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Figur 1: Luffoto over område hvor der er tyndet og fjernet graner og anden høj og tæt 
vedvegetation mellem Høvblege overdrev og Mandemarke bakker på Møn. 
 
 
 
Baggrund 
Høvblege er et af Danmarks artsrigeste og flotteste overdrev. Den kridtholdige jordbund på 
en sydvendt skråning giver levemuligheder for en særlig artsrig flora med bl.a. mange 
orkidéarter. De mange og sjældne 
plantearter kræver lysåben skov eller 
overdrev med lys og åben vegetation. Med 
de mange plantearter følger også mange 
sjældne insekter, som i deres 
udviklingsstadier er knyttet til bestemte 
plantearter.  Dette gælder bl.a. Danmarks 
eneste bestand af sommerfuglen sortplettet 
blåfugl som forefindes på Høvblege. 
sortplettet blåfugl kræver både en særlig 
myreart (Myrmica sabuleti) og plantearterne 
merian eller timian for at få opfyldt sine krav 
til levested. Sommerfuglen flyver ikke 
meget omkring og høje tætstillede graner er 
en barrierer for sommerfuglens spredning til

Figur 2: Udsigt fra Kongsbjerg mod syd. Tidligere var 
stort set hele området dækket af ask og graner, som det 
ses i venstre side af billedet. Foto: Per Stadel Nielsen  

Eksempelsamling er udarbejdet i forbindelse med projektet ”Økologiske forbindelser i planlægning og forvaltning” 
der er udarbejdet ved Skov & Landskab, Københavns Universitet, Afd. for By & Landskabsstudier, finansieret af Skov- og 
Naturstyrelsen. Tekst: Kenneth Jensen, Henrik Vejre og Martin Schneekloth. Foto hvor intet andet er nævnt: Kenneth Jensen 
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andre områder. I Mandemarke bakker er der små områder, hvor der er mulighed for at 
sortplettet blåfugl kunne for opfyldt sine betingelser for at etablere en bestand. I området 
mellem Høvblege og Mandemarke bakker (se figur 1) umuliggjorde grantræer og anden 
høj og tæt vedvegetation dog en spredning af bl.a. sortplettet blåfugl. Den høje og tætte 
vedvegetation mellem Høvblege og Mandemarke bakker betød således, at de 2 områder 
ikke fungerede som et sammenhængende naturområde for visse dyre og plantearter.  
 
Formål 
Formålet med projektet var i første omgang at skabe bedre betingelser for 
overdrevsfloraen generelt på Høvblege. Senere er det ligeledes blevet et formål med 
plejen at skabe spredningsmuligheder mellem 2 delvis isolerede overdrev for sortplettet 
blåfugl, samt at forbedre spredningsmulighederne for anden flora og fauna tilknyttet 
overdrev og lysåben krat/skov. 

Figur 3: Oversigtskort: Opsplittet habitat forbundet ved fjernelse af barrierer i form af tæt 
og høj vedvegetation 
 
Teknisk udførelse 
Der blev fjernet store nåletræer og høje buske og træer. Enkelte træer og buske blev 
stående tilbage for at give læ og skygge.    
 
Naturtype 
Overdrev, lysåben krat/skov  
 
Arter  
Insekter som sommerfuglen sortplettet blåfugl, lys - og varmekrævende plantearter  
 
Opdragsgiver:  
Falster Statsskovdistrikt 
Hannenovvej 22, 
4800 Nykøbing Falster 
Skovfoged H.C. Gravesen 
Telefon: 54 43 90 13 
 
Legal og planlægningsstatus 
Høvblege og Mandemarke bakker er begge beskyttet under Naturbeskyttelseslovens § 3, 
Høje Møn Fredningen og de er begge udpegede Natura2000 områder. 
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Skala 
Lokal 
 
Virkning på flora/fauna 
Ukendt, men sortplettet blåfugl er efter frihugningen af høj og tæt vedvegetation 
observeret op til flere gange i Mandemarker bakker og særlig talrig på den sydvendte del 
Kongsbjerg. Kongsbjerg ligger netop mellem Høvblege og Mandemarke Bakker. Således 
kan det konstateres at fjernelsen af barrieren i form af høje træer og buske, har virket 
fremmende for en spredning af sortplettet blåfugl fra Høvblege til Mandemarke.   
 
Budget 
Ukendt 
 
Evaluering  
Ingen. 
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