bestande af den halvsjældne klokke-ensian sammen med
benbræk, klokkelyng, rundbladet soldug og mose-troldurt. Vest for dambruget, ved amtsgrænsen, findes nogle små fine fugtige heder med dominans
af hedelyng og klokkelyng og indslag af nordsø-kogleaks, tråd-siv, mosepors og blåtop. Hederne er dog under tilgroning med bjerg-fyr.

Sdr. Omme Plantage

I den nordlige del af plantagen findes en flot lynghede på kuperet terræn. I
fugtige partier findes en spændende hedemosevegetation bestående af bl.a.
benbræk (tusinder), klokke-ensian (hundreder), blåtop, klokkelyng, tueog smalbladet kæruld, liden soldug og hvid næbfrø. Heden er stort set
uden træopvækst og har en meget stor naturhistorisk– og landskabsmæssig
værdi. I den sydlige del af plantagen findes et par mindre moser, som inde-
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holder veludviklede ekstremfattigkær. Blåtop dominerer sammen med smalbladet kæruld, hedelyng og klokkelyng. Derudover findes fine bestande af
rosmarinlyng, nordsø-kogleaks, tranebær og tørvemosser.
Fuglelivet i Sdr. Omme Plantage er ikke særligt godt kendt, men i perioden
1970-80 var det en god lokalitet med mange fåtallige danske ynglefugle som
duehøg, grønspætte, natravn og rødrygget tornskade.
Oddere

Ved amtets odderundersøgelse i 1998-1999 blev arten eftersøgt både i
Hårkjær-Birkeholt Bæk og Simmelbæk med negativt resultat. I 2004 blev
arten registreret to steder ved Simmelbæk. Vandløbet vurderes egnet som
levested for oddere.
Samlet vurdering
Hårkjær-Birkeholt Bæk, Simmelbæk og Sdr. Omme Plantage udgør et
vigtigt naturområde med forbindelse til Hoven Å/Omme Å og Skjern Åsystemet. Området er specielt karakteriseret ved mange og store forekomster af halvsjældne og egnskarakteristiske ekstremfattigkær- og hedemosearter. Dertil kommer forekomster af den rødlistede kongebregne og den
gullistede storlæbet blærerod.
Indenfor hovedindsatsområdet er der en overvejende god sammenhæng
mellem naturarealerne. Derimod er der uden for hovedindsatsområdet en
ringere sammenhæng i spredningskorridoren. Her ligger naturarealerne
spredt, og på store dele af vandløbsstrækningerne er de dyrket op. Det
kunne være ønskeligt at få en forbedret korridorforbindelse til specielt
Grindsted Plantage, hvor der også findes værdifulde hedemoser. Via små
plantager er der korridorforbindelser mellem Simmelbæk og Omme Å.

Værdi- og målsætning

De fleste moser opfylder i dag den højeste målsætning. Mange af moserne er dog under tilgroning med buske, træer og blåtop, hvilket truer de
værdifulde plantesamfund. Det er derfor vigtigt at rydde for træer og
buske og efterfølgende indføre ekstensiv græsning.
Mange af engene kan ikke opfylde målsætningen. Det skyldes flere ting:
nogle er intensivt dyrket, mens andre tidligere har været intensivt dyrket
og derfor indeholder en stor næringsstofpulje som favoriserer ikke-kvælstoffølsomme arter som f.eks. mose-bunke, stor nælde og skov-hanekro.
Behov for pleje og ekstensivering
• Rydning af buske og træer i moserne efterfulgt af en ekstensiv afgræsning.
• Ekstensivering af kulturengene i form af ophør af gødskning og
omlægning.
• Hævning af vandstanden i engene ved at kaste grøfterne til eller stoppe dræn.
Behov for overvågning
• Bestanden af kongebregne ved Hårkjær-Birkeholt Bæk bør følges for
at kunne gribe ind overfor eventuelle negative påvirkninger. Det
samme gælder for storlæbet blærerod.
• Undersøgelse af fuglelivet.
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4.5 Omme Å
Omme Å er en vigtig spredningskorridor i den nordlige del af kommunen.
Åen har sit udspring ved Jelling i Vejle Amt og løber til Skjern Å i
Ringkøbing Amt. Det er således en meget lang korridor, der næsten strækker sig fra „kyst til kyst“.

Sdr. Omme

Figur 16. Kort over Omme Å.
Geologi
Omme Å har sit udspring i morænelandskabet øst for israndslinien, men i
Grindsted Kommune løber Omme Å i smeltevandsdale imellem små bakkeøer.

Omme Ådal

Enge og Moser

Naturindhold
Store dele af åen løber i sit naturlige, slyngede leje. På flere strækninger
er åen dog udrettet, og nogle steder findes dambrug, hvor der også er reguleringer af åen. Enge og moser veksler mellem hinanden, mens der kun
findes korte strækninger med overdrev på ådalsskrænter og enkelte heder
i tilknytning til ådalen.
Det generelle billede af naturtilstanden på engene og moserne i ådalen, er
at de er forarmede pga. næringspåvirkning og manglende afgræsning.
Mange af moserne har udviklet sig til rørskov eller pilesump med dominans af rørgræs, almindelig mjødurt, grenet pindsvineknop, stor
nælde og grå-pil. Mange af engene er gødskede, drænede og omlægges
jævnligt, og her findes en kulturpåvirket flora domineret af mose-bunke
og lyse-siv. Indimellem findes mindre partier, som er mindre kulturpåvirkede og her findes fattigkærsarter som smalbladet kæruld, bukkeblad,
kragefod, tråd-siv, djævelsbid, næb-star og almindelig star. I et par
moser ved Sønder Omme findes mindre bestande af orkidéen plettet
gøgeurt. Orkidéen findes også ved Møbjerg, hvor også sårbare arter som
benbræk, eng-viol, tranebær, rundbladet soldug, klokkelyng og hedelyng er registreret. Længere østpå i korridoren, ved Filskov, findes en
mose på nordsiden af åen med en meget flot og værdifuld vegetation. Den
findes i et vældområde på kanten af ådalskrænten og består bl.a. af den
gullistede vibefedt (10-30 eks.), klokke-ensian, eng-troldurt, plettet
gøgeurt, benbræk, hjertegræs, rundbladet soldug, tranebær, tandbælg og toradet star. På lokaliteten findes desuden talrige frøer. På sydsiden af åen findes en mindre bestand af orkidéen maj-gøgeurt i et mindre væld.
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Heder

