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Forord
Denne udredning er blevet til på baggrund af en
henvendelse fra Nationalpark Mols Bjerge til
Aarhus Universitet, Naturstyrelsen, Syddjurs
Kommune samt Naturhistorisk Museum.
Henvendelsen er formuleret som følger:

prioriteringsliste foreligger, og samtidig har 7
ubehandlede naturprojekter liggende fra i
sommer, vil sekretariatet venligst anmode om, at
den beskrevne opgave løses inden den 13.
november 2012.”

”Denne henvendelse til dig og din institution er
således for at anmode om hjælp til at udarbejde
en prioriteret liste over de helt særlige og truede
arter samt deres levesteder i Nationalparken
samt komme med forslag til, hvordan en
kortlægning og overvågning af disse særlige og
truede arter kan tilrettelægges og udføres.
Da Nationalparken ikke kan igangsætte
naturprojekter før den ovenfor beskrevne

I arbejdet har deltaget Rasmus Ejrnæs (AU), Lasse
Werling (NST), Lars Dyhrberg Bruun (Syddjurs
Kommune) samt Morten DD Hansen (NHMA).
15. Juni Fonden takkes for via bevilling til projekt
om evidensbaseret naturforvaltning at have
bidraget til grundlaget for denne rapport.

Baggrund og metode
Når man skal udarbejde en liste over helt særlige
og truede arter samt deres levesteder,
forudsætter det, at vidensgrundlaget er til stede.
For det første skal vi vide, hvilke arter der
overhovedet findes i området, og for det andet
skal vi vide, hvor de findes.

aktuelle trusselsniveau i nationalparken samt
betydningen af den lokale forekomst i nationalt
perspektiv. Disse vurderinger har også fået en
sikkerhedsangivelse, fordi nogle arter er
ufuldstændigt kortlagt. Dette giver maksimum 3 x
3 point, med udfaldsrum fra 0-9 point.

Allerførst er der derfor udarbejdet en bruttoliste
over de arter, som har skullet behandles i dette
arbejde. Udvælgelsen af arter til listen er baseret
på data fra flere forskellige kilder, bl.a. Danmarks
Miljøportal, www.dofbasen.dk,
www.fugleognatur.dk samt Danmarks
Svampeatlas (www.svampe.dk). De fleste sjældne
eller karakteristiske arter, som er blevet truffet
inden for nationalparkens grænser, er blevet
inddraget. Denne første udvælgelse er dog – om
end fagligt begrundet – til dels baseret på
subjektive skøn over arternes relevans. Således er
arter som maj-gøgeurt og isfugl på forhånd
udeladt fra bruttolisten, idet det er vurderet, at
de under ingen omstændigheder vil kunne opnå
en status som ”helt særlige”.

Endelig har vi vurderet behovet for at forvalte og
kortlægge arten, samt omkostningseffektiviteten
ved forvaltningen (hvor meget artsfremgang får
man per investeret krone). Dette giver
maksimum 6 point, med udfaldsrum fra 0-6 point.
For at kunne sammenligne på tværs af
artsgrupperne har vi valgt nogle relativt skrappe
afskæringskriterier. For at komme i betragtning
som ”helt særlig art” skal arterne mindst score 7 i
trusselsniveau (de skal enten være nationalt eller
lokalt alvorligt truede, eller også skal vi have så
godt styr på dem, at vi med sikkerhed kan sige
noget om bestandsudviklingen) og mindst 4 i
forvaltningsbehov. En lang række arter formår
ikke at slippe igennem dette nåleøje, men de vil
stadig med fordel kunne indgå på en liste over
arter, som der bør holdes øje med fremover.
Bruttolisten fremgår på næste side, og artsscorer
mv. findes i medsendte regneark.

Dernæst er alle arter tildelt en række scorer, der
fortæller noget om deres trusselniveau samt om
deres egnethed i forvaltningen. Som værktøj i
prioriteringen har arterne fået point efter deres
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Fugle
Hvepsevåge
Lille flagspætte
Pirol
Rødrygget tornskade
Planter
Aks-ærenpris
Almindelig mælkeurt
Bakke-gøgelilje
Bakke-stilkaks
Bjerg-perikon
Blå anemone
Bredbladet kæruld
Djævelsbid
Eng-ensian
Farve-visse
Fjernakset star
Hylde-gøgeurt
Kantet kohvede
Knop-nellike
Kost-nellike
Krognæb-star
Kødfarvet gøgeurt
Liden sneglebælg
Loppe-star
Nikkende kobjælde
Opret kobjælde
Salep-gøgeurt
Sandskæg
Skede-star
Smalbladet hareøre
Smalbladet klokke
Smuk perikon
Spidshale
Sump-hullæbe
Tråd-star
Tyndakset gøgeurt
Tætblomstret hullæbe
Vibefedt
Voldtimian
Vår-ærenpris
Smådyr
Arctosa luctuosus
Argusblåfugl
Azurbille
Blåhathvepsebi
Blåhatjordbi
Brun bjørnesvirreflue
Brunlig perlemorsommerfugl
Bælteskægmåler
Bøgeskovspinder
Dværgmarkløber
Engblåfugl
Engkøllesværmer
Evighedsblomstugle
Femplettet køllesværmer
Flintespringer
Foranderlig blåfugl
Fyrre-træsmuldsvirreflue
Grøn mølugle

Gråbåndet bredpande
Hedemåler
Hellinsia osteodactylus
Humlerovbille
Hvidplettet voksedderkop
Hvælvet løber
Isblåfugl
Junimørkvingemåler
Kejserrovbille
Klitperlemorsommerfugl
Klitsandjæger
Kommabredpande
Kæmpefluen Harald
Lille hårmøgbille
Lille lynggræshoppe
Lyngløber
Mariehøneedderkop
Markperlemorsommerfugl
Moseperlemorsommerfugl
Mørk ringmåler
Nomada similis
Ornamenteret duskmåler
Overdrevsløber
Overdrevsskarnbasse
Ozyptila claveata
Panzers træsaftsvirreflue
Parallelmåler
Pelochrista infidana
Philedone gerningana
Pimpinellekøllesværmer
Pyrausta aerealis
Pyrausta porphyralis
Rustrød duskmåler
Rødbenet ninja
Sankthansorm
Selenodes karelica
Skræntoldenborre
Smal møgbille
Smalrandet humlebisværmer
Smalvinget lyngmåler
Snyltemøgbille
Sortkindet kejserrovbille
Spættet bredpande
Stor gødningsrovflue
Stor rovedderkop
Stor sandspringer
Stregtæge
Sumpgræshoppe
Sølv-hætteugle
Toliniet perikonmåler
Violetbrun barkmåler
Violetrandet ildfugl
Svampe
Abrikos-koralsvamp
Askehvid mørkhat
Bleg rødblad
Bronze-parasolhat
Brungul vokshat
Brændende mælkehat
Bævrekølle

