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Natura 2000-område nr. 201 Øster Lovnkær 
 
Områdebeskrivelse 
Området består primært af naturlige aske- og elleskove på fugtig hævet havbund. 
Jordbunden er sandet med et tyndt tørvelag. Skoven har været drevet som stævningsskov 
indtil 1940-erne. Der forekommer små bevoksninger med plantede nåletræer. Mindre dele 
af skoven har ind til omkring 1930 været anvendt til høslæt og drevet som løveng. 
Resterne af nogle af disse lysninger kan stadig anes. 
 
Vigtigste naturværdier 
I området findes der elle- og askeskove, som i kraft af deres store arealmæssige 
udstrækning eller deres høje naturkvalitet er af regional betydning. Ask, rød-el og dun-birk 
fremstår som stødskud efter gentagne stævninger. Der er en veludviklet underskov, 
foruden træopvækst også med buske som korbær, hassel, tørst, tjørn og benved. Hist og 
her findes små grupper eller enkeltstående træer af gamle stilk-eg, som tilsyneladende er 
blevet skånet i forbindelse med stævningsdriften. 
 
Tyndakset gøgeurt og maj-gøgeurt forekommer i området. 
 
Den rødlistede måler Perizoma taeniata blev i 2005 genfundet (af Jens Christian Schou og 
Steen Bork Christensen) i Øster Lovnkær efter flere årtiers fravær i Danmark. Det er det 
eneste kendte danske levested for arten. 
 
Trusler mod områdets naturværdier 
Der er foretaget en tilstandsvurdering for områdets naturtype, og truslerne mod 
udpegningsgrundlaget er registreret. 
 
Naturtypen, som området er udpeget for at beskytte, vurderes at være påvirket af 
atmosfærisk kvælstofdeponering (eutrofiering). Intensiv skovdrift, ophør med 
stævningsdrift og utilstrækkelig beskyttelse af skovnaturtypen er en trussel mod 
naturværdierne flere steder i området. 
 
Målsætning 
Det overordnede mål er, at arealet med naturtypen sikres, og på længere sigt søges øget, 
og, at der så vidt muligt skabes sammenhæng mellem forekomsterne. Naturtypen sikres 
en hensigtsmæssig drift/pleje og hydrologi. 



 

 
 
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 overvejende dreje sig om sikring af skovnaturtypen, herunder en 
skovnaturtypebevarende drift og pleje. Det skal desuden undersøges, om der er behov for 
en forbedret hydrologi. 