Ved Skovsende findes nogle smalle hedestykker i tilknytning til ådalen.
Størstedelen er lynghede, men med stort indslag af revling, bølget bunke
og blåtop. Indimellem findes typiske hedeplanter som engelsk visse,
nordsø-kogleaks, tyttebær, klokkelyng, børste-siv, mose-pors og
mose-bølle. Hederne trues af tilgroning med bjerg-fyr, som bør ryddes,
hvis ikke hedefloraen skal fortrænges. Øst for Møbjerg findes en flot,
kuperet lynghede, hvor hedelyng dominerer sammen med mose-bølle. I
lavereliggende partier dominerer blåtop. Heden er under tilgroning med
bævreasp, som vil ændre hedens plantesamfund radikalt, hvis ikke der
foretages rydning.

Overdrev

Ved grænsen til Ringkøbing Amt findes et lille smalt overdrev på ådalsskrænten. Overdrevet er uden afgræsning og er meget næringspåvirket fra
de ovenliggende marker. Der findes dog stadig karakteristiske arter som
almindelig pimpernelle, sand-star, tandbælg, katteskæg, strand-engelskgræs, blåmunke, djævelsbid, prikbladet perikon, ager-museurt,
tormentil, hedelyng og tyttebær. Øst for Filskov findes overdrev på
ådalsskrænter i kombination med en sandmark, der også bruges som flyvelandingsplads. Området er meget kulturpåvirket, men der er findes stadig interessante arter som bakke-nellike, engriflet tjørn, gul snerre,
strand-engelskgræs, fåre-svingel, mark-frytle og hedelyng. Området er
ugræsset.

Oddere

Odder blev ikke fundet ved amtets undersøgelse i 1998/1999. I 2004 blev
arten fundet de tre steder, den blev eftersøgt, fordelt på hele strækningen
af Omme Å. Odderen er vidt udbredt i Skjern Å-systemet og har tilsyneladende nu også etableret sig i Omme Å, som vurderes til at være egnet
som levested for arten.

Figur 17. Omme Å ved Møbjerg.

31

Vigtig spredningskorridor

Værdi- og målsætning

Samlet vurdering
Omme Å er en vigtig hovedkorridor i den nordlige del af kommunen, da
den forbinder mange forskellige naturtyper med hinanden, dels lokalt,
men også i høj grad regionalt, da Omme Å er en del af det vidt forgrenede Skjern Å-system. Omme Å og dens omgivelser er et oplagt levested for
odderen, der er udbredt i Skjern Å-systemet.
På en mindre del af strækningen, ved Omvrå, er der et „hul“ i spredningskorridoren. For at fuldende korridorstrukturen vil det være gavnligt at ekstensivere de vandløbsnære arealer.
En stor del af lokaliteterne langs åen er i en dårlig naturtilstand og har derfor fået tildelt den laveste værdisætning. Det skyldes især to ting: 1) moser
og enge er uden drift (afgræsning/høslet), hvilket betyder at næringsstoffer ikke bliver fjernet og højstauder tager over og kvæler den typiske, lyskrævende eng- og moseflora. 2) engene bliver drevet intensivt med jævnlige omlægninger, dræning og gødskning. Herved favoriseres ikke-kvælstoffølsomme arter på bekostning af kvælstofsårbare arter. Dertil kommer
at heder og overdrev trues af hhv. tilgroning og næringsstofberigelse fra
tilstødende marker. Langt de fleste lokaliteter har dog potentiale til at
udvikle en bedre naturkvalitet, hvis de rette driftsformer bliver (gen)indført.
Der er enkelte lokaliteter, der i dag kan opfylde den højeste målsætning.
Flere af disse er dog truet af tilgroning og næringsstofberigelse, så der skal
snarligt iværksættes en pleje for at redde de sjældne arter, som f.eks. orkidéer, fra at forsvinde. Specielt bør man være meget opmærksom på at
bevare den særdeles artsrige mose ved Filskov, der indeholder flere arter,
som man kan betegne som regionalt rødlistede.
Behov for pleje og ekstensivering
• Genindførsel af græsning eller høslet på arealer uden drift.
• Ekstensivering af driften på kulturengene for at mindske næringspåvirkningen.
• Rydning af træer og buske i moserne og på hederne.
• Ekstensivering af vandløbsnære arealer ved Omvrå for at lukke ”hullet” i spredningskorridoren.
Behov for overvågning
• Bestanden af vibefedt bør følges for at kunne gribe ind mod eventuelle negative påvirkninger.
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4.6 Engebæk
Engebæk er en mindre spredningskorridor i den nordligste del af kommunen. Bækken er reguleret og uddybet, men der findes stadig betydelige
naturværdier langs bækken.