Tabel 1. Bruttoliste for behandlede arter.
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Børstepigsvamp
Cinnober-slørhat
Clavulinopsis microspora
Conocybe watlingii
Cortinarius cisticola
Cortinarius talus
Dråbehat
Ege-spejlporesvamp
Entoloma anatinum
Entoloma caesiocinctum
Entoloma glaucobasis
Entoloma plebejum
Entoloma rhynchocystidiatum
Entoloma turci
Finskællet parasolhat
Grædende parasolhat
Grøngul vokshat
Gråblå rødblad
Gråbrun vokshat
Gråfodet rødblad
Grågrøn parasolhat
Gulbladet tragtskørhat
Indigo-rødblad
Jensens vokshat
Kantet ridderhat
Kliddet slørhat
Knippe-ridderhat
Kromgul vokshat
Lille bægertragthat
Mark-nonnehat
Medusa-mørkhat
Mel-rødblad
Mørkstribet vokshat
Navle-stjernebold
Nordlig jordtunge
Nubret parasolhat
Olivenbrun farvetunge
Orange korkpigsvamp
Pseudobaeospora paulochroma
Pseudombrophila ripensis
Punktstokket vokshat
Ramaria suecica
Rosenrød vokshat
Rødmende silkehat
Rødmende vokshat
Røggrå køllesvamp
Skarlagen-vokshat
Skællet kødpigsvamp
Snoet fladhat
Stor priksvamp
Stød-rørhat
Tragtformet læderpigsvamp
Trævlet vokshat
Tæge-vokshat
Vandbæltet mælkehat
Vellugtende læderpigsvamp
Vinter-stilkbovist
Violetblå fagerhat
Violetbrun duftpigsvamp

Helt særlige arter i Nationalpark Mols Bjerge
I det følgende gennemgås de arter, der må
betegnes som helt særlige for Nationalpark Mols
Bjerge. Det bemærkes, at visse artsgrupper
glimrer ved deres fravær. Det gælder i

særdeleshed fuglene, hvor det må konstateres, at
området ikke huser arter i antal, som berettiger
benævnelsen ”helt særlige”.

Planter
Score

Art

Naturtype

Specifikke krav

Lokaliteter

Lokalitetsfleksibilitet

9-6

Eng-ensian

Enge/moser

Strandeng

Begtrup

lille

9-6

Salep-gøgeurt

Enge/moser

Strandeng

Begtrup

lille

9-5

Hylde-gøgeurt

Græsland

Overdrev

Bogens

lille

9-4

Kost-nellike

Græsland

Kalkoverdrev

Østkysten, Begtrup

begrænset

8-5

Knop-nellike

Græsland

Kystklint

Fuglsø, Østkysten

begrænset

8-5

Vibefedt

Enge/moser

Rigkær

Bogens

lille

8-4

Bakke-gøgelilje

Græsland

Surgræsland

Mols Bjerge

lille

8-4

Kantet kohvede

Skov

Skovbryn

Strandkær, Skovbjerg

lille

7-6

Liden sneglebælg

Græsland

Tørt kalk-sand

Østkysten

stor

7-5

Aks-ærenpris

Græsland

Kalkoverdrev

Østkysten

stor

7-5

Bredbladet kæruld

Enge/moser

Rigkær

Bogens

lille

7-5

Smalbladet klokke

Græsland

Kalkoverdrev

Østkysten

lille

7-4

Nikkende kobjælde

Græsland

Tørt kalk-sand

Østkysten

begrænset

7-4

Opret kobjælde

Græsland

Surgræsland

Mols Bjerge, Østkysten

begrænset
lille
stor

7-4

Tætblomstret hullæbe

Skov

Gammelskov

Hestehave, Ringelmose,
Møllerup

7-4

Vår-ærenpris

Græsland

Forstyrret jord

Mols Bjerge, Kobberhage

Tabel 2. Særlige plantearter i Mols Bjerge med angivelse af naturtype, krav til levestedet, lokaliteter samt potentialet for
etablering på flere lokaliteter.

Nationalpark Mols Bjerge huser en lang række
plantearter, hvis forekomst i området er af
national betydning. Det gælder i særdeleshed
arter, som er knyttet til Storebælts-regionens
tørre bakkelandskab: knop-nellike, kost-nellike,
kantet kohvede, salep-gøgeurt, hylde-gøgeurt,
vår- og aks-ærenpris, nikkende og opret
kobjælde, smalbladet klokke samt liden
sneglebælg. Bestandene af disse arter har i
næsten alle tilfælde et geografisk modstykke i
Odsherred, og for flere af arterne er bestandene
på Mols de eneste i Jylland. Salep-gøgeurt frygtes
ganske vist forsvundet fra selve nationalparken,
idet den i en årrække ikke er observeret ved
Begtrup, men den findes lige på den anden side
Begtrup Vig ved Stavsøre og må stadig betragtes
som en potentiel art i nationalparken.

Strandengs-planten eng-ensian, som i området
kun findes ved Begtrup, har en besynderlig
udbredelse i Danmark med lang afstand mellem
de enkelte lokaliteter. Eneste udvalgte
repræsentant for skoven er orkidéen
tætblomstret hullæbe, som er en østjysk
specialitet, der er intimt knyttet til leret
skovbund. Den er truffet i gammelskovene langs
Kalø Vig. Blå anemone kunne være en kandidat,
men den er dog alt for udbredt og almindelig på
nationalt plan. Tilbage er rigkærs-arterne
bredbladet kæruld og vibefedt, som har en vid,
men meget lokal udbredelse i Danmark. I
nationalparken er de kun kendt fra Bogens, og
antallet af potentielle levesteder er af fysiske
årsager ganske begrænset.
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Planternes levesteder
Arterne på listen findes stadig i Mols Bjergeområdet, fordi der her er unikke naturforudsætninger for ”kræsne” plantearter med snævre
krav til levestedet. I alle tilfælde har arterne
været i stærk tilbagegang nationalt i takt med, at
deres levesteder er blevet stadigt mindre og
usammenhængende.

