Resume
Natura 2000 område nr. 225 Ovstrup Hede med Røjen Bæk
Områdebeskrivelse
Ovstrup Hede er et stort hedeslettelandskab med nåletræsdominerede plantager ind i
mellem – der er tale om den eneste større hede i det daværende Ringkøbing amt som
geologisk set ligger på hedesletten. Heden afgrænses mod nord af et engområde, der
gennemskæres af det uregulerede vandløb Røjen Bæk. Mod syd afgrænses området af
Sunds Nørreå. Den øvrige del af heden grænser hovedsaglig op til intensivt dyrkede
arealer.
Vigtigste naturværdier
Ovstrup Hede har et forholdsvis stort islæt af Klokkelyng og Smalbladet Kæruld, hvilket
vidner om, at allaget aldrig har været brudt i store områder. Den tørre hede består af
betydelige arealer med hedevegetation domineret af Hedelyng og Revling, hvilket må
tilskrives en intensiv hedepleje. På de lavere liggende partier findes blåtop-dominerede
plantesamfund samt en del små vandhuller og småsøer. Langs Røjen Bæk findes områder
med Sphagnum-hængesæk. Røjen Bæk og de vandløbsnære omgivelser er vigtige som
levested for Odder.
Trusler mod områdets naturværdier
Der er foretaget en tilstandsvurdering for områdets naturtyper, og truslerne mod
udpegningsgrundlaget er registreret.
Tilgroning i form af opvækst af træer udgør en trussel på de lysåbne hedenaturtyper. Den
store frøkilde fra de omgivende plantager udgør en fortsat trussel, selvom der ryddes
opvækst på naturarealerne. De lysåbne våde arealer langs Røjen Bæk er truet af kraftig
opvækst af især pil, men også birk.
Uhensigtsmæssig hydrologi som følge af grøftning gør at arealet med hængesæk er
begrænset, og på de store hedearealer bliver partier med våd hede drænet.
Næringsstofbelastning med kvælstof fra luften overskrider laveste tålegrænse for alle de
lysåbne naturtyper på udpegningsgrundlaget. Endvidere er den højeste ende af
tålegrænseintervallet overskredet for hængesæk. Der er på heden i nogle år store
områder angrebet af lyngens bladbille.
Målsætning
De store partier med våd og tør hede er karakteristiske landskabs-elementer i området.
For at bevare dette kulturlandskab plejes naturtyperne og sikres en god-høj naturtilstand.
Arealet med våd hede søges udvidet hvor det er muligt.
Områdets økologiske integritet sikres i form af en for naturtyperne hensigtsmæssig
drift/pleje og hydrologi, en lav næringsstofbelastning og gode sprednings- og
etableringsmuligheder for arterne.
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 lysåbne forhold ved
rydning af opvækst og drift i form af en for hedenaturtyperne hensigtsmæssig pleje. For
naturtypen hængesæk vil det dreje sig om at sikre/forbedre hydrologien.
Området indeholder et potentiale for udvidelse af arealet med våd hede ved lukning af
dræn og grøfter.

