§3 Besigtigelse
Stamdata
Ansvarlig myndighed
Sted

Viborg Kommune
Navn

Burrehøjvej 43 - overdrev syd for

Nummer

881294

Objekt_Id

020b1778-256d-4f2d-b464-b3746986f7da

Dato

27-07-2016

Basisregistreringer
Naturtype

Arealandel i pct.

Hovednaturtype

Overdrev

100

Aktuel undertype

Surt overdrev

100

Tilstandsvurderes efter

Surt overdrev

100

Naturtilstand
Naturtilstand: Hele
arealet

Afgræsning og drift

Drift/pleje
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Strukturindeks

Parameter

Enhed

Værdi

Naturtilstandsindeks

--

0,632

Arealandel med græsning/høslæt

1) 0-5%

Arealandel med tydelige
påvirkninger af landbrugsdrift

2) 1-10%

Afbrænding/tørveskrælning

nej

Bekæmpe invasive arter

nej

Hæve vandstand

nej

Mindske afgræsning

nej

Nedsætte eutrofiering

nej

Øge afgræsning

nej

Ophøre dræning

nej

Ophøre gødskning

nej

Ophøre tilskudsfodring

nej

Rørskær

nej

Rydde vedplanter/Genoptage
stævningsdrift (skov)

nej
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Drift/pleje

Slåning/høslet

nej

Hydrologi og kystsikring

Kystsikring

1: Ingen kystsikring

Info

Arealet omfattet af HGL §7

nej

Arealet omfattet af NBL §3

ja

Estimeret naturtilstand

III

Grundighed

2) Ekstensiv

Naturtypekarakteristiske strukturer (Overdrev) Anvendelse af tilskudsfodring (n3)

1) ikke tilstede

Kørespor, evt tegn på
gødningsudbringning (n1)

1) ikke tilstede

Kraftig, mørkegrøn eutrofieret
vegetation (n2)

1) ikke tilstede

Nedbidte træer og buske med
fodpose (p4)

1) ikke tilstede

Omsået med kulturgræsser/-kløver
(n4)

1) ikke tilstede

Stejle uopdyrkelige skrænter, evt m. 3)
fårestier (p3)
udbredt/veludviklet

Vegetationsstruktur

Store fritliggende sten, evt
højryggede agre (p1)

2)
spredt/rudimentært

Urterig vegetation med mange
rosetplanter (p2)

2)
spredt/rudimentært

Arealandel med dværgbuske

2) 5-10%

Arealandel med forekomst af
invasive arter

1) 0%

Arealandel med
græs/urtevegetation 15-50 cm

2) 5-10%

Arealandel med
græs/urtevegetation over 50 cm

5) 75-100%

Arealandel med
græs/urtevegetation under 15 cm

1) 0-5%

Arealandel med vedplanter
(kronedække)

3) 10-25%

Arter på hele arealet
Dansk navn (77 arter)

Videnskabeligt navn