Figur 18. Kort over Engebæk.

Gren af Skjern Å-systemet

Moser

Geologi
Engebæk har sit udspring ved Lundager i Vejle Amt tæt på grænsen til
Grindsted Kommune og løber i en smeltevandsdal mellem to mindre bakkeøer. Engebæk er en ydre gren i det store Skjern Å-system.
Naturindhold
Hovedparten af moserne er domineret af vegetationstyperne hedemose og
ekstremfattigkær. Der har tidligere været udvundet tørv i mange af moserne. Naturkvaliteten er generelt middel – høj, men nogle af lokaliteterne er
under pres pga. tilgroning. I mange moser findes store bestande af benbræk, hvid næbfrø, liden soldug, rundbladet soldug, tue-kæruld,
smalbladet kæruld, klokkelyng, mose-pors, mose-troldurt og tørvemosser. Specielt flot er det i en mose ved Bøvl, hvor der findes rene
bestande af liden soldug i tusindvis, og hvor der også findes meget store
bestande af mange af de andre sårbare hedemosearter, herunder brun
næbfrø. Hertil kommer et enkelt fund af liden ulvefod, en art som i Ribe
Amt kun sjældent findes i indlandet.
Nogle moser bliver afgræsset af heste eller kvæg, hvilket er en passende
driftsform. Hovedparten ligger dog uudnyttet hen, hvilket betyder at der
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sker en omfattende tilgroning i pile- og birkekrat. Visse steder har blåtop
totalt overtaget dominansen, måske på grund af dræning og efterfølgende
tørvesætning.
Enge

De fleste enge har en lav naturkvalitet på grund af en intensiv driftsform.
Kulturengene omlægges med jævne mellemrum, drænes og gødskes. Det
betyder en forarmet engflora domineret af mose-bunke og lyse-siv.
Arealerne bliver afgræsset eller der bliver taget høslet.

Odder

Ved amtets odderundersøgelse i 1998-1999, blev der ikke registreret
odder i Engebæk, selvom bækken og dens omgivelser umiddelbart vurderes til at være egnede som levested for odderen. Arten er udbredt i
Skjern Å-systemet, så det vil være tænkeligt at den en dag dukker op i
vandløbet. Arten blev ikke eftersøgt i vandløbet i 2004.

Figur 19. Hedemose ved Engebæk.

Værdifulde hedemoser

Samlet vurdering
Engebæk er et mindre, men vigtigt naturområde, med forbindelse til
Skjern Å-systemet. Denne forbindelse har især betydning for odderens
spredningsmuligheder til vandløbet. Langs bækken findes nogle meget
værdifulde hedemoser med mange og store forekomster af halvsjældne og
egnskarakteristiske ekstremfattigkær- og hedemosearter. Hertil kommer et
af amtets få indlandsfund af liden ulvefod.
Der findes mindre „huller“ i spredningskorridoren, hvor det vil være
gavnligt at ekstensivere landbrugsdriften for at skabe optimale korridorforbindelser. Ydermere kunne det være godt at skabe en forbindelse
mellem Engebæk og Omme Å. I dag findes et par mindre moser, der ligger som „trædesten“ i landskabet, men spredningsmuligheden for flora og
fauna vil blive styrket, hvis landbrugsjorden imellem bliver ekstensiveret.
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Værdi- og målsætning

De fleste af hedemoserne opfylder den højeste målsætning. Dog er en del
under tilgroning, som i visse tilfælde truer den værdifulde vegetation. I de
tilfælde er det vigtigt at få ryddet trævæksten i tide. Desuden vil det i
mange tilfælde være nyttigt at indføre græsning i de moser, som ligger
uudnyttet hen. Det er afgørende vigtigt, at vandstanden ikke sænkes yderligere og helst hæves for at bevare de værdifulde kær.
Engene kan ikke opfylde målsætningen, da kulturpåvirkningen er alt for
stor. For at hæve naturkvaliteten kræves det, at der sker en ekstensivering
af driftsformen ved at undlade at omlægge arealerne, undlade gødskning
og dræning. Det er dog vigtigt, at der fortsat vil være afgræsning eller
tages høslet på engene.
Behov for pleje og ekstensivering
• Rydning af træer og buske i hedemoser.
• Ekstensivering af kulturenge ved ophør af omlægning, dræning og
gødskning.
• Ekstensivering af vandløbsnære arealer for at lukke „hullet“ i spredningskorridoren.
• Ekstensivering af arealer mellem Engebæk og Omme Å for at øge
spredningsmuligheder for flora og fauna.
Behov for overvågning
• Bestanden af liden ulvefod bør følges.
• Fortsat eftersøgning af odder.

4.7 Grindsted Å og Sortebjerge
Vigtig spredningskorridor

Grindsted Å er en vigtig spredningskorridor i den centrale del af kommunen. Den er en del af Varde Å-systemet, der er en af hovedakserne i amtets
overordnede netværk af naturkorridorer (Natura 2000-net). Grindsted Å
står i forbindelse med flere naturområder. I denne rapport er det valgt at
inkludere området „Sortebjerge“ i hovedindsatsområdet.