Så længe disse små pletter af rigkær er blevet
holdt lysåbne vha græsning, har de udgjort
levesteder for de sjældne arter vibefedt og
bredbladet kæruld – i dag gælder det kun kæret
ved Bogens, som i de seneste år har været under
stærk tilgroning. På strandengene neden for
kystskrænten ved Begtrup drejer det sig om engensian og salep-gøgeurt, neden for Bogensskrænten handler det om hylde-gøgeurt og
bakke-gøgelilje.

Mols Bjerge har et efter dansk målestok tørt og
varmt klima. Jordbunden er mange steder
naturligt næringsfattig og stærkt kuperet. Disse
områder er derfor en del steder langvarigt
fastholdt som lysåbne af en ekstensiv
græsningsdrift i kombination med naturlige skred
på kystskrænterne. Når man ser på listen, er det
ganske karakteristisk, at alle arter (bortset fra
tætblomstret hullæbe) findes på eller i
umiddelbar tilknytning til stærkt kuperede
arealer. Det er der formentlig en ganske fornuftig
årsag til: Hovedparten af indlandsområderne i
nationalparken har været under plov inden for de
seneste århundreder, hvorefter mange
efterfølgende er groet uopretteligt til – eller
blevet tilplantet med skov. Der er dermed ret få
lokaliteter, som over et længere tidsrum har
kunnet imødekomme de særlige krav, som
planterne stiller.

Langs Kattegat-kysten findes de kalkkrævende
arter kost-nellike, smalbladet klokke og aksærenpris, hvoraf de to første kan klare sig i høj
sommervegetation, men dog kræver græsning for
at modvirke tilgroningen af kalkoverdrevene med
buske. Aks-ærenpris kan endvidere trives på
kalkrige rullestensstrandvolde med et minimum
af græsning. De eneste sjældne arter, der er vidt
udbredt i nationalparken, er opret og nikkende
kobjælde, som har opretholdt bestande på en del
kuperede arealer, der ikke har vært under plov –
opret inde i bakkerne, nikkende ude på
kystskrænter og strandvolde.
Endelig bør bemærkes kantet kohvede, som er
knyttet til lysåbne skovbryn med egekrat. Den
findes klos op af to af de gamle, skovbevoksede
bakkeknolde i Mols Bjerge, nemlig Skovbjerg og
Aageshøj.

Kun på og i umiddelbar nærhed af de stejleste
bakker har de naturgivne forhold holdt ploven
væk – her har græsning eller naturlige
nedskridninger medvirket til at sikre den lysåbne
flora gennem århundreder. På de åbne
kystskrænter med skred eller sydvendte
indlandsskrænter findes således de
varmeelskende arter knopnellike, liden
sneglebælg og vår-ærenpris. Enkelte steder langs
foden af bakker og havskrænter er der i området
fremsivende kalkholdigt og næringsfattigt vand.

Flere af de mest truede planter kræver
forstyrrede levesteder – steder hvor der ikke kun
er græsning, men også forstyrret jordbund, hvor
kortlivede planter eller planter med høje lyskrav
kan spire og vokse frem uden at blive skygget
væk. Det gælder vår-ærenpris, eng-ensian og
orkidéerne hylde-gøgeurt, salep-gøgeurt og
bakke-gøgelilje.

Figur 1. Fra venstre vibefedt, smalbladet klokke, knop-nellike, hylde-gøgeurt og aks-ærenpris.
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Smådyr
Score

Art

Naturtype

Specifikke krav

Lokaliteter

Lokalitetsfleksibilitet

8-6

Humlerovbille

Græsland

Kogødning april-juli

Mols Bjerge

stor

8-6

Stor sandspringer

Skov

skovveje med fint sand

Strandkær

lille

8-5

Blåhathvepsebi

Græsland

Blåhat

Mols Bjerge

stor

8-5

Lille hårmøgbille

Græsland

Sydvendte overdrev

Trehøje

begrænset

Strandkær, Skramsø Plantage

lille

8-5

Mariehøneedderkop

Græsland

Sand, sydvendt skråning, gødning i
nærheden

8-5

Overdrevsløber

Græsland

sandmark

Øer

begrænset

8-4

Engblåfugl

Græsland

ærteblomstrede, højst let græsning

Mols Bjerge

stor

8-4

Grøn mølugle

Græsland

mælkeurt, lav vegetation

Øer

begrænset

7-6

Evighedsblomstugle

Græsland

Sandmarker m. gul evighedsblomst

Mols Bjerge, Østkysten

stor

7-6

Overdrevsskarnbasse

Gødning

heste- eller kogødning

Mols Bjerge

stor

7-6

Pimpinellekøllesværmer

Græsland

Alm. pimpinelle, blomsterflor

Mols Bjerge

stor
stor

7-5

Klitperlemorsommerfugl

Græsland

violer, sandet jord

Mols Bjerge, Skramsø Plantage,
Østkysten

7-5

Kommabredpande

Græsland

Fåresvingel

Mols Bjerge, Østkysten

begrænset

7-5

Lille lynggræshoppe

Græsland

meget varmt mikroklima

Mols Bjerge

begrænset
begrænset

7-5

Moseperlemorsommerfugl

Højmose

meget tranebær og nektarplanter

Skramsø Plantage,
Langemosen

7-4

Azurbille

Skov

Gammel fyrreskov

Skramsø Plantage, Mols Bjerge

begrænset

7-4

Gråbåndet bredpande

Græsland

Sandmarker m. kællingetand

Østkysten

begrænset

Tabel 3. Særlige arter af smådyr i Mols Bjerge med angivelse af naturtype, krav til levestedet, lokaliteter samt potentialet for
etablering på flere lokaliteter.

Data for sjældne smådyr er indsamlet af Syddjurs
Kommune i 2008. Efterfølgende er der
indrapporteret en lang række arter på
fugleognatur.dk, ligesom Naturhistorisk Museum
har fortsat en kortlægning af en række sjældne
arter.

Andre sjældne arter kalder imidlertid på en
indsats, fx fra nationalparken. Det gælder
humlerovbille, som i nyere tid kun kendt fra
Nordsamsø samt fra Mols Bjerge, hvor arten er
udbredt, men sjælden. Arten anses for at være
truet i hele sit nordeuropæiske udbredelsesområde og forvaltes målrettet i bl.a. Sverige
(http://www.naturvardsverket.se/Documents/pu
blikationer/620-5689-1.pdf). Eftersom arten er
aktiv allerede medio april, stiller den bl.a. krav
om, at dyrene kommer tidligt på græs. På
nationalt plan er overdrevsskarnbasse næsten
lige så sjælden, men denne art synes dog at være
vidt udbredt i selve Mols Bjerge. Lille hårmøgbille
er i nyere tid kun kendt fra Mols Bjerge og træffes
normalt kun på de allerbedste lokaliteter for
gødningsbiller.

