
1 

 

 

 

Plejeplan for Basballe-Trekanten 
 

April 2018 
 

Udarbejdet af Mols Consulting for Den Danske Naturfond & 

 Nationalpark Mols Bjerge. 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Indholdsfortegnelse: 

 

 Formål og baggrund    3  

 Beliggenhed    3 

 Ejerforhold     4 

 Arealrestriktioner    5 

  Fredning    5 

  Fredskov    5 

  Fortidsminde    6 

  Beskyttet vandløb   6 

  Brak-arealer    6 

  Beskyttet natur   6 

Områdets flora   7  

  Habitatområde   7 

  Habitat-naturtyper   8 

  Bilag IV-arter    9 

  Risikovurdering jf. habitatdirektivet  9 

 Offentlighedens adgang    10 

 Projektets idégrundlag – en moderne naturplejekontekst 11 

  Rewilding vs. traditionel naturpleje  11 

  Overordnet beskrivelse af naturplejeindsatserne … 11 

 Konkrete plejeindsatser    12 

 Naturplejemål    15 

  Overvågning    15 

 Opsummering    16 

 Referencer     17 

 Bilag 1 & 2     18 

 

 

 

 



3 

 

Formål og baggrund: 

Den Danske Naturfond har, i samarbejde med Nationalpark Mols Bjerge, nyligt erhvervet arealer (ca. 45 ha) i 

Basballeområdet med henblik på at skabe større, sammenhængende områder med værdifulde overdrev og 

heder, der er levested for sjældne og truede arter som f.eks. opret kobjælde og foranderlig blåfugl. Ønsket er 

at skabe et større, sammenhængende græsningsområde (dels i lysåben skov og dels på lysåbne 

naturarealer), som forbedrer levestederne, og øger blomsterplanternes spredningsmuligheder.  

Dette er i tråd med 3 ud af 4 af natur-indsatsområderne i Nationalparkplan 2018-2024 for Nationalpark Mols 

Bjerge1, som er  

• At skabe mere biodiversitet i skov. 

• At styrke den særlige og truede overdrevs- og hedenatur.  

• At tilvejebringe mere og bedre kortlægning af naturværdier og overvågning af naturindsatserne. 

Nationalparken og Naturfonden er derfor gået i kompagniskab med Naturstyrelsen og et par lokale ejere, 

således at indsatsområdet nu rummer ca. 90 ha. Området er i dag dels eksisterede naturarealer, dels 

plantage/skov og dels ekstensive landbrugsarealer (brak). Nationalpark Mols Bjerge er projektleder på 

projektet. 

Nærværende plejeplan skal bidrage til: 

• At skabe klarhed og enighed om indsatser og mål for området blandt ejerne af arealet og berørte 

naboer. 

• At bibringe myndighederne et tilstrækkeligt oplyst grundlag, således at myndighedstilladelser kan 

indhentes til projektet. 

• At oplyse/formidle om projektet til den interesserede offentlighed. 

Nationalpark Mols Bjerge og Den Danske Naturfond har en ”Naturplan for Basballe-projektet”2, under 

udarbejdelse, som behandler projektet bredere og mere dybdegående. Nærværende plejeplan har fokus på 

plejeindsatserne, målene og myndighedsgodkendelserne. 

Det bemærkes, at lodsejerfællesskabet er en frivillig aftale. Der er enighed om at forsøge at løse evt. 

problemer med dialog og afbødende tiltage. Skulle lodsejerfællesskabet ønskes ophørt, kan delarealerne 

retableres til det i dag eksisterende. Nationalpark Mols Bjerge v. Jens Reddersen er sekretær for 

lodsejerfællesskabet og tovholder for det samlede projekt. 

 

Beliggenhed: 

Projektområdet er beliggende i det nordlige af Mols Bjerge tæt ved Femmøller. Området afgrænses mod 

nord af Molsvej, mod vest af Mols Bjerge Vej og mod syd af Kirkestien. Således dannes området – også 

kaldet Basballe-trekanten. 
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Figur 1: Oversigtskort over projektområdet. 

 

Ejerforhold: 

Nedenfor ses et kort over hegnslinjen samt matrikler med ejeroplysninger. 