Figur 20. Kort over Grindsted Å og Sortebjerge.
Geologi
Grindsted Å har sit udspring nær Lindeballe i Vejle Amt og løber i en
smeltevandsdal (Grindsted Hedeslette) indtil sammenløbet med Varde Å,
vest for Ansager. Sortebjerge er et indsande, dannet af flyvesand.
35

Engvandingsanlæg

Historie
Fra Grindsted Å førtes vandet tidligere til engene gennem kanaler – de
såkaldte engvandingsanlæg – for at vande engene med næringsrigt å-vand.
Et velkendt eksempel er Morsbøl-Eg vandingskanal, oprettet i 1874 og endeligt nedlagt i 1968. I dag kan man stadig se rester af kanalerne i engene. På
„Museumsgården Karensminde“ kan man se en rekonstruktion af anlægget i
funktion.

Grindsted Engsø

Den 30 ha store Grindsted Engsø blev anlagt i 1971-72 i et engområde vest
for Grindsted By som en del af spildevandssystemet i kommunen. Ved
samme lejlighed blev Grindsted Å flyttet til et nyt leje langs nordsiden af
søen. Vandtilførslen til søen skete indtil starten af 1997 via en pumpestation
og bestod af en blanding af kølevand og lettere forurenet afløbsvand fra
Danisco samt vand fra Grindsted Å. I 1997 blev tilledning af vand fra
Danisco afskåret, og i 1998 blev tilførslen af vand fra Grindsted Å ændret,
så det består af en blanding af overfladevand og drænvand, der løber igennem jorden. Der er et afløb, hvorfra vandet ledes tilbage til Grindsted Å.

Restaurering af søen

Grindsted Engsø er forurenet med kviksølv og andre tungmetaller, der stammer fra Danisco (tidl. Grindstedværket). I løbet af årene er der endvidere aflejret fosforholdigt slam på bunden af søen. Siden 1980’erne har der været tanker om at restaurere søen, der har stor rekreativ værdi for egnens folk, herunder sportsfiskeri, roning, sejlsport m.m. I 2003 påbegyndte Ribe Amt i samarbejde med Grindsted Kommune, en restaurering i form af biomanipulation
(se ordliste).

Figur 21. Grindsted Engsø.

Grindsted Ådal

Naturindhold
På mindre strækninger løber Grindsted Å i sit naturlige leje, mens åen er
reguleret bl.a. ved Grindsted Engsø, i Grindsted By og ved dambrug. Enge
og moser veksler mellem hinanden i den relativt flade ådal.
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Enge og moser

Generelt er naturkvaliteten lav. Størstedelen af moserne har tidligere indgået i
engdriften, men henligger nu uden drift og har udviklet sig til artsfattig rørskov
eller pilekrat med dominans af især rørgræs, eng-rørhvene, grå-pil, lyse-siv,
mose-bunke, kær-tidsel og almindelig mjødurt. Kun ganske få steder findes
rester tilbage af en mere varieret mosevegetation. Hist og her findes almindelig star, næb-star, kragefod, eng-viol, bukkeblad, tråd-siv og smalbladet
kæruld. Et enkelt sted er der fundet tandet sødgræs, og to steder (nær
Grindsted By) er der registreret enkelte eksemplarer af maj-gøgeurt.
Engene er generelt intensivt drevet med omlægning og gødskning. Det har
medført en forarmet engflora, hvor kulturarter som almindelig rajgræs, lav
ranunkel, stor nælde, ager-tidsel m.fl. dominerer.

Fugleliv

Engene langs Grindsted Å er yngleområde for arter som dobbeltbekkasin og græshoppesanger. Med etableringen af Grindsted Engsø i begyndelsen af 1970’erne opstod en relativ stor sø, med et stort potentiale for
fugle tilknyttet vådområder og søer, men på grund af den bynære beliggenhed og de mange rekreative aktiviteter ved og på søen, er den ornitologiske værdi af lokaliteten begrænset. Blandt ynglefuglene er arter som
toppet lappedykker, troldand, isfugl og gul vipstjert registreret. Størst
betydning har søen for trækkende vandfugle, og en lang række arter er
fundet – og for nogles vedkommende i forholdsvis store tal - uden for
yngletiden. Det gælder bl.a. lille lappedykker, gråand, troldand, taffeland, stor skallesluger, fiskeørn, vibe og vandstær.

Oddere

Odder blev ikke registreret i 1998/1999, men flere steder på strækningen
i 2004. Vandløbet er således velegnet som levested for odderen, men det
anbefales at etablere faunapassager under vejbroer for at forbedre spredningsmulighederne.

Sortebjerge

Via Eg Plantage er der en spredningskorridor fra Grindsted Å til indsandet Sortebjerge. Det består af værdifulde heder og hedemoser bundet sammen af små stykker plantager. Blåtop, bølget bunke og grå-pil dominerer, men der findes også mange karakteristiske fattigkærsplanter som benbræk, hvid næbfrø, brun næbfrø, guldblomme, rosmarinlyng, tranebær, liden soldug, rundbladet soldug, hedelyng, revling, tyttebær,
mose-pors, sand-hjælme, engelsk visse, tue- og smalbladet kæruld.
Spredt i området findes enge, som er karakteriseret ved en høj grad af kulturpåvirkning, men de kan have værdi som bufferzoner for de værdifulde
heder og moser, hvis de bliver ekstensiveret.