Data viser entydigt, at Nationalpark Mols Bjerge
huser en lang række sjældne dyrearter, hvoraf
nogle har Mols Bjerge som et af de vigtigste
nationale levesteder. Alligevel er en stor del af
disse blevet udeladt fra den endelige liste. Det
gælder arter som edderkopperne Arctosa
lutetianus, rødbenet ninja, klitsandjæger,
flintespringer, Ozyptila claveata samt biller som
skræntoldenborre og dværgmarkløber. Årsagen
er, at disse arter er knyttet til levesteder, som
hverken er truede eller kan forvaltes ret meget
anderledes end i dag, nemlig nedskridende
kystskrænter (Jernhatten, Blushøj og
Kobberhage) samt de massive stenvolde langs
samme kyststrækning.

Mariehøneedderkoppen har været i rivende
tilbagegang overalt i Nordeuropa, hvilket
tilskrives dens høje krav til levestedet, som skal
være læfyldt, men alligevel soleksponeret, og
med en rigelig tilførsel af gødning i nærheden,

6

idet dens hovedfødekilde er store biller.
Mariehøneedderkoppen spredes ekstremt
dårligt, og når den forsvinder fra en lokalitet,
kommer den ikke igen. På nuværende tidspunkt
findes to små bestande i nationalparken, nemlig i
Skærsø Plantage og ved Strandkær.

Skovsandspringer har en yderst fragmenteret
udbredelse i Danmark, og den er i kraftig
tilbagegang. Den ynder meget varme, sandede
skovveje i fyrreskov, og selv om det seneste fund
fra nationalparkens område har 10 år på bagen,
kan arten muligvis stadig findes ved målrettet
eftersøgning.

Overdrevsløber er en af vore største løbebiller.
Arten har været i rivende tilbagegang i Danmark
og var en kort overgang frygtet uddød, inden den
blev genopdaget ved Øer i 2008. Siden er den
blevet genopdaget på flere nordsjællandske
lokaliteter, ligesom den er fundet på Samsø.
Bestanden på Ebeltoft-halvøen er dog den eneste
kendte jyske bestand, og eftersom arten (næsten)
aldrig findes med fungerende flyvevinger, er
spredningspotentialet yderst begrænset.

I Mols Bjerge findes stadig bestande af
blåhathvepsebi, engblåfugl, evighedsblomstugle,
klitperlemorsommerfugl, kommabredpande – alle
arter, som har været i kraftig tilbagegang både
nationalt og lokalt. Langs østkysten findes
ydermere grøn mølugle og gråbåndet bredpande,
som er forsvundet fra selve Mols Bjerge. Endelig
er pimpinellekøllesværmer under mulig
indvandring til området.

Figur 2. Mariehøneedderkop er truet i hele Nordeuropa - den har to små bestande i nationalparken.
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Dyrenes levesteder
15 ud af 17 arter på listen er knyttet til lysåbne
naturtyper. Der findes ganske vist også sjældne
dyr i skovene, men i næsten alle tilfælde er
Djurslands betydning for disse arter marginal.

kreaturgræsning, som tilsyneladende ødelægger
spindene.
Fyrreskov
Skovsandspringers krav til ekstremt varme
sandede gruspartier i fyrreskov burde
umiddelbart kunne imødekommes på arealerne i
Skramsø og Skærsø Plantager, men det er et
åbent spørgsmål, om arten stadig findes i
området. Kun azurbillen har fundet plads som en
egentlig skovart, idet dens sjældenhed,
kontinentale udbredelse og forekomst i gammel
fyrreskov er af biogeografisk betydning.

Gødning på græsland
Tre arter (humlerovbille, lille hårmøgbille,
overdrevsskarnbasse) er specifikt knyttet til
gødning, hvilket afspejler områdets store tæthed
af græssende husdyr, som ikke behandles med
veterinær-medicin. Specielt sydvendte overdrev
med en rig tilførsel af gødning i forårsmånederne
har stor betydning for disse arter, men da de alle
har et vist spredningspotentiale, er de ikke
specielt stedbundne. For de pågældende arter
bør prioriteringen primært være målrettet selve
Mols Bjerge.

Blomsterrige arealer (sandmarker, overdrev,
vejkanter mv.)
Alle øvrige arter har for så vidt mange potentielle
levesteder, hvis de fysiske og biologiske faktorer i
øvrigt går op i en højere enhed. Dyrene har
(bortset fra overdrevsløber) et relativt højt
spredningspotentiale, og hvis et velegnet
levested opstår, vil de fleste uden tvivl indvandre
inden for en årrække. Det er dog vigtigt at
understrege, at de enkelte arters levesteder ikke
umiddelbart kan substituere hinanden. Der
kommer ikke mælkeurt (til grøn mølugle) på
samme lokaliteter som gul evighedsblomst (til
evighedsblomstugle), og blåhathvepsebi stiller
ikke samme krav som klitperlemorsommerfugl.
Til gengæld vil målrettede tiltag med sikkerhed
gavne en lang række andre truede eller sårbare
arter, som stiller de samme krav til levestedet.

Højmoser
Det bemærkes, at kun én art ikke udviser nogen
fleksibilitet i forhold til det nøjagtige levested.
Det gælder moseperlemorsommerfugl, hvis
forekomst er intimt knyttet til områdets
højmoser med hængesæk.
Sydvendte skrænter
Mariehøneedderkoppens levested er normalt
meget lille af udstrækning; der kræves en
særegen kombination af sandet jordbund, læ,
soleksponering og en meget rig forekomst af
store billearter, specielt skarnbasser og store
løbebiller. Arten trives dog ikke med

Figur 3. Blåhathvepsebi på blåhat. Arten lever som snylter på blåhatjordbi, der kun lever på blåhat.
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Svampe
Fund af rødlistede svampearter er samlet i
databasen knyttet til Danmarks Svampeatlas
(www.svampeatlas.dk). Ved at lave geografisk
afgrænsede søgninger på alle rødlistede arter og
tilføje arter, som ikke er blevet rødlistede, fordi
de ikke har været kendt for Danmark tidligere,
har vi opstillet en liste over arter for nationalparken. Listen medtager ikke arter i kategorien
NT eller arter i kategorien VU, som vurderes at
være almindelige. Hver art er knyttet til en
naturtype og et mere præcist levested samt
kendte lokaliteter. Der er fundet mange sjældne
og truede svampe i nationalparken. Det er

bemærkelsesværdigt, at tre svampearter ikke er
fundet andre steder i Danmark. Disse tre arter er
imidlertid svære at finde og bestemme, og derfor
kan de godt være oversete. Mere spektakulært er
derfor fundet af rosenrød vokshat, som er let at
kende, og i atlasperioden fra 2009-2012 ikke er
fundet på andre lokaliteter i Danmark.
Tabel 4 viser de vigtigste svampearter i
nationalparken vurderet ud fra deres lokale
sjældenhed, nationale/internationale betydning
og efter om de kan forvaltes meningsfuldt ud fra
den eksisterende viden.

