Resume
Natura 2000 område nr. 224 Flynder Å og heder i Klosterhede Plantage
Områdebeskrivelse
Klosterhede Plantage udgør et ca. 6.700 ha stort område, hvoraf ca. 5.000 ha er tilplantet.
Området er beliggende på en hedeslette, dannet under sidste istid ved aflejringer af grus
og sand. Iskanten strakte sig fra Bovbjerg mod Struer, og kan ses i dag som et højdedrag
1 - 2 km nord for Klosterheden. Plantagen gennemskæres i nord-sydgående retning af
Flynder Å i en ret bred ådal, men desuden findes flere mindre vandløb i
smeltevandsdalene. Ca. 350 ha udgøres af hedearealer, bl.a. et stort område centralt i
Klosterheden. I flere af smeltevandsdalene er der kunstigt opstemmede småsøer. Den
største af disse er dannet ved opstemning af Flynder Å. Hovedparten af området er
beplantet med gran, men der er også en del fyrretræ. Løvtræsbeplantningerne udgør ca.
150 ha.
I 1999 blev der udsat bævere i Flynder Å-systemet. De er nu oppe på omkring 100
individer som bygger dæmninger og fælder træer, hvilket giver området en hel særlig
dynamik.
Selve Natura 2000 området er 563 ha, der hovedsagligt består af de lysåbne naturtyper og
dele af Flynder Å systemet.
Vigtigste naturværdier
Naturområderne i Klosterheden er præget af beliggenheden i de store skove, som er
domineret af nåletræer. De vigtigste naturtyper i området er de tidvis våde enge og
hængesækkene langs vandløbene, som løber igennem plantagen. På de højere
beliggende lysåbne arealer er det de store arealer med tør hede og enkelte forekomster af
surt overdrev. I vandløbene vokser der vandplanter og der lever Bæklampret. Odderen har
også dens daglige gang langs vandløbene. I området ligger Rishøje Sø, som er en
renvandet sø med planterne Blærerod, Kildemos og Vandspir. Desuden er der i området
flere brunvandede søer og vandhuller.
En art som er værd at bemærke, og som nok kan betegnes som Klosterhedens
varemærke, er den genindførte Bæver. Den tilfører området en hel ny dynamik og vil
således over tid kunne ændre fordelingen imellem tidvis våd eng og vandløb/sø. Denne
dynamik vurderes generelt at være meget positiv i forhold til områdets natur.
Trusler mod områdets naturværdier
Der er foretaget en tilstandsvurdering for områdets naturtyper, og truslerne mod
udpegningsgrundlaget er registreret.
Næringsstofbelastning med kvælstof fra luften overskrider laveste ende af
tålegrænseintervallet for alle naturtyper på udpegningsgrundlaget, hvor tålegrænserne er
fastsat. Højeste ende af tålegrænseintervallet overskrides endvidere på hele eller dele af
arealet med tør hede, hængesæk, tørvelavning og skovbevokset tørvemose.
På de sure overdrev og kildevæld er der observeret en påvirkning fra landsbrugsdrift, da
forekomsterne af disse naturtyper er smalle og ligger i direkte tilknytning til
landbrugsarealer.
Arealerne med tørvelavning, våd hede og surt overdrev er meget beskedne og arealet
med tørvelavning er akut truet af tilgroning med blåtop.

Målsætning
Naturtyperne på hederne samt vandløbene, søerne og naturtyperne i ådalene sikres en
god-høj naturtilstand med god vandkvalitet og et varieret dyre- og planteliv. Områdets
våde heder, artsrige sure overdrev og kildevæld prioriteres højt. Naturtyperne plejes og
sikres en god-høj naturtilstand.
Indsats
Oversigt over væsentlige indsatser til gennemførsel af denne plan:
Indsats

Stort
omfang

Mindre
omfang

Undersøges
nærmere

Ikke anvendt

Rydning, fjernelse af
uønsket opvækst
X
Herunder bekæmpelse af invasive
arter

Forbedring af hydrologi
X

Fx ved at standse dræning,
genoprette vandløb, fjerne diger

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
X
Fx færdsel, sejlads og jagt

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

X

Indsatsen i denne plan vil helt overvejende dreje sig om, at sikre områdets økologiske
integritet i form af en for naturtyperne hensigtsmæssig drift/pleje og hydrologi, en lav
næringsstofbelastning og gode sprednings- og etableringsmuligheder for arterne.
Skovnaturtyperne sikres ved at ekstensivere skovdriften
Yderligere foretages en øgning og en sammenkædning af forekomsterne af arealerne med
våd hede, sure overdrev og tørvelavninger, hvor det er naturmæssigt muligt.

