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Beskrivelse af nuværende drift/pleje 

Afgræsning og drift (angiv kategori 1-5) 
Arealandel (1) 0-5% (2) 5-10% (3) 10-30% (4) 30-75% (5) 75-100%

græsning 
slæt (biomasse fjernes) 
slåning (biomasse efterlades) 

Samlet andel 
Arealandel (1) 0% (2) 1-10% (3) 10-25% (4) 25-50% (5) 50-100%

tydeligt eutrofieret (direkte gødskning el. tilskudsfodring) 
tydelig randpåvirkning fra gødskning af naboarealer 
tydelig randpåvirkning fra sprøjtning af naboarealer 

Samlet andel 

Naturtypekarakteristiske strukturer 
(Se særlig oversigt, og angiv kategori 1-3 for hver strukturindikator p1-p4 og n1-n4) 

Positive strukturer 
(1) 

Ikke 
tilstede 

(2) 
Spredt/ 

rudimentært 

(3) 
Udbredt/ 

veludviklet 
Negative strukturer 

(1) 
Ikke 

tilstede 

(2) 
Spredt/ 

rudimentært 

(3) 
Udbredt/ 

veludviklet 
p1 n1 
p2 n2 
p3 n3 
p4 n4 
Samlet positive Samlet negative 
 

Hydrologi (angiv kategori 1-5) 

Kystsikring (kun kystære arealer) 

(1) Ingen
kystsikring. Fri
dynamik

(2) Zonering og
dynamik kun
svagt hæmmet 

(3) Zonering og
dynamik tydeligt
hæmmet.

(4) Zonering og
dynamik stærkt
hæmmet.

(5) Ingen
zonering og
dynamik.

Afvanding (kun lavbundsjorde) 

(1) Ingen grøfter
eller dræn.
Fugtigbundsveg.
Intakt

(2) Afvanding  m.
svag effekt.
Fugtigbundsveg.
udbredt

(3) Afvanding  m.
tydelig effekt.
Fugtigbundsveg.
på dele af arealet

(4) Afvanding  m.
udbredt effekt.
Fugtigbundsveg.
hist og her

(5) Fuldstændig
afvandet.
Fugtigbundsveg.
mangler

Stednavn (MC-Habomr-lbnr) Tidligere AktID på arealet Fejl i tidligere registrering Inventør Dato 

Naturtype Forekomst 

Habitatnaturtype Arealandel i pct. Bemærkninger 

Vegetationsstruktur (angiv kategori 1-5) 
Arealandel (1) 0-5% (2) 5-10% (3) 10-30% (4) 30-75% (5) 75-100%
uden vegetationsdække (bar jord, sand, vand..) 
laver 
bladmosser 
sphagnummosser 
græs/urtevegetation under 15 cm 
græs/urtevegetation 15-50 cm 
græs/urtevegetation over 50 cm 
dværgbuske 

(1) 0% (2) 1-10% (3) 10-25% (4) 25-50% (5) 50-100%
vedplanter (kronedække 
forekomst af invasive arter 
 

Udg
åe

t d
ok

um
en

t 

Tjek
 hj

em
mes

ide
n



Feltskema til kortlægning, version 1.03 (maj 2010) side 2 

Naturtypekarakteristiske strukturer 
 (på forsiden angives vurdering for hver enkelt og samlet vurdering for hhv. positive og negative strukturer) 

Naturtype Positive Negative 

1210 
1220 

p1 Større eller gamle tang-, sten- eller grusvolde n1 Tilplantning med kystsikrende arter 
p2 Bølgepåvirket rullestenskyst n2 Menneskeskabt slid på strandvegetationen 
p3 Artsrig flerårig flora,  n3 Beskyttet kystlinie med sand/dynd 
p4 Artsrig mos- og/eller lavflora n4 Landværts anlæg (diger, veje, mv)  

1230 

p1 Partier med erosion og skred n1 Bunker af affald eller marksten 
p2 Udyrket bufferzone langs top af klint n2 Næringspåvirkning fra landbrugsdrift på øvre arealer 
p3 Reder i klinter (digesvaler, tejst o.a.) n3 Tilgroning med vedplanter 
p4  Stejle uopdyrkelige skrænter n4 Dækning af rajgræs, agertidsel, nælde, kørvel o.a. problemarter 

1310 
1320 
1330 
1340 

p1 Lodannelser/ strandvolde n1 Kraftig, friskgrøn eutrofieret vegetation 
p2 Dækning af enårige arter (kveller, firling mm) n2 Dækning af kulturgræsser el. vadegræs 
p3 Engmyretuer, n3 Monoton og artsfattig vegetation uden væsentlig variation 
p4 Store fritliggende sten,  n4 Forekomst af vedplanter 

2110 
2120 
2130 

p1 Vindbrud og haverodering i yderste klitter n1 Kystsikret med plantet hjælme eller gran/fyrkviste 
p2 Konstant vindomlejring af sand n2 Kraftigt slid fra kørsel eller færdsel 
p3 Dækning af rensdyrlaver o.a. laver n3 Dækning af indførte nåletræer (ikke skovfyr, taks og ene) 
p4 Sammenhængende artsrig karplantevegetation n4 Bunden dækket af stjerne-bredribbe (invasiv mos) 