Score

Art

Naturtype

Specifikke krav

Lokaliteter

Lokalitetsfleksibilitet

9-6

Rosenrød vokshat

Græsland

Leret overdrev

Elbjerg

lille

8-6

Entoloma
rhynchocystidiatum

Græsland

Tørt kalkoverdrev

Begtrup Røn

lille

8-6

Grøngul vokshat

Græsland

Gl. overdrev

Elbjerg

lille

8-6

Gråbrun vokshat

Græsland

Leret overdrev

Elbjerg

lille
begrænset

8-6

Jensens vokshat

Græsland

Gamle overdrev

Elbjerg, Strandkær,
Jernhatten, Fandens Hul

8-6

Rødmende vokshat

Græsland

Gamle overdrev

Elbjerg

lille

8-6

Røggrå køllesvamp

Græsland

Gamle overdrev

Elbjerg

lille

8-6

Trævlet vokshat

Græsland

Gamle overdrev

Elbjerg

lille

8-4

Entoloma glaucobasis

Græsland

Strandoverdrev, grønklit

Begtrup Røn

lille

Skramsø Plantage

begrænset

Ringelmose

begrænset

Hestehaven

lille

Hestehaven

begrænset

Ekstremt næringsfattig, ikke sur,
nåleskov
Ædelløvskov (bøg, eg, lind, hassel på
muld/mineraljord)
Ædelløvskov (bøg, eg, lind, hassel på
muld/mineraljord)
Ædelløvskov (bøg, eg, lind, hassel på
muld/mineraljord)

8-4

Skællet kødpigsvamp

Skov

7-6

Abrikos-koralsvamp

Skov

7-5

Cortinarius cisticola

Skov

7-5

Knippe-ridderhat

Skov

7-4

Indigo-rødblad

Græsland

Leret overdrev

Vrinners Hoved

begrænset

7-4

Mørkstribet vokshat

Græsland

Overdrev

Strandkær

lille

7-4

Navle-stjernebold

Græsland

Sandet overdrev

Strandkær

begrænset

7-4

Orange korkpigsvamp

Skov

Næringsfattig, ikke sur, skov

Skramsø Plantage

begrænset

7-4

Vinter-stilkbovist

Græsland

Sandet kalkoverdrev

Hoed

moderat

Tabel 4. Særlige svampearter i Mols Bjerge med angivelse af naturtype, krav til levestedet, lokaliteter samt potentialet for
etablering på flere lokaliteter.
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Lokalitet

Sum

Lokalitet

Sum

Lokalitet

Sum

Elbjerg
Strandkær
Rugaard
Hestehaven
Fandens Hul
Hoed Strand

80
67
58
55
52
40

Begtrup Røn
Skramsø Plantage
Jernhatten
Ringelmose
Hvalskov
Stabelhøje

38
35
25
19
12
11

Vrinners Hoved
Lyngsbæk
Mols Bjerge
Agri Baunehøj
Femmøller
Hålen

7
6
6
5
5
5

Tabel 5. Samlet score for trusselsniveau (se side 2) for bruttolistens svampe fordelt på lokaliteter.

Svampenes levesteder
I forhold til prioriteringer kan det være nyttigt at
se de rødlistede svampearter opsummeret for
lokaliteter og levestedstyper. Hvis man summerer
pointene for betydning på lokaliteter og
levesteder, ser billedet ud som i Tabel 5.
Lokaliteterne er ikke helt sammenlignelige.
Eksempelvis er Strandkær en stor blandet
lokalitet med flere forskellige overdrev og krat,
mens Elbjerg er en enkelt overdrevsskrænt syd
for Trehøje. Hvis man i stedet ser på de
forskellige typer af levesteder, bliver billedet som
i Tabel 6. Opsummerende kan man sige at
overdrevssvampene tager førsteprisen i
nationalparken med lokaliteten Elbjerg som
suverænt vigtigste lokalitet med Fandens Hul,
Begtrup Røn, Stabelhøje og Jernhatten på de
næste pladser.

muldrig løvskov. I dette billede betyder Rugård
Sønderskov og Kalø Hestehave mest som
lokaliteter, efterfulgt af Ringelmose Skov. Her er
det særligt de naturskovslignende kystskrænter,
som huser mange sjældne arter. Skovene har
store potentialer, ikke mindst grundet nærhed til
de nationalt enestående kystskove ved Vosnæs
Pynt og Havskov. Næringsfattig sandet nåleskov
har også betydning for rødlistede svampearter og
her er det de centrale partier i Skramsø Plantage,
som har størst betydning. Endelig har dødt ved og
gødning fra græssende dyr også betydning for
rødlistede svampe.
Svampene har stor spredningsevne, men de
sjældne arters kræsenhed betyder, at de i praksis
ikke flytter meget rundt i nationalparken, men
bliver på deres eksisterende levesteder. En
undtagelse er arter knyttet til temporære
resurser som dødt ved eller gødning.

Dernæst kommer skovsvampene med særlig
vægt på ædelløvskov domineret af bøg og leret
eller muldrig løvskov. I dette billede betyder
Rugård Sønderskov og Kalø Hestehave mest som
lokaliteter, efterfulgt af Ringelmose Skov. Her er
det særligt de naturskovslignende kystskrænter,
som huser mange sjældne arter. Dernæst
kommer skovsvampene med særlig vægt på
ædelløvskov domineret af bøg og leret eller

Det er derfor vigtigt, at indsatserne lokaliseres
efter brandmandens lov: Først skal eksisterende
levesteder beskyttes, dernæst kan potentielle
levesteder udvikles eller forbedres. Derfor er det
vigtigt at kortlægningen af biodiversiteten er god.