 

Figur 2: Kort over projektområdet (hegnslinje med sort) med matrikelangivelser og ejermarkeringer. Se tabel 1 for 

yderligere oplysninger om ejerforhold. 
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Matr. Nr. Ejer Kontaktperson 

1d, 1e & 9a Basballe By, 
Agri 

Den Danske Naturfond (DDNF) Louise Imer Nabe-Nielsen, 
ln@ddnf.dk 

4f & 4c Basballe By, Agri  
5c Essendrup By, Agri 
(16b, Agri By, Agri) 

Naturstyrelsen Kronjylland (NST) Jan Grundtvig Højland 
jgh@nst.dk 

1c Basballe By, Agri Mols Bjerge Vej 19 (MBV 19), 8400 
Ebeltoft 

Linda Brogaard (dog i alt 2 

ejere) 

3b & 3h Basballe By, Agri Mols Bjerge Vej 9 (MBV 9), 8400 
Ebeltoft 

Elisabeth Jakobsen (dog i alt 4 

ejere) 

Tabel 1: Oversigt over matrikler og ejerforhold. 

Det er muligt, at projektområdet på sigt kan udvides ind på matr. nre. 3o og 4e, Basballe By, Agri, ejet af 

Bradana. 

 

Arealrestriktioner: 

Fredningen:  

Hele projektområdet er beliggende inden for Mols Bjerge Nord fredningen (Overfredningsnævnets kendelse 

af 30. april 1984). Fredningens formål er at sikre: 

 

• At de landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier i området bevares under 

opretholdelse af ejendommenes karakter af land- og skovbrugsejendomme 

• At udgøre det retlige grundlag for en naturpleje med sigte på udformning og opretholdelse af et 

righoldigt og afvekslende landskab med en passende repræsentation af de enkelte stadier i 

landskabsudviklingen 

• At regulere offentlighedens adgang til færdsel og ophold i området. 

 

Ifølge fredningsbestemmelserne skal arealerne bevares i deres nuværende tilstand, medmindre fredningens 

formål tilsiger, at der foretages ændringer. Der må blandt andet ikke foretages terrænændringer, ske 

ændringer i arealanvendelsen eller opføres ny bebyggelse, medmindre sådanne ændringer af den 

nuværende tilstand er tilladt eller påbudt i forhold til fredningsbestemmelserne, eller såfremt der kan 

meddeles dispensation jævnfør fredningsbestemmelsernes § 18 (dispensation). 

 

Dette naturplejeprojekt ønskes således udført helt i tråd med fredningens formål om at ”udforme og 

opretholde et righoldigt og afvekslende landskab med en passende repræsentation af de enkelte stadier i 

landskabsudviklingen”. Naturprojektet har til sigte at styrke og udvikle biodiversiteten på arealet – dels på 

artsniveau og dels på biotopniveau (jf. naturtyper). Dette uddybes i afsnittet ”Projektets idégrundlag ….”. 

 

Fredskov: 

Hele den sydlige del af projektområdet samt en mindre del mod nordøst er belagt med fredskovspligt. Se 

figur 3. Miljøstyrelsen ansøges derfor om dispensation fra skovloven (LBK 122 af 26/01/2017) til græsning af 

arealerne (jf. græsning på mere end 10% af arealet), og der ansøges om dispensation til fældning af 
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fredskov (jf. lærke- og rødgranplantagerne) samt andre mindre udtyndinger. Dispensationen meddeles 

muligvis med vilkår om erstatningsskov. 

 

Fortidsminde: 

Der er registreret et beskyttet fortidsminde i den midt-sydlige del af projektområdet. Se figur 3. Fortidsmindet 

er formentligvis en bronzealderhøj, som dog er overpløjet i 1800-tallet, og således er ødelagt. Fortidsmindet 

indgår allerede i dag i et hegnet og afgræsset areal, og projektet forventes ikke at påvirke fortidsmindet. 

 

Beskyttet vandløb: 

I den nordøstlige del af projektområdet (se figur 3) løber et forgrenet, beskyttet vandløb. Vandløbet 

omkranses af primært elle-askesump, men der findes også pilemose, et lille rigkærsområde og et lille 

kildeområde langs vandløbet. Der forventes ingen indsatser med græsningsprojektet, der berører vandløbet. 

Området forventes dog bedre kortlagt på baggrund af projektet i løbet af et par år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Kort over fredskov (grønskraveret), fortidsminde med beskyttelseszone (cirkel) og beskyttet vandløb (blå streg). 