Fugleliv

Heden ved Sortebjerge var i 1980’erne ynglelokalitet for de fåtallige
fuglearter krikand og stor regnspove, og i vinterhalvåret fandtes bl.a.
stor tornskade. De tidligere hedekærs udnyttelse til andehold blev vurderet som en betydelig trussel mod fuglelivet, og fuglelivet på lokaliteten
bør undersøges nærmere.
Samlet vurdering
Grindsted Å er en vigtig hovedkorridor i den centrale del af kommunen,
da den forbinder forskellige naturtyper med hinanden, dels lokalt, men i
høj grad også regionalt, da Grindsted Å er en del af det vidt forgrenede
Varde Å-system.
Som nævnt i afsnit 4.3 kunne det være ønskeligt at genskabe en spredningskorridor mellem Grindsted Å og Urup Mose, hvor der i dag ligger
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spredte naturområder som trædesten. Heriblandt findes en meget flot
hedemose umiddelbart nord for Grindsted Å ved Eg, hvor der bl.a. vokser
liden blærerod, rundbladet soldug, benbræk, mose-pors, klokkelyng,
smalbladet kæruld og tørvemosser. På kort fra 1868-71 er hele området
hede, så ved en eventuel ekstensivering kan man på sigt forvente hedepræget vegetation igen.
Værdi- og målsætning

Ikke en eneste lokalitet langs Grindsted Å lever i dag op til den højeste
målsætning. Tværtimod er hovedparten af lokaliteterne tildelt den laveste
værdisætning. Det skyldes dels, at mange moser er uden drift og derfor
vokser til i rørskov og pilekrat, dels at der er for stor en kulturpåvirkning
på engene i form af omlægning, dræning og gødskning.
Ved Sortebjerge opfylder en stor hede og en stor hedemose den højeste
målsætning. Nogle mindre enge opfylder ikke målsætningen, her kræves
at driften ekstensiveres og at der fortsat afgræsses.
Behov for pleje og ekstensivering
Grindsted Kommune har siden midten af 1990’erne foretaget naturpleje
på nogle bynære mosearealer. Det er sket ved en indledende rydning af
pilebuske og efterfølgende kreaturafgræsning.
• Rørskær og efterfølgende græsning i moser.
• Ophør af omlægning, dræning og gødskning i enge.
• Etablering af faunapassager ved alle vejbroer for at forbedre odderens
spredningsmuligheder.

4.8 Værdifulde naturområder beliggende udenfor
hovedindsatsområderne
De naturlokaliteter, der er nævnt i dette afsnit, er på nær ét område, karakteriseret ved en meget høj naturværdi med en artsrig og varieret vegetation. De indgår dog ikke i den biologiske hovedstruktur, så mens nogle
indgår i en mindre og evt. fragmenteret naturkorridor, ligger andre ret isolerede fra kommunens øvrige naturområder. Undtagelsen er Holme Åkorridoren, der på strækningen i Grindsted Kommune p.t. ikke i sig selv
har en høj naturværdi, men har stor betydning som forbindelsesled til vigtige spredningskorridorer i tilstødende kommuner. For at fastholde lokaliteternes høje værdi og give mulighed for at de sjældne og spændende arter
kan spredes, er det vigtigt at ekstensivere driften af naboarealerne og evt.
skabe nye forbindelseslinier til nærtliggende naturområder.
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Figur 22. Oversigtkort med de beskrevne værdifulde smålokaliteter. Røde
cirkler angiver områder med særlige paddeinteresser.
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Heder
På kort fra 1868-71 ses det, at heden er udbredt i store dele af Grindsted
Kommune. I dag findes kun få og spredte rester tilbage af heden. Nogle
arealer har en høj naturkvalitet, men det er karakteristisk, at der er et stort
plejebehov i form af rydning af træer eller foryngelse af hedelyngen, hvis
naturkvaliteten skal forblive høj eller forbedres. Nedenfor beskrives kort
nogle af de største og vigtigste hedelokaliteter.
Omvrå Søndermark

Store kuperede hedearealer på indsande på ca. 60 ha. Indimellem findes
fugtige lavninger. Hedelyng, bølget bunke og blåtop dominerer.
Tyttebær og revling forekommer almindeligt, mens der er registreret
mindre bestande af klokkelyng, engelsk visse, farve visse, benbræk,
rosmarinlyng og tråd-star. Helt mod øst findes små bestande af liden
ulvefod, liden soldug og hvid næbfrø.

Skovsendemark

Større hede på omkring 20 ha. Heden er svagt kuperet og domineres helt
af hedelyng, som dog var hårdt ramt af bladbille-angreb i 2000. Heden er
under kraftig tilgroning med bjerg-fyr. I et fugtigt parti, domineret af blåtop, er registreret nogle få eksemplarer af klokke-ensian. Derudover forekommer også klokkelyng og nordsø-kogleaks i det fugtige parti. Heden
har en vigtig spredningsfunktion for dyr og planter, idet den ligger som en
trædesten mellem Omme Å og Simmelbæk/Sdr. Omme Plantage/HårkjærBirkeholt Bæk.

Ved Frodeslund Plantage

Lige syd for Grindsted By, ved Frodeslund Plantage, findes en del hedelokaliteter, som tidligere var ét sammenhængende hedeområde. I dag findes to lokaliteter på i alt 20 ha, der har en høj naturkvalitet. Begge heder
er domineret af hedelyng sammen med revling og bølget bunke.
Engelsk visse, tyttebær og rensdyrlav er almindeligt forekommende,
mens guldblomme findes i små bestande. Hedernes høje naturkvalitet
trues af tilgroning med bjerg-fyr. Der er desuden en vis kulturpåvirkning
fra flere vildtagre. Nogle af de øvrige hedelokaliteter plejes af Grindsted
Kommune i form af afgræsning med får.