2140 

p1 Aldersvariation i revling o.a. dværgbuske n1 Dækning af blåtop og/eller bølget bunke 
p2 Forekomst af ene n2 Dækning af indførte nåletræer 
p3 Varieret dværgbusksammensætning n3 Tydelige angreb af lyngens bladbille 
p4 Dækning af rensdyrlaver o.a. laver n4 Overgræsning 

2160 
2170 
2250 

p1 Dækning af havtorn, gråris og/el. ene n1 Dækning af indførte nåletræer 
p2 Dækning af rensdyrlaver o.a laver n2 Andre vedplanter end havtorn, gråris og ene 
p3 Aldersvariation i ene n3 Dækning af gederams, nælde, o.a. problemarter 
p4 Partier med fugtig bund n4 Dækning af rynket rose 

2190 

p1 Oversvømmede og våde partier,  n1 Dækning af gederams, nælde o.a. problemarter 
p2 Forekomst af soldug, dværgstar, liden ulvefod m.fl. n2 Monoton og artsfattig vegetation uden væsentlig variation 
p3 Partier med rigkærsvegetation n3 Dækning af vedplanter 
p4 Partier med hængesæksvegetation n4 Overgræsning 

2310 
2320 
2330 

p1 Forekomst af visse-arter n1 Hindringer for naturlig dynamik/sandflugt 
p2 Dækning af rensdyrlaver o.a laver n2 Dækning af gederams, nælde, o.a. problemarter 
p3 Vindbrud og barsandspartier n3 Dækning af blåtop og/eller bølget bunke 
p4 Forekomst af enårige arter n4 Monoton og artsfattig vegetation uden væsentlig variation 

4010 

p1 Forekomst af pors, børste-siv, tuekogleaks, benbræk el. kæruld n1 Hedelyng- eller græsdomineret uden vådbundspræg 
p2 Aldersvariation i klokkelyng n2 Under tilgroning med høje buske og træer 
p3 Dækning af rensdyrlaver o.a laver n3 Monoton og artsfattig vegetation uden væsentlig variation 
p4 Lavninger med sphagnum n4 Dækning af gederams, nælde, o.a. problemarter 

4030 
5130 

p1 Dværgbuske domineret af hedelyng n1 Dækning af ørnebregne 
p2 Aldersvariation i hedelyng n2 Dækning af blåtop og/el. bølget bunke 
p3 Dækning af rensdyrlaver o.a laver n3 Monoton og artsfattig vegetation uden væsentlig variation 
p4 Dækning af ene n4 Dækning af gederams, nælde, o.a. problemarter 

6120 
6210 
6230 

p1 Store fritliggende sten, engmyretuer, evt højryggede agre n1 Dækning af rajgræs, agertidsel, nælde, kørvel o.a. problemarter 
p2 Urterig vegetation med mange rosetplanter n2 Lukkede krat 
p3 Stejle uopdyrkelige skrænter, evt m. fårestier n3 Monoton og artsfattig vegetation uden væsentlig variation 
p4 Nedbidte træer og buske med fodpose n4 For højt græsningstryk 

6410 

p1 Tegn på fluktuerende vandstand, n1 Monoton og artsfattig vegetation uden væsentlig variation 
p2 Artsrig vegetation af bredbl. urter og halvgræsser n2 Dækning af nælde, skræppe, lodden dueurt 
p3 Forekomst af karakteristiske, lavtvoksende star-arter n3 Lukkede krat af pil, birk, fyr el. andre træarter 
p4 Fugtig, blottet el. optrådt jordbund n4 Tegn på tilskudsfodring/gødskning 

7110 
7120 

p1 Dækning af aktiv sphagnum n1 Forekomst af græs- og stararter på højmosefladen (på nær dynd-star) 
p2 Tydelig høljestruktur med våde tørvemospartier n2 Dækning af hedelyng el. revling uden levende tørvemos 
p3 Tydelig højmoseflade omgivet af laggzone n3 Forekomst af pil, birk, fyr el. andre træarter 
p4 Fugtig højmoseflade med småsøer n4 Grøfter eller dybe tørvegrave 

7140 
7150 

p1 Gyngende bund med aktiv tørvedannelse n1 Dækning af høje urter/ dunhammer m.fl. 
p2 Dækning af sphagnum og/el. bladmosser n2 Krat af pil, birk, fyr el. andre træarter 
p3 Fugtig blottet tørv el. sand n3 Dækning af blåtop 
p4 Åben bund med næbfrø, soldug og/eller liden ulvefod n4 Dækning af hedelyng el. revling uden levende tørvemos 

7210 
7220 

p1 Trykvand (koldt vand, tydelig vandbevægelse) n1 Monoton og artsfattig vegetation uden væsentlig variation 
p2 Artsrig mosflora af sphagnum og/el. bladmos n2 Dækning af nælde, skræppe, lodden dueurt 
p3 Artsrig vegetation af bredbl. urter og halvgræsser n3 Lukkede krat af pil, birk, fyr el. andre træarter 
p4 Dækning af avneknippe, n4 Tegn på tilskudsfodring/gødskning 

7230 

p1 Vandstand i eller over jordoverfladen n1 Dækning af tagrør o.a. høje græsser 
p2 Artsrig mosflora af sphagnum og/el. bladmos n2 Dækning af nælde, skræppe, lodden dueurt 
p3 Artsrig vegetation af bredbl. urter og halvgræsser n3 Lukkede krat af pil, birk, fyr el. andre træarter 
p4 Optrampet tørvebund/ knoldstruktur n4 Tegn på tilskudsfodring/gødskning 
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