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Natura 2000 område nr. 73 Lønborg Hede 
Området omfatter Habitatområde H196 
 
 
Områdebeskrivelse 
 
Lønborg Hede er beliggende på Ølgod Bakkeø omkring 10 km sydvest for Skjern. 
Området domineres af sandede moræne- og smeltevandsaflejringer fra næstsidste istid, 
Saale-istiden, og ligger således i den atlantiske region vest for israndslinjen. Lønborg 
Hede har et relativt stort indslag af klokkelyng fordi klimaforholdene i sydvest Danmark er 
relativt oceaniske. Den høje nedbør i området bevirker, at klokkelyng også er i stand til at 
vokse på højtliggende terræn, hvor arten forekommer spredt mellem hedelyng og revling. 
Den våde hede domineret af klokkelyng, og andre våde hedesamfund, udgjorde tidligere 
en betydeligt større andel af Lønborg Hede end hvad tilfældet er nu. Tidligere arealer med 
våd hede har i de seneste årtier skiftet naturtype til tør hede, pilekrat og blåtopdominerede 
samfund.  

Tør hede og hedekær er også til stede med væsentlige forekomster på Lønborg Hede. Der 
forekommer flyvesand inden for Natura 2000-området. Igennem Bredkær lavningen løber 
Styg Bæk. Der er kortlagt flere mindre søer på den fugtige del af heden. Søerne har høj 
naturkvalitet med næringsfattigt vand og forekomst af sjældne plantearter. 

Det samlede areal er på ca. 350 ha. 

 

Vigtigste naturværdier 

Området på Lønborg Hede er udpeget for at beskytte naturværdier, hvor især 
klokkelyngshede (våd hede) er af væsentlig betydning. Området rummer dog også 
forholdsmæssige store arealer med tør hede samt mindre arealer med hængesæk. Hertil 
kommer tre forskellige typer af småsøer og et mindre vandløb. Bæklampret er eneste art 
på udpegningsgrundlaget. 

 

Trusler mod områdets naturværdier 

Der er foretaget en tilstandsvurdering for de fleste af områdets naturtyper, og truslerne 
mod udpegningsgrundlaget er registreret. 

Flere af de naturtyper, som området er udpeget for at beskytte, vurderes at være påvirket 
af luftbårne næringsstoffer (eutrofiering). Nogle steder er der problemer som følge af 
tilgroning med blåtop og invasive vedplanter ligesom pilekrat er ekspanderende.  

 



Målsætning  

Det overordnede mål for Lønborg Hede er, at området domineres af store, lysåbne 
hedeflader med våd og tør hede med indslag af hedekær. Specielt skal de lavere liggende 
områder på Lønborg Hede domineres af store, sammenhængende arealer af våd hede 
med udbredte forekomster af klokkelyng.  

Naturtyperne våd hede og hængesæk prioriteres højt og sikres en god-høj naturtilstand. 
Arealet med våd hede i god-høj naturtilstand øges.  

Styg Bæk sikres gode fysiske forhold, og en god vandkvalitet med et varieret dyre- og 
planteliv. 

 

Indsats 
 
Oversigt over væsentlige indsatser til gennemførsel af denne plan: 

Indsats Stort 
omfang 

Mindre 
omfang 

Undersøges 
nærmere 

Ikke anvendt

Rydning, fjernelse af 
uønsket opvækst 

Herunder bekæmpelse af invasive 
arter 

X    

Forbedring af hydrologi 

Fx ved at standse dræning, 
genoprette vandløb, fjerne diger 

 X   

Ekstensiv drift 

Fx indførsel eller opretholdelse af 
græsning, høslet mm. 

X    

Sikring af arealer 

Sikring af natur der ikke pt. er 
beskyttet (fx stenrev og skovnatur) 

   X 

Reducere forstyrrelser 

Fx færdsel, sejlads og jagt 
   X 

Forbedring/sikring af 
levesteder 

Fx ved etablering af vandhuller, 
sikring af redetræer eller større 
fouragerings- eller yngleområder  

   X 

 



Indsatsen vil helt overvejende dreje sig om at forbedre forholdene for klokkelyngshede og 
udvide forekomsterne.. For alle terrestriske naturtyper skal der sikres og/eller genindføres 
lysåbne forhold ved rydning af opvækst og gennem pleje.  

For flere typer af småsøer vil det være afgørende at reducere kvælstofdepositionen. Der 
skal endvidere fortsat sikres gode levesteder for bæklampret i områdets vandløb. 

Der skal udføres en særlig indsats for den truede naturtype, klokkelyngshede (våd hede). 

 