Andehede

Stor flot hede på 33 ha ved Fromssejr Plantage. Hedelyng er altdominerende sammen med tyttebær. Hist og her findes der dog mindre partier
med blåtop. I den sydvestlige del af heden findes en pæn bestand af den
gullistede guldblomme og her findes engelsk visse også udbredt.
Generelt er der kun lidt træopvækst på heden i form af bjerg-fyr og gyvel.
Moser
Størstedelen af de moser, der ikke ligger i forbindelse med vandløb, er
karakteriseret ved at være meget næringsfattige hedemoser, hvor der tidligere har været gravet tørv. Ofte findes kun mindre partier tilbage med
uspoleret hedemosevegetation, mens store dele er under tilgroning med
blåtop, bjerg-fyr og dun-birk. Det skyldes en kombination af dræning af
moserne, manglende afgræsning og en luftbåren næringsstoftilførsel. For
at bevare den høje naturkvalitet på sigt, vil det være nødvendigt at foretage en plejeindsats i form af rydning af træer og buske og genoptage en
ekstensiv afgræsning.
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Fugdal Mose

Moseområdet var tidligere vidt udstrakt sammen med Sønderby Mose. I
dag er store dele opdyrket, således at moseområderne ligger mere fragmenterede. Der findes dog endnu værdifulde partier med karakteristiske
hedemosearter: hvid næbfrø, brun næbfrø, liden soldug, rundbladet
soldug, benbræk, hedelyng, revling, klokkelyng, mose-pors, tue- og
smalbladet kæruld. I et mere tørt og kulturpåvirket område er der registreret en lille bestand af den gullistede bregneart, almindelig månerude.

Hjortlund Mose

En stor hedemose på ca. 50 ha, hvor der tidligere har været foretaget tørvegravning. 4,5 ha hede/mose blev fredet i 1950. I mosen findes to større
søer, som sandsynligvis er af naturlig oprindelse. Den største sø Hjortlund Sø - har et areal på 6,5 ha, men er meget lavvandet og udtørrer
helt i tørre somre. Mosen er for en stor dels vedkommende uden drift og
domineres generelt af blåtop. Dog dominerer andre arter pletvist i den
varierede mose: hedelyng, revling, smalbladet kæruld, tørvemosser, pil,
tråd-siv og mose-pors. Den halvsjældne hvid næbfrø, dominerer på
gamle tørvegravsflader, så partier bliver helt selvlysende. Dertil kommer
mindre bestande af brun næbfrø, liden soldug, rundbladet soldug, rosmarinlyng, børste-siv, tue-kæruld og tranebær. Mosen har en høj
naturkvalitet, men er under tilgroning med blåtop og pil. Et mindre område af mosen afgræsses, hvilket kan holde blåtoppen nede.
Hjortlund Sø med tilstødende hedemoseområder er en god fuglelokalitet
– både for ynglefugle og for trækfugle. Blandt ynglefuglene er registreret
arter som gråstrubet lappedykker, krikand, vandrikse, vibe, dobbeltbekkasin, stor regnspove, rødben, tinksmed og hættemåge.
Tinksmeden er den mest sårbare af ynglefuglene, og endnu i midten af
1990’erne fandtes den på lokaliteten. Mange arter af trækfugle forekommer i området, og der er registreret forholdsvis store antal af arter som
sangsvane, krikand, hjejle, vibe, dobbeltbekkasin, tinksmed og gul
vipstjert. Desuden ses blå kærhøg, enkeltbekkasin og stor tornskade
regelmæssigt på lokaliteten.

Figur 23. Hjortlund Mose.
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Ved Kirkeby Plantage

I området ved Kirkeby Plantage findes en del mindre moser, hvoraf syvotte har en høj naturkvalitet. I de gamle tørveskær findes typisk tue- og
smalbladet kæruld, rundbladet soldug, liden soldug, klokkelyng,
hedelyng, mose-pors og tørvemosser. I enkelte er der desuden registreret
liden ulvefod, hvid næbfrø, benbræk og mose-troldurt.

Ved Møbjerg

Ved Møbjerg findes to højt værdisatte hedemoser. Hedelyng dominerer i
begge moser, og herudover forekommer karakteristiske arter som rosmarinlyng, rundbladet soldug, tranebær, tyttebær, mosebølle, klokkelyng, tørvemosser samt tue- og smalbladet kæruld. Lige syd for hedemoserne findes en større højt værdisat hede med bl.a. håret visse.

Grindsted Plantage

I plantagen findes flere moser, hvoraf to har en høj naturkvalitet. I begge
moser findes store bestande af mangestænglet sumpstrå, der er en forholdsvis sjælden art. I Høgmose findes hængesæk af tørvemosser, med
dominans af smalbladet kæruld og den halvsjældne kærmysse.
Herudover findes fine bestande af rosmarinlyng, tue-kæruld, tranebær
og klokkelyng.