Figur 4. To af Elbjergs ædelsten: Rosenrød vokshat, som her har sit pt. eneste voksested i Danmark, samt grøngul vokshat. Foto
tv. Jacob Heilmann-Clausen.
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Naturtype

Sum for betydning

Græsland
Kalkoverdrev
Leret overdrev
Overdrev
Overdrev og leret skov
Sandet kalkoverdrev
Strandoverdrev
Tørt kalkoverdrev
Skov
Ædelløvskov (bøg, eg, lind, hassel på muld/mineraljord)
Leret løvskov med ask og ahorn
Næringsfattig, ikke sur, skov
Nåletræsplantage
Overdrev og leret skov
Rig muldbund i krat/skov
Krat
Enebærkrat
Kalkrigt pilekrat
Rig muldbund i krat/skov
Ved
Dødt ved af løvtræ
Dødt ved af nåletræ
Lort
Hestepærer
Kokasser

273
28
32
179
11
7
8
8
144
65
12
35
4
11
17
54
15
6
33
36
28
8
23
8
15

Tabel 6. Samlet score for trusselsniveau (se side 2) for bruttolistens svampe fordelt på levesteder.

Figur 5. Abrikos-koralsvamp er sjælden og findes i ædel-løvskov.
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Forvaltning
I det følgende gennemgås de overordnede tanker
om forvaltning, som udvalget af arter har
medført.

spiremuligheder og muligheder for artens
frøsætning. Græsningen må altså heller ikke blive
for hård for eng-ensian.

Ikke hvilken som helst græsning
Som ventet er det den tørre, åbne
overdrevsnatur, der rummer flertallet af de mest
truede og betydningsfulde arter.
Overdrevsnaturen er græsningsafhængig, men
blandt leddyrene er græsning ikke et ubetinget
gode. For mariehøneedderkop vil selv let
græsning kunne være direkte ødelæggende. For
de øvrige arter vil høslæt og/eller helårsgræsning
ved lavt græsningstryk i de fleste tilfælde være
tilstrækkelig til at opretholde levestedets kvalitet,
hvorimod intensiv sommergræsning er
problematisk. En af de store udfordringer i
græsningsdriften er på den ene side at sikre en
varm og åben græslandsnatur og på den anden
side fremme en rig blomstring af insektbestøvede
urter i sommerhalvåret.

Høslæt, bl.a. til udpining
En del af overdrevsarterne forekommer på
arealer, hvor slåning også er en mulighed. Slåning
er dog kun at foretrække for græsning, hvor der
er et ønske om at udpine arealer for
næringsstoffer, eller hvor slåningen er eneste
mulighed for at forvalte en stærkt truet og
græsningsfølsom art. Således er slåningen oplagt
som værktøj på tidligere dyrkede arealer, som
ønskes udpint, eller på arealer, hvor græssende
husdyr ikke er til rådighed.
Forsuring er skidt
Mange af græslandsområderne i Mols Bjerge har
en stærkt sur jordbund, og flere steder kan man
se, hvordan de rigeste plantesamfund findes i
grøftekanterne langs områdets grusveje. Her har
det kalkrige støv hævet pH, og de fysiske
forstyrrelser fra vejen og de vandrende har givet
bedre muligheder for spiring. Forsuring kan
sammen med kvælstofdeposition begrænse
biodiversiteten. Der mangler dog viden om,
hvordan man kan modvirke forsuring og
kvælstofophobning i forvaltningen.

Hård græsning og forstyrrelser
Planter og svampe fra græslandet er afhængige af
græsning, og de fleste arter er mere tolerante
over for hård græsning, end leddyrene er. Kostnellike synes dog at foretrække arealer, som kun
er let græssede, eventuelt med skovbryns- eller
højstaudevegetation. Knopnellike, liden
sneglebælg og vår-ærenpris er enårige og stiller
krav om fysiske forstyrrelser som skrab og skred,
der kan blotlægge mineraljorden, som de spirer i.
Det samme gælder bugsvampe som stilk-bovist
og stjernebolde. Forstyrrelserne kan eksempelvis
skabes af græssende dyr eller kysterosion. Der
mangler dog viden om hvilke typer af græsning
eller andre forstyrrelser som fx brand eller
jordbehandling som er brugbare til at skabe og
opretholde levesteder med blottet mineraljord.
Orkidéerne foretrækker også at spire på
forstyrret jordbund uden konkurrence fra andre
planter og med masser af lys.

Jo vådere, des mere oplagt er græsning
Engene og moserne er primært relevante for
planterne i kraft af vibefedt, bredbladet kæruld
og eng-ensian. Alle arterne vil trives med såvel
græsning som høslæt, men for vibefedt og
bredbladet kæruld gælder, at de pt. vokser i kær,
der er for ujævne og våde til at kunne slås
effektivt. Derfor er græsning eneste middel til at
sikre de eksisterende bestande.
Hvilke græsningsregimer?
Selvom der er lang tradition for græsningsdrift i
Mols Bjerge, mangler der stadigvæk
videnskabelig evidens for effekten af forskellige
græsningsregimer på de mest truede planter,
svampe og dyr.

Levestedets størrelse betyder noget
Eng-ensian er kortlivet og har som de andre
ensianer ingen frøbank. Derfor er det vigtigt, at
artens levested er stort nok og der er gode
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Skoven – potentialet er stort!
I skovene er udfordringen mest af alt at lade den
naturlige succession gå sin gang. Skovbunden skal
helst være uden skovdrift og udrænet, og
træerne skal have lov til at ældes, dø, vælte og
formulde. Betydningen af store (eller større)
planteædere i skoven kan ikke overvurderes – de
skaber noget af den dynamik, som mange arter af
både planter, svampe og insekter er så afhængige
af og de vedligeholder skovlysninger, som har et
særligt gunstigt mikroklima for både insekter og
epifytiske laver og mosser. I en del af områdets
løvskove vil man med fordel kunne tynde stærkt i
skovpartier inden udlægning til urørt skove med
henblik på at modvirke den mørke skov, som er
resultatet af skovdrift med rette stammer for øje.
Den nuværende epidemi af asketoptørre er en
enestående chance for at skabe græssede
skovlysninger med gamle svækkede løvtræer.

naturlige indslag i skovbryn, som har været
uforstyrret af skovdriften eller vokse frem efter
ophørt græsning. Der mangler også viden om
beskyttelse og forvaltning af krat.
Vejkanter kan blive gode
Arealer med højt og tæt græs grundet
næringsstofophobning og/eller ophørt drift har
ingen værdi for den truede græslandsnatur, og
her er udfordringen at få etableret en hvilken
som helst drift. Selvom der mangler viden, og
selvom forskellige arter ikke kræver den samme
forvaltning, vil vi derfor uden forbehold anbefale
høslæt på vejkanter og andre arealer i
nationalparken, hvor græsning ikke kan komme
på tale. Her vil en forsommer-slåning med
indsamling af det slåede materiale uden tvivl
styrke den biologiske mangfoldighed, herunder
også arter som klitperlemorsommerfugl,
blåhathvepsebi og engblåfugl samt (lokalt)
smalbladet klokke.