 

Brak-arealer: Der indgår 4 brakarealer i projektområdet. Se figur 4. Med projektet opsiges brak-aftaler på 2 

af arealerne. Brakarealerne har et højt naturpotentiale, og det forventes, at arealerne, bl.a. på baggrund af 

projektet, snart vil vokse sig ind i § 3-beskyttelsen. 

 

Beskyttet natur (§ 3): 

Store dele af projektområdet er allerede i dag beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3 som beskyttede 

naturtyper. Se figur 4. Størstedelen er registreret som beskyttet hede. Herefter kommer et par områder med 

beskyttet overdrev og mod nordøst strækker sig et moseområde. Det bemærkes dog, at kortlægningen ikke 

er helt opdateret. Der vil derfor formentligvis være tale om, at en del af hede-kortlægningen reelt er overdrev 

i stedet. I denne sammenhæng har det ingen betydning. 
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Figur 4: Kort over beskyttet natur (§3) og brak-arealer inden for projektområdet. Skraveringen angiver: Lyserød = hede. 

Beige = overdrev. Blå = mose.  

 

Områdets flora: 

Der er lavet en floramonitering for store dele af projektområdet af Den Danske Naturfond i 20173. Det er for 

omfattende, at nævne alle de mere end 260 registrerede plantearter her, og der henvises til bilaget i stedet, 

men nogle arter fortjener dog at blive fremhævet: 

 

Af de mere eller mindre problematiske arter, som ønskes minimeret på arealet, kan nævnes: Europæisk 

lærk, rødgran, brombær, gyvel, glansbladet hæg, sitka-gran, østrigsk fyr, stor nælde, draphavre, gederams, 

rynket rose, ahorn, burresnerre, hindbær, agertidsel, kæmpe-bjørneklo, vild kørvel m.fl. 

 

På heden/overdrevet er registret flere naturtype-karakteristiske arter. Her kan f.eks. nævnes knoldet mjødurt, 

lav skorsoner, djævelsbid, engelsk visse, farve-visse, opret kobjælde, bakke-nellike, smalbladet timian, 

nikkende limurt, hvid okseøje, pille-star, smuk perikon, bitter bakkestjerne, hundeviol, hulkravet kodriver (se 

forsidebilledet), tjærenellike, almindelig agermåne, hedelyng, rensdyrlav, fåresvingel, tandbælg, almindelig 

mælkeurt, gul evighedsblomst, kornet stenbræk, sandskæg, sand-hvene, knold-ranunkel samt den sjældne 

vår-ærenpris. 

 

I rigkæret er registreret maj-gøgeurt, sværtevæld, kær-ranunkel, gul fladbælg, knippe-star, stiv star, næb- 

star, stjerne-star, top-star, almindelig sumpstrå samt mange flere. 

 

Habitatområde: 

Hele projektområdet er beliggende i Natura 2000 område nr. 227 (Habitatområde nr. 187) ”Mols Bjerge med 

Kystvande”. Se figur 5. Målet med habitatområdet er at bevare og fremme de naturtyper og arter, som 

området er udpeget for at beskytte. Se det fulde udpegningsgrundlag i bilag 1. 
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Figur 5: Projektområdet (med rød) og afgrænsningen af Natura 2000 området Mols Bjerge (grøn). 

 

Syddjurs Kommune har udarbejdet en ”Natura 2000-handleplan 2016-2021 for Mols Bjerge med 

kystvande”4. Indsatserne i denne handleplan er – kort fortalt, at sammenbinde spredte naturtyper, at pleje 

overdrev og at bekæmpe ikke-hjemmehørende arter. Det vurderes således, at Basballe-projektet er helt i 

overensstemmelse med handleplanen for Natura 2000-området.  

 

Det bør nævnes, at staten yderligere har sin egen driftsplan for egne arealer i Mols Bjerge5. Det centrale i 

denne plan er, at staten ønsker at fastholde og udvikle græsningen af sine arealer i Mols Bjerge. Der er 

således god overensstemmelse mellem statens driftsplan og denne plejeplan. 

 

Habitat-naturtyper: 

Store dele af projektområdet er kortlagt som habitat-naturtyper. Se figur 6. Staten har udlagt en ekstensiv 

overvågningsstation (NOVANA)6 med 10 prøvefelter inden for projektområdet. Der udføres således 

kortlægning af habitatnaturtyper inden for området hver 6. år, og naturtilstanden og udviklingen på arealet 

følges. Yderligere laves artsovervågning på arealet.  
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Figur 6: Kortlagte habitat-naturtyper inden for projektområdet. Blå angiver enekrat (5130). Militærgrøn angiver surt 

overdrev (6230). Prikket grøn angiver rigkær (7230). Blåternet angiver kildevæld (7220). Skråskraveret angiver 

stilkegeskov (9130). Lodret skraveret angiver elle-askeskov (91E0). 

 

Bilag IV-arter: 

Bilag IV-arter er arter, som er beskyttet af habitatdirektivet. Der er i projektområdet fund af bilag IV-arten, 

markfirben (ikke vist på kort). Lige uden for projektområdet i en lille sø i en have ved et af husene i 

Femmøller er registreret en bestand af bilag IV-arten spidssnudet frø.  

 

Risikovurdering jf. habitatdirektivet: 

I henhold til habitatbekendtgørelsen (Bek. nr. 926 af 27/06/2016) skal myndighederne vurdere, om aktiviteter 

kan skade arter eller naturtyper på områdets udpegningsgrundlag (se bilag 1), inden aktiviteterne 

igangsættes. Derfor anmeldes ændringer i græsningstryk til Syddjurs Kommune. Nærværende vurdering kan 

ligge til grund for myndighedernes risikovurdering af projektet.  

 

Der er registret flere habitatnaturtyper inden for projektområdet (se figur 6). Der er især tale om store arealer 

af surt overdrev, men også mindre arealer med enekrat, rigkær, kildevæld og elle-askeskov. Der påtænkes 

ikke udført rydninger/indgreb (se afsnittet ”konkrete plejeindsatser”) i rigkær, kildvæld, elle-askeskov, enekrat 

eller stilk-egeskov. Dog kan enkelte ene- og egetræer blive fældet i forbindelse med etableringen af en 

hegnslinje. Disse vil dog blive efterladt på arealet, som dødt ved. Der sker således ikke væsentlige negative 

påvirkninger på baggrund af projektet på disse naturtyper. Der påtænkes udført udtyndinger/rydninger (se 

afsnittet ”konkrete plejeindsatser”) på arealer registret som surt overdrev. Da udtyndinger/rydninger på surt 

overdrev understøtter naturtypen, vurderes projektet at have en positiv effekt på udviklingen af gunstig 

bevaringsstatus for surt overdrev. 

  

Der er ikke registreret arter på udpegningsgrundlaget inden for projektområdet. Der er registreret bilag IV-

arten markfirben inden for projektområdet. Markfirben yngler og raster især på solbeskinnede skrænter og 

sandede bakker, grusgrave, vejskrænter, kystskrænter eller lignende. Markfirben er desuden afhængig af en 

mosaikstruktur i vegetationen, så den også har mulighed for at søge skygge under buske, træer eller 

græstuer. Det vurderes derfor, at de påtænkte rydnings- og græsningsaktiviteter vil understøtte bestande af 

markfirben. 
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Det vurderes samlet, at der ikke vil ske skader på arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget. Projektet 

vurderes at bidrage til udviklingen af gunstig bevaringsstatus for arter og naturtyper på 

udpegningsgrundlaget. 

 

 

Offentlighedens adgang: 

 

På figur 7 er vist offentlighedens adgang til arealet. Der er mulighed for at stille en bil 3 steder ved 

projektområdet (vist med blå på kortet): 2 steder på statens arealer, og 1 sted på kommunalt areal (ved det 

tidligere Naturcenter i Basballe). En gulmærke sti udlagt gennem fredningen løber over den sydlige del af 

arealet (vist med beige på kortet), hvortil der findes eksisterende klaplåger. Yderligere eksisterer et hjulspor 

på statens arealer (vist med sort). Her etableres klaplåger i hver ende. Klaplågerne etableres som en bred 

model, der muliggør gennemgang for ryttere. Der ønskes nyetableret to stier (vist med grøn) med tilhørende 

klaplåger. Det nordlige af disse forløb er ikke detailplanlagt, men vil afhænge af terrænet. Stierne etableres  

som primitive trampestier med klaplåger og gulprik-mærkning. Stierne kræver således ikke 

myndighedstilladelser, da de etableres som trampestier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 7: Oversigt over offentlighedens adgang til arealet. Grønne stier er trampestier, der ønskes etableret. Linjeføringen 

på den nordlige, grønne sti er vejledende, da den kommer til at afhænge af terrænet. Den beige sti er en sti udlagt i 

fredningen. Den sorte sti er et hjulspor, der bl.a. benyttes af ryttere. Mulighed for at stille en bil er markeret med blå. 

Klaplåger er markeret med lilla prikker (private med lyslilla, og offentlige med mørklilla). 
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Projektets idégrundlag – en moderne naturplejekontekst: 

 

Rewilding vs. traditionel naturpleje: 

Basballe-projektet har ladet sig inspirere af principperne om rewilding – ikke mindst eksemplificeret af 

projektet på Molslaboratoriets arealer. Principperne i rewilding er, at lade store områder, der består af en 

bred variation af naturtyper, afgræsse af vilde dyr (eller oprindelige husdyrracer), som er robuste i forhold til 

årstidssvingninger i fødeudbud og vejret. Der benyttes typisk flere forskellige dyrearter, således at der 

skabes variation i dyrenes fødevalg og græsningstryk, og tilskudsfodring undgås. Herved overlades dyrene 

(og vegetationen) til fri bestandsudvikling. Der foretages ikke rydninger af træer eller anden opvækst, da det 

er tanken, at dyrene selv skal stå for dette. 

 

Ved traditionel naturpleje har man typisk mindre folde med 1 type husdyr, der afgræsser et område evt. efter 

en indledende rydning. Der tilskudsfodres typisk, og dyrene tages typisk væk fra arealet i vintermånederne. 

 

Overordnet beskrivelse af naturplejeindsatserne i Basballe-projektet: 

Basballe-projektet har ladet sig inspirere af principperne om rewilding. Der etableres derfor én stor fold. Der 

benyttes to dyretyper med robuste dyr (kvæg og heste) i helårsgræsning med fast lavt græsningstryk. 

Tilskudsfodring søges minimeret, og der ønskes ikke opført læskure, da dyrene kan søge læ i det naturlige 

vedplantedække fire steder på projektarealet 1) i pile-elle-askesumpskoven mod nordøst 2) i den ikke-

fredskovspligtige plantage på østdelen af matr. nr. 3b.  3) i den lyse græsningsskov på den sydlige del af 

matr. nr. 1d. og 4) i egekrattet på den sydlige skråning på matr. nr. 1c. 

 

Der foretages hhv. rydninger, kratrydninger og udtyndinger af træopvækst (se tabel 2 for detaljer) ved 

projektets start. Yderligere foretages manuel rydning/mekanisk bekæmpelse af særlige problemarter ned til 

et niveau, hvortil det forventes, at dyrene kan holde arterne nede. Det drejer sig især om gyvel, men også 

om brombær, rynket rose og glansbladet hæg (se tabel 2). 

 

Yderligere kan helt lokale naturplejeindsatser/indgreb komme på tale, begrundet i beskyttelsen og 

udviklingen af særlige arter eller naturtyper. Her tænkes f.eks. på kildevældet, rigkæret, skabelse af blottede 

sandflader, samt florahotspots med f.eks. opret kobjælde eller djævelsbid. Disse evt. indsatser vil ligge ude i 

fremtiden og vil være af en sådan begrænset karakter, at de ikke kræver myndighedstilladelser, ellers 

kontaktes myndighederne for en dialog herom. Der forventes også udført flere overvågningsaktiviteter 

fremadrettet på de nævnte små-lokaliteter. 
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Konkrete plejeindsatser: 

 

Generelt er det ønsket med projektet, at skabe én stor græsningsfold, som fremmer naturtypernes frie 

udvikling (succession), og således at der skabes mere sammenhæng mellem arealer og bestande i Mols 

Bjerge, end der er i dag. Yderligere er det forventningen (hvilket på sigt undersøges evidensmæssigt med 

projektet), at de græssende dyrs frie mobilitet vil øge spredningen af blomsterplanterne i forhold til 

situationen i dag.  Der tages f.eks. udgangspunkt i arten opret kobjælde med dens associerede flora. 

 

Med fast helårsgræsning tilstræbes, at græsningstrykket er relativt lavt om sommeren (efterlader flere 

blomster, frøsætning og insekter) og relativt højt om vinteren (bid på vedplanter). Med græsningen ønskes 

også skabt flere blottede sandflader og dynamik i sandfladernes udbredelse. Sandflader er gode spirebede 

for arter tilknyttet næringsfattige forhold samt pionér arter. Eksempelvis kan nævnes den sjældne vår-

ærenpris, som nyligt er fundet på arealet af Den Danske Naturfond. 

 

Ved projektets start foretages flere rydninger, kratrydninger og udtyndinger af træopvækst, samt 

bekæmpelse af problemarter. Disse indsatser er beskrevet nedenfor i tabel 2. Det bemærkes dog, at ingen 

indsatser iværksættes uden de enkelte lodsejers fulde samtykke. 

 

Matr. nr.  Status Indsats 

9a, Basballe 

By, Agri 

 

DDNF 

Vestlig del: Veksler mellem næringsrige 

partier med draphavre og magre partier 

med gul evighedsblomst. Megen opvækst 

af skov-fyr og gyvel. 

 

Østlig del: Værdifuld 

overdrevsvegetation. Ryddet i ca. 2005. 

Stilkeg på skrænter. 

Vestlig del: Bekæmpelse af gyvel. På åbne 

flader holdes øje med genvækst af vedplanter 

og brombær. 

 

 

Østlig del: Egekrat bevares. Der ryddes for 

opvækst af skovfyr. 

3h, Basballe 

By, Agri 

MBV-9 

Høslet/brak siden ca. 1970. Ingen 

registreringer fra arealet. Der forventes 

moderate-gode naturværdier. 

Bekæmpelse af gyvel og rynket rose. 

5c, 

Essendrup 

By, Agri 

 

NST 

Mosearealer: Elle-askeskov, pilekrat, 

vandløb og lille rigkær. Dårligt kortlagt. 

 

Fredskov: Skov bestående af diverse: 

frugttræer, alm røn, ahorn, ask, eg, birk, 

skov-fyr, rødgran, engriflet hvidtjørn og 

opvækst af brombær m.v. 

 

Hede og overdrev: Tør, lysåben bakke-

knold med rimelig flora. Sydvest herfor 

tilgroet overdrev, der tidligere har været 

ryddet. 

 

Egekrat: Stilkeg med alm. gedeblad. 

Mosearealer: Ingen indsatser, dog bekæmpes 

kæmpe-bjørneklo. 

 

Fredskov: Der udtyndes på arealet (fjernelse 

af ikke-hjemmehørende arter). 

 

 

 

Hede og overdrev: Der udtyndes på 

overdrevsarealet mod sydvest. Bekæmpelse 

af opvækst af brombær og gyvel.  

 

 

 

Egekrat: Ingen indsats. 
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3b, Basballe 

By, Agri 

 

MBV-9 

Overdrev: Floraen tør, sur og ret artsfattig 

undtaget på et par bakketoppe. Mange 

blottede sandflader. Er ryddet flere 

gange. Betydelig genvækst også med 

brombær og gyvel. 

 

Egekrat: Stilkeg med alm. gedeblad. 

 

Plantage: Østrigsk fyr samt gran. 

Brombær, birk og glansbladet hæg. 

Overdrev: Rydning af genvækst af træer, 

brombær og gyvel. Indsats mod glansbladet 

hæg. 

 

 

 

Egekrat: Ingen indsats. 

 

Plantage: Ejer ønsker plantage bevaret. Ingen 

indsatser. Benyttes som vildtremise og læ for 

dyrene. 

1e, Basballe 

By, Agri 

 

DDNF 

Mod vest: 20-årig brak. Veksler mellem 

mere næringsrige partier med draphavre 

og mere magre med gul evighedsblomst. 

På fladen megen opvækst af gyvel og 

skov-fyr. 

 

Mod øst: 3 længdegående bakkestrøg. 

Har været opdyrket indtil 1995 i dalene. 

På toppene meget gammel og artsrig 

kalkbundspræget overdrevsflora. 

Mod vest: Brakaftale opsiges. Ryddes. 

Gyvelbekæmpelse.  

 

 

 

 

Mod øst: Bekæmpelse af gyvel og brombær. 

Dalene udpines med høslet. 

1c, Basballe 

By, Agri 

 

MBV-19 

Overdrev: Mod vest næringsrigt overdrev. 

Mod nord hedelyng. Partier med 

kalkpræg (jf. knoldet mjødurt). 

 

Egekrat: Skrænt med stilk-eg og enekrat 

Overdrev: Let rydning af træopvækst. 

Gyvelbekæmpelse. Evt. bekæmpes rynket 

rose, brombær og glansbladet hæg. 

 

Egekrat med ene: Bevares.  

4f, Basballe 

By, Agri 

    

NST 

Ryddet i 2009. Afgræsset med primært 

får. God naturtilstand, dog genvækst af 

brombær på fladen og birk på skrænten 

ud mod Kirkestien. 

Bekæmpe brombær. Fælde birk. 

1d, Basballe 

By, Agri 

 

DDNF 

Plantage: Rødgran. 

 

 

 

 

Plantage: Lærk. 

 

 

 

Overdrev/fredskovsareal: Selvgroet 

blandet løv- og nåleskov af alm. eg, birk, 

skovfyr, røn, tjørn m.v. Brombær og slåen 

er stedvist massive. 

Plantage (rødgran): Renafdrivning ved 

knusning. ”Risbeplantning” fjernes. Der 

skabes lysåbne græsningsarealer. 

 

Plantage (lærk): Ren-afryddes. Lærk 

bortkøres. Der skabes lysåbne 

græsningsarealer. 

 

Overdrev/fredskovsareal: Der udtyndes i 

skovpartiet, således at der også skabes plads 

omkring træerne: Eg, skov-fyr, vildæble, 

slåen, tørst o.lign. bevares. Østrigs fyr, ahorn, 

birk samt nogle af skov-fyrretræerne fjernes. 

Der skabes en lysåben græsningsskov. 

Tabel 2: Oversigt over naturplejeindsatser ud over samhegning og græsning. Matriklerne er nævnt fra nord til syd. 
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Der findes allerede elforsyning (strøm til hegn) i projektområdet på Naturstyrelsens arealer. Hegningen 

etableres med 3 tråde. Der forventes et dyretryk på arealet på mellem 0,3-0,4 DE/ha. Det forholdsvist lave 

dyretryk skyldes beslutningen om at have vintergræsning. Der skal således også være føde til dyrene i 

vinterhalvåret. Det er ikke udelukket, at der bliver behov for tilskudsfodring, men det søges undgået. Der vil 

yderligere blive stillet skarpe begrænsninger if. til medicinforbruget eksempelvis af hensyn til ormemidlers 

negative effekter på bestande af gødningsbiller.  

 

Det er vigtigt at understrege, at der med projektet søges en ”adaptiv tilgang” (se næste afsnit), således at de 

konkrete indsatser evalueres og justeres, såfremt naturmålene ikke opnås. Der kan derfor blive behov for at 

justere i dyretrykket hen ad vejen. I så fald orienteres myndighederne herom. Det bemærkes dog, at der 

søges om støtte til hovedparten af arealerne (jf. fast lavt græsningstryk), hvorfor reglerne følger af 

støtteordningerne. 

 

Vandforsyning findes 5 steder i og nær projektområdet (matr. 1e, 1c, 4f Basballe By, Agri samt 5c Essendrup 

By, Agri). Der arbejdes på etablering af en ekstra, frostsikker vandforsyning for at sprede dyrenes slid af 

arealerne. Dyrene drikker ligeledes også i dag af det naturlige vand på arealet. 

 

Rydningerne foretages nogle steder manuelt, andre steder med maskiner. Ved større rydninger 

transporteres træet væk fra arealet. Der benyttes ikke fræsning af trærødder, da det dels er 

omkostningstungt, dels kan aktivere frøpuljen af gyvel unødigt og dels for at give nedbryder-kæden noget 

ved at ”arbejde med” til gavn for biodiversiteten. Det vurderes, at de omtalte rydninger ikke er omfattet af 

rydningspligtens tidsperiode (1. nov.- 31. marts), da der enten er tale om rydninger af skov, rydninger af 

plantage eller ekstensive rydninger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                Foto: Markperlemorsommerfugl. 
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Naturplejemål: 

 

Til dette projekt benyttes ”evidensbaseret naturforvaltning”. Ved evidensbaseret naturforvaltning opsættes 

mål for arealudviklingen, hvorefter der indsamles data, som analyseres for at vurdere, om målsætningen er 

opfyldt. Hvis ikke målsætningerne er opfyldt, iværksættes nye tiltag for at opfylde målene (alternativt justeres 

målene). Disse løbende justeringer kan også kaldes ”adaptiv naturforvaltning”7. Da der her arbejdes med 

adaptiv naturforvaltning, er det vigtigt at understrege, at det kan blive nødvendigt, at justere de i denne 

plejeplan beskrevne naturplejetiltag, hvis det viser sig, at naturplejemålene ikke opnås i første omgang. 

Såfremt justeringerne bliver af en sådan karakter, at tiltagene kræver nye myndighedstilladelser, vil 

myndighederne selvfølgelig blive kontaktet igen. 

 

Det anbefales, at der ved opsætningen af målene for naturplejen benyttes ”SMART”-modellen. Det vil sige, 

at målene skal være specifikke, målbare, accepterede (parterne er enige om målene), realistiske og 

tidsbegrænsede.8  

 

De helt overordnede mål med naturplejen er: 

 

• At opretholde og udvikle naturtilstanden i områdets forskellige naturtyper. 

• At skabe sammenhæng mellem naturtyperne. 

• At sikre dynamik i spiring af nye individer.  

• At sikre rig blomstring.  

 

De konkrete mål (”SMART”) er f.eks.: 

 

• At ingen gyvelplanter når til blomstring om 5 år og fremefter.  

• At antallet og arealet af blottede sandflader (spirebede) øges over en 5-årig periode. (Talt ud fra 

luftfotos. Se bilag 2 for baseline). 

• At antallet af udvalgte arter, bl.a. opret kobjælde, fastholdes eller øges over en 15-årig periode. 

(Arealets 3 kobjældebestande er optalt i 20179,10). 

 

Overvågning: 

De kommende år ønskes arealets naturværdier kortlagt endnu bedre og målsætningerne udviklet (jf. adaptiv 

naturforvaltning). Der vil indledningsvis blive foretaget en kortlægning af sjældne og truede arter11 samt af 

naturværdier ved kildeområdet, ellesumpen og rigkæret. På baggrund af de kortlagte naturværdier vil der 

blive udarbejdet et overvågningsprogram, hvor effekterne af forvaltningen på biodiversitet og struktur kan 

dokumenteres. 

 

Det har ligeledes høj prioritet, at fortsætte eksisterende forskningsprojekter samt at tilknytte nye 

forskningsprojekter fra universiteter og lignende. 
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Opsummering: 

 

Projektets mål er at skabe større, sammenhængende områder med værdifulde overdrev og heder, som er 

levested for mange arter – herunder også sjældne og truede arter. Ønsket er at skabe et større 

sammenhængende græsningsområde, som forbedrer levestederne og øger blomsterplanternes 

spredningsmuligheder. Der søges således at opretholde og udvikle naturtilstanden og biodiversiteten i 

områdets forskellige naturtyper, samt at skabe sammenhæng mellem naturtyperne. 

 

Basballe-projektet er på flere punkter nyskabende i sin karakter, da projektet: 

 

• Arbejder med principperne om store græsningsarealer og fri succession. 

• Søger at dokumentere effekterne heraf (evidensbaseret naturpleje). 

• Arbejder adaptivt, og således justerer indsatserne (og evt. målene) efter behov. 

• Arbejder på tværs af ejergrænser og forsøger at tilgodese alle parters interesser. 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Foto: Almindelig mælkeurt. 
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Bilag 1: Udpegningsgrundlag for Natura 2000 området Mols Bjerge med Kystvande 

 

Naturtyper på udpegningsgrundlaget:  

 Naturtype nr. Naturtype navn 

1110 Sandbanke   

1160 Bugt 

1170 Rev 

1230 Kystklint/klippe 

2110 Forklit 

2130 Grå/grøn klit 

2140 Klithede 

2190 Klitlavning 

2250 Enebærklit 

2330 Græs-indlandsklit 

3140 Kransnålalgesø 

3150 Næringsrig sø 

3160 Brunvandet sø 

3260 Vandløb 

4030 Tør hede 

5130 Enekrat 

6120 Tørt kalksandsoverdrev 

6210 Kalkoverdrev 

6230 Surt overdrev 

6410 Tidvist våd eng 

7140 Hængesæk 

7220 Kildevæld 

7230 Rigkær 

9110 Bøg på mor 

9130 Bøg på muld 

9160 Ege-blandskov 

9190 Stilkege-krat 

91D0 Skovbevokset tørvemose 

91E0 Elle- og askeskov 

 

Arter på udpegningsgrundlaget: 

Art nr.  Art navn 

1014  Skæv vindelsnegl 

1016 Sumpvindelsnegl 

1166 Stor vandsalamander 
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Bilag 2: 

 

 

Kort med markering af blottede sandflader i 2017 (25 stk.). Sandfladernes arealudbredelse er ikke vurderet. Der er ingen 

blottede sandflader på den sydlige del af projektområdet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