Kuperede heder

Hedemoser

Indsander
I den sydlige del af kommunen findes en række mindre flyvesandsområder – indsander – som karakteriseres ved at være mere eller mindre kuperede. De findes således ved Donslund, Søgård, Hejnsvig, Klink og Risbøl.
Store dele er plantet til med skov, men der findes stadig værdifulde hedeog moseområder. På mindre kuperede indsander er der typisk udviklet en
sluttet dværgbuskvegetation af hedelyng, revling, tyttebær sammen med
en lang række urter, mens der i de mest kuperede arealer findes åbne vindbrud med klitvegetation med sand-hjælme, sandskæg og laver. Hist og
her findes mere ualmindelige arter som guldblomme, hede-melbærris,
håret visse, engelsk visse, nordsø-kogleaks og mose-bølle. Med undtagelse af dele af indsandet ved Donslund, er der ingen drift på hederne, hvilket gør at de interessante vegetationstyper trues af tilgroning med bjergfyr og bølget bunke. For at bevare de værdifulde heder er det nødvendigt
at indføre en pleje, hvilket kunne være afgræsning eller afbrænding.
I indsanderne findes tillige værdifulde moseområder. Her findes hedemosearter som blåtop, klokke-ensian, hvid næbfrø, liden soldug, rundbladet soldug, tranebær, klokkelyng, smalbladet kæruld, almindelig star
og tørvemosser. Specielt skal Søgård Sande fremhæves for at rumme
meget store bestande af klokke-ensian og hvid næbfrø. Mange af moserne er under tilgroning med blåtop og træer, da der ikke er nogen drift på
arealerne. Skal de værdifulde plantesamfund bevares på sigt, kræves en
plejeindsats i form af rydning af træer og efterfølgende afgræsning.
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Figur 24. Rundbladet soldug.
Fugleliv

Holme Å

Nørrebæk

Fuglelivet på de mindre heder og i de små hedemoser i kommunnen er
dårligt undersøgt, men det vides bl.a., at Donslund Sande tidligere var
ynglelokalitet for den sjældne tinksmed, og at hedelærken yngler ved
Klink Sande. Fuglelivet på de mange smålokaliteter bør undersøges nærmere.
Naturområder langs vandløb
En kort del af Holme Å løber langs Baldersbæk Plantage på grænsen til
Helle Kommune. Åen og dens omgivelser er udpeget som hovedindsatsområde i Helle Kommune. Åen blev fredet i 1978 for at sikre den ikke
regulerede å med omgivelser. Ud af den samlede fredning på 540 ha ligger de 40 ha i Grindsted Kommune. Naturkvaliteten er middel og ingen af
lokaliteterne opfylder i dag den højeste målsætning. Moserne er under tilgroning i sumpet rørskov og pilekrat med rørgræs, høj sødgræs, engrørhvene og grå-pil. I visse partier findes dog stadig veludviklet fattigkærsvegetation med trævlekrone, top-star, klokkelyng, mose-pors,
smalbladet kæruld, bukkeblad og eng-viol. Hist og her findes små
bestande af mere sjældne arter som butfinnet mangeløv, trindstænglet
star og tråd-siv. For at forbedre naturkvaliteten bør der ryddes pil og indføres græsning, hvor der ikke er for sumpet.
Nørrebæk er et mindre vandløb, der løber til Ansager Å ved KrogagerStenderup. Ved bækken findes et lille moseområde med et veludviklet
ekstremfattigkær med dominans af benbræk, mose-pors og tørvemosser.
Desuden findes mindre bestande af rundbladet soldug, tranebær, stjerne-star og grøn star. I tilknytning til vandløbet findes en mindre hede,
domineret af hedelyng, og hvor der er registreret mindre bestande af engelsk visse og den mere sjældne håret visse.
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Padder
I Grindsted Kommune er spidssnudet frø, butsnudet frø og skrubtudse
almindelig udbredt. Dertil kommer nogle områder med særlige paddeinteresser. Områderne er vist med røde cirkler på figur 22. I en række spredte vandhuller i disse områder er paddefaunaen særlig rig, og her findes
foruden de ovennævnte arter løgfrø, stor vandsalamander og lille vandsalamander. Ribe Amt har med henblik på at sikre disse paddebestande i
begyndelsen af 1990’erne oprenset og nygravet en række vandhuller i
flere af disse områder.

Figur 25. Spidssnudet frø.
Yngleforekomst af løgfrø

Det skal særligt fremhæves, at den rødlistede løgfrø yngler i en del af
vandhullerne. Løgfrøen karakteriseres som sårbar, og den samlede
bestand i Danmark er i nyere tid gået voldsomt tilbage, men der findes
endnu væsentlige bestande i Grindsted Kommune og et par andre steder i
amtet. Ribe Amt har derfor en særlig forpligtelse til at sikre løgfrøens
levesteder. I flere af vandhullerne i de nævnte områder findes også stor
vandsalamander, som generelt er ret sjælden i Ribe Amt, og som er
opført i EF-habitatdirektivet som særligt beskyttelseskrævende på EUplan.
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5.0 Ordliste
Atlas Flora Danica:

Dansk Botanisk Forening er med støtte fra Aage V. Jensens Fonde i gang
med et 15-årigt atlasprojekt med det formål at belyse de vilde planters
aktuelle udbredelse og hyppighed i Danmark.

Biomanipulation:

Ændring af forholdet mellem rovfisk og skidtfisk. F.eks. ved at opfiske
skidtfisk som brasen og skalle eller udsætte rovfisk som gedde og aborre.

EF-fuglebeskyttelsesområde:

Naturområde af international betydning for trækkende og ynglende fugle,
der er omfattet af EF-direktivet om beskyttelse af vilde fugle.

EF-habitatdirektivet:

Internationalt direktiv der skal sikre den biologiske mangfoldighed ved at
opbygge og beskytte truede naturtyper samt bestande af truede arter.

Eng:

Lysåbent plantesamfund på lavtliggende og relativt fugtige arealer, ofte
langs vandløb eller i tilknytning til moser. Påvirket af driftsformen, som
kan være græsning, høslæt eller uudnyttet. I sidste tilfælde kan engen
udvikle sig til mose.

Eutrofiering:

En næringspåvirkning som ligger over det pågældende naturområdes
næringsbehov. Udover eutrofieringen fra tilstødende/nærtliggende marker
og fra byernes spildevand, påvirkes de danske naturområder i dag ligeledes af forhøjede kvælstofmængder fra atmosfæren.