Urørt nåleskov og krat
Der mangler viden om behov og muligheder for
at beskytte og udvikle urørt nåleskov. Skovfyr og
rødgran er hjemmehørende i vores klimazone og
kan danne en værdifuld skov med levesteder for
mange sjældne arter. Det samme gælder
naturlige krat af løvfældende buske eller enebær.
De vil typisk vokse langsomt frem under græsning
af overdrev, enge og moser, men kan også være

Undgå påfyldning af muldjord
En anden generel anbefaling vil være at man så
vidt muligt undgår tildækning af mineraljord med
muldjord ved anlægsarbejder i nationalparken,
eksempelvis nye vejanlæg eller byggeprojekter.
Den næringsfattige mineraljord er en begrænset
resurse for de truede arter.

Figur 6. Skrænten ved Begtrup under tilgroning.
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Kortlægning og overvågning
I denne rapport bruges kortlægning som
betegnelse for aktiviteter, som skaber overblik
over de sjældne arters bestande og udbredelse af
arterne og deres potentielle levesteder i
nationalparken. Overvågning bruges som
betegnelse for gentagne undersøgelser, som
dokumenterer udviklingen over tid af arter eller
levesteder. Vi anbefaler, at kortlægning bruges til
at forbedre grundlaget for at prioritere indsatsen
for biodiversiteten i nationalparken, mens
overvågning bruges til at dokumentere effekten
af indsatsen for biodiversiteten i nationalparken.
Overvågning kan ikke gøre det alene, men bør
kombineres med videnskabelige analyser, således
at de indsamlede data kan bidrage til forståelsen
af virkemidlernes egnethed i forvaltningen.

Den optimale forvaltningskæde eller –cirkel
består af følgende trin:
1. Kortlægning af biodiversiteten
2. Opstilling af målsætninger for indsatsen
3. Valg af virkemidler/aktiviteter for at
fremme eller indfri målsætningerne
4. Dokumentering af indsatsen (hvad gøres
hvor og hvornår?)
5. Overvågning af effekten/målopfyldelsen
6. Vidensopbygning og justering af
målsætninger og virkemidler
Det kan være fristende at negligere punkt 1, 2, 4
og 6 og skride direkte til forvaltning og
overvågning. Forudsætningen for at forvaltningen
kan blive evidensbaseret er dog, at den har et
mål, og at der indsamles viden undervejs.

Vidensbehov
Der er behov for viden på alle trin i
forvaltningskæden ovenfor. For de udvalgte arter
i ovenstående tabeller er det dog vurderingen, at
kortlægningen er så tilstrækkeligt præcis, at der
næppe vil blive rykket væsentligt ved vores
nuværende viden om arternes udbredelse. Til
gengæld er der et meget stort behov for viden
om, hvilke virkemidler, der er mest omkostningseffektive til at nå en opstillet målsætning.
Selv om vi har viden om arternes biologi, kan det

nemlig være svært at forudsige den optimale
forvaltningspraksis. Frem for at forvaltningen skal
baseres på mavefornemmelser er det vigtigt, at
aktiviteterne er begrundet i målsætninger, og
man sikrer sig dokumentation for, om de også
virker i praksis. Den opsamlede viden må ikke
ligge og samle støv, men skal bruges i
forskningsprojekter, som inddrager videnskabelige undersøgelser fra ind- og udland i
analysen og tolkningen af data.

Kortlægning
Nationalparken er et relativt velundersøgt
område i Danmark. Der er foretaget talrige
indsamlinger gennem tiden – fordi store dele af
området er NATURA2000, men også fordi
Molslaboratoriet og Aarhus Universitet har været
aktive i området i mange år. Af samme grund er
vidensgrundlaget jævnt fordelt på både planter,
svampe, dyr og naturtyper. På trods af dette vil vi
pege på områder af Nationalparken, som er
mindre godt kortlagt. De dele af nationalparken,
som er dårligt kortlagt, vil let blive overset i
prioriteringsarbejdet, og derfor er det vigtigt, at
naturkortlægningen er dækkende.

- Nåleskovsområdet mellem Tirstrup og
Egsmark. Området dækker en stor del af parkens
areal. Der findes ingen metoder til kortlægning og
tilstandsvurdering af nåleskov og en vis forvirring
i forhold til, om nåleskov betragtes som
hjemmehørende eller ej. Endelig vurderes
kortlægningen af primært svampe at være ret
ufuldstændig i dette område.
- Kerneområder for gødningssvampe og
gødningsdyr. Antageligt kan disse kortlægges ud
fra dyrene, som forventes at have dårligere
spredningsevne end svampene.
- Potentielle udvidelser af eksisterende
levesteder for de mest truede arter. Det meste
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naturkortlægning er baseret på eksisterende
forekomster, men det er også muligt og meget
forvaltningsrelevant at kortlægge potentielle
forekomster, som kan realiseres ved ændringer i
arealanvendelsen.

det nationale overvågningsprogram, kan det
være en god idé at basere målrettede
kortlægningskampagner på en teknisk anvisning,
så kortlægningen følger bedst kendte metode og
indsatsen er dokumenteret for eftertiden. Den
tekniske anvisning må så tilpasses målgruppen –
fx om kortlæggerne er professionelle eller
frivillige.

Ligesom der er udviklet tekniske anvisninger til
kortlægning af naturtyper og levesteder under

Målsætninger og overvågning
Der gennemføres overvågning på NOVANA’s
overvågningsstationer, men denne overvågning
er planlagt, så den bidrager til at give et samlet
billede af udviklingen af beskyttede arter og
naturtyper i Danmark og ikke den særlige
biodiversitet som findes i nationalparken. Vi
anbefaler ikke, at Nationalparken gennemfører
en bred biodiversitetsovervågning, men vi
anbefaler at Nationalparken overvåger arter eller
levesteder som der er opstillet målsætninger for.
Det kunne eksempelvis være nogle af de stærkt
truede arter som er fremhævet i denne rapport.
Overvågningen bør tage sigte på at undersøge,
om målsætningerne for biodiversiteten er
opnået. Disse målsætninger kunne eksempelvis
tage form af:

ofte mere specifikke og tidskrævende metoder, fx
manuel optælling af spind eller presence-absence
kortlægning på en lang række lokaliteter i
området. På den helt rigtige dag!

I) Målsætninger for størrelse eller udbredelse af
bestande af arter
II) Målsætninger for tilstand eller udbredelse af
arternes levesteder

Erfaringen fra det nationale overvågningsprogram NOVANA er, at det tager lidt tid at
udvikle og justere metoderne til overvågningen,
og at metoderne bør beskrives præcist og
kortfattet i en teknisk anvisning for at sikre, at
overvågningen gennemføres på samme måde
hver gang.

Målsætninger af type II er interessante at
overvåge, især fordi man ofte kan bruge dem til
at overvåge om en indsats har den ønskede
effekt. Fx kan man overvåge vegetationshøjden i
september-oktober eller tætheden af
blomstrende urter i juli-august og derved få
indblik i græsningens effekter i området. Eller
man kan registrere andelen af bar jord i et
område, som udsættes for fysiske forstyrrelser,
C/N-forholdet i jordbunden efter udpining eller
kulstofindhold og pH efter afbrænding.

Målsætninger af type I er interessante at
overvåge, fordi man derved måler direkte på de
arter, som man har lavet målsætninger for. Det
kan imidlertid være dyrt at overvåge arter – især
hvis disse arter lever skjult eller er vanskelige at
bestemme eller få øje på. Nogle arter, fx
hovedparten af insekterne, kan endvidere have
meget store, vejrbetingede bestandssvingninger
mellem årene, som overskygger den generelle
trend i udbredelse og hyppighed. Et
overvågningsprogram som det engelske Butterfly
Monitoring Scheme (http://www.ukbms.org/) vil
dog med stor sikkerhed kunne identificere
sådanne overordnede ændringer i udbredelse og
bestandsudvikling, men skal der evalueres på
mere lokale målsætninger og tiltag, kræves dog

Målsætninger kan med fordel skrives ind i en
forvaltningsplan. Selvom forvaltningsplaner er
bedst kendt fra artsforvaltningen, kan man også
udarbejde forvaltningsplaner for økosystemforvaltningen. Således kunne man forestille sig en
forvaltningsplan for mariehøneedderkoppen, som
med udgangspunkt i kendskabet til artens
biologiske krav, livshistorie og spredningsevne
opstiller en målsætning for hvor mange og hvor
store bestande af edderkoppen, nationalparken
skal stræbe efter. Eller man kunne forestille sig
en forvaltningsplan for nationalparkens vigtigste
græslandslokaliteter for truede svampe. En plan

15

som foreskriver mål for græsningsdriften,
beskyttelsen af arealerne mod næringsbelastning
og en kortlægning af potentialer for udvidelse af

Kortlægning af biodiversiteten

Opstilling af målsætninger for
indsatsen

Valg af virkemidler/aktiviteter
for at fremme eller indfri
målsætningerne

Dokumentation af indsatsen
(hvad gøres hvor og hvornår?)

Overvågning af
effekten/målopfyldelsen

Vidensopbygning og justering af
målsætninger og virkemidler

levestederne. Før eller siden vil det dog være
nødvendigt at se på, om også de udvalgte arter
reagerer på indsatsen.

SVAMPE
Citizen science: Eventuelt
målrettede kampagner mod
særlige levesteder.
Udvikling af relevante
målsætninger – fx ændret
forstyrrelsesregime i skov, krat og
græsland.

SMÅDYR
Citizen science: Opfordre til
indrapportering med præcise
lokalitetsangivelser
Hovedsageligt fokus på sunde
populationer (mange mulige
levesteder). Enkelte arter kan kun
bevares på den præcise lokalitet.

Fx græsning, høslæt, brand,
ophørt skovdrift, veteranisering af
træer.

Righoldig værktøjskasse.
Græsning er ikke alt – værktøjet
afhænger af arten.

Brug for indsatser rettet mod
bestandens flaskehals –
eksempelvis regeneration fra frø
frem for overlevelse af etablerede
individer.

Som for svampe. Ydermere
vigtigt, at de ”udførende” er helt
klar på, hvad der efterspørges.

Som for svampe og smådyr.

Skal man optælle dyrene (de er
målet!), antallet af lokaliteter
med dyrene, eller kan man nøjes
med proxyer, fx antallet af
blomster?

Gode muligheder for at estimere
bestandsstørrelser af planter

Brug for viden om effekten af
andre driftsformer end græsning.

Brug for at teste hypoteser om
effekter af eksempelvis
forstyrrelsers timing og omfang
på planters regeneration fra frø

Brug for database og teknisk
anvisning for dokumentation af
indsatser: Hvor, hvornår,
hvordan?
Typisk levestedsovervågning.
Vegetationsstruktur,
skovstrukturer, pH, C/N-forhold,
fosfortal. Brug for tekniske
anvisninger
Brug for tematiserede
forskningsprojekter – fx rettet
mod græslandssvampe, svampe i
næringsfattig nåleskov og
bugsvampe på sandjorde

PLANTER
Intet stort behov. Kan langt hen
ad vejen klares af de
professionelle.
Brug for målsætninger på
bestandsniveau – gerne ud fra
Minimum Viable Population Size.

Tabel 7. Forvaltningskæden fordelt på artsgrupper - forslag til overvejelser.

Figur 7. Udsigt fra Trehøje til en lokalitet af national betydning: Overdrevsskrænten Elbjerg.
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Arbejdsdeling mellem nationalpark, myndigheder og lodsejere
Der foregår allerede i dag mange typer af
naturforvaltning inden for nationalparkens
område. Myndighederne er forpligtet til at
opfylde naturplanerne for NATURA2000områdernes udpegningsgrundlag. Lodsejerne vil

sideløbende have deres egen arealforvaltning.
Nationalparken har brug for at kortlægge
samarbejdsflader og arbejdsdeling for at afklare,
hvilke dele af parkens egne målsætninger, som
løftes af andre parter.

Figur 8. Nedskridende kystskrænt med slangehoved ved Blushøj. Levested for bl.a. overdrevsløber.
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