Hede:

Kulturskabt lysåben naturtype på mager jord. Oftest domineret af dværgbuske, som f.eks. hedelyng og revling.

Hektar:

1 ha. = 10.000 m2, 100 ha. = 1 km2.

Hængesæk:

Flydende „tæppe“ af tørvemosser og sumpplanter i visse næringsfattige
moser og søer.

Kultureng:

Eng der bærer præg af at være gødsket, drænet og/eller omlagt, og derfor
er ensartet i topografi og plantesammensætning.

Kær:

Findes i områder med højtstående grundvand. Er i daglig tale synonym
med moser. Typisk inddeler man kærene i fire typer alt efter jordens
næringsstofindhold:
Ekstremfattigkær – overgangsfattigkær – overgangsrigkær – ekstremrigkær.
Fattigkærene findes hovedsagelig i Jylland vest for israndslinien, mens
rigkærene hovedsagelig findes på mere nærings- og kalkrige moræneaflejringer nord og øst for israndslinien.

Lokalitet:

Det enkelte afgrænsede § 3 areal (jf. denne).

Mosaik:

Varieret naturområde, der består af en blanding af forskellige plantesamfund eller naturtyper.

Mose:

Fugtigt område med en naturlig vegetation, der er knyttet til høj vandstand. Kan evt. være ekstensivt udnyttet i form af græsning. Se også kær.
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Natura 2000-nettet:

Et samlet netværk af Ramsar-, EF-fuglebeskyttelses-, EF-habitat- samt
øvrige naturområder, der skal sikre det vilde dyre- og planteliv i Europa.

Naturgenopretning:

Anlægsarbejde hvorved man genskaber tidligere tiders natur og landskaber.

Naturpleje:

Planlagt påvirkning af naturen, med det formål at bevare eller fremelske
en bestemt naturtype. Eks. trærydning, afgræsning, afbrænding af heder,
oprensning af vandhuller mm.

Naturtype:

I denne rapport henviser begrebet naturtype til de seks § 3 naturtyper:
hede, mose, eng, overdrev, strandeng og sø.

Overdrev:

Tørt lysåbent areal der har været græsset i en lang årrække. Historisk set
har det ofte været landsbyfællesskabets græsningsarealer. Er som regel
højtliggende, kuperet eller stejlt skrånende, og omlægges eller gødskes
derfor ikke.

Padder:

Frøer, tudser og salamandre. De er alle beskyttelseskrævende, og derfor
optaget på de nationale rød- og gullister. Blandt andet løgfrøen og den
spidssnudede frø er tillige omfattet af EF-habitatdirektivet.

Ramsarområde:

Beskyttede vådområder med stor betydning for verdens bestande af vandfugle. Danmark tiltrådte Ramsar-konventionen i 1977 og har udpeget 27
ramsarområder.

Regional ansvarsart:

Ribe Amt betegner en art som regional ansvarsart, hvis arten opfylder ét
af følgende kriterier: 1) arten er på landsplan halvsjælden (dvs. den er ikke
sjælden eller opført på den nationale rødliste) – og der findes en væsentlig andel af landets bestand i Ribe Amt eller 2) arten er på landsplan sjælden og er regionalt ikke almindelig, men dog med pæne forekomster og
dermed findes en væsentlig andel af landets samlede bestand i Ribe Amt.

Rød- og gulliste:

Liste over truede, sjældne, ansvars- og beskyttelseskrævende plante- og
dyrearter. Rødlistebegrebet er nærmere beskrevet på DMU’s hjemmeside
(www.dmu.dk).

Småbiotop:

Lille biotop (f.eks. sø, hegn eller grøft), der kan fungere som trædesten i
landskabet for dyr og planter.

Spejlstereoskop:

Optisk apparat der gør det muligt at forstørre og studere to luftfotos samtidig og derved se motiverne i tre dimensioner.

Spredningskorridorer:

Se „Økologiske forbindelseslinier“.

Strandeng:

Eng der jævnlig overskylles af saltvand.

Saale-istiden:

Næstsidste istid, der varede fra 200.000 til 120.000 år før Kristus.

Taxonliste:

Liste over plantearter udarbejdet af Dansk Botanisk Forening og
Københavns Universitet til brug for det store botaniske kortlægningsprojekt „Atlas Flora Danica“. Plantelisten indeholder flere kategorier, hvor
A-listen indeholder rødlistede, fredede og sjældne arter. Kategori B indeholder arter, der er sjældne i hovedparten af landet, men som lokalt er
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Trædesten:

almindelige.

Vegetationstype:

Småbiotoper i agerlandet, der kan sikre spredningen for dyr og planter
imellem større naturområder.

Weichsel-istiden:

Type af plantesamfund, der f.eks. kan benævnes overgangsfattigkær, revlinghede, hedemose, klokkelynghede, ekstremfattigkær mm.

Økologiske forbindelseslinier:

Sidste istid, der varede fra 67.000 til 13.000 år før Kristus.

§ 3-arealer:

System af sammenhængende naturområder der gør det muligt for dyr og
planter at sprede sig fra et område til et andet. F.eks. kan et net af grøfter
og vandløb, levende hegn og småskove skabe forbindelse mellem to ellers
adskilte naturområder.
Arealer der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3: heder, moser, strandenge, enge og overdrev der er større end 2500 m2 samt søer over 100 m2.
Tilstanden af de beskyttede naturområder må ikke ændres uden amtets
dispensation.
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• www.dst.dk – Danmarks Statistik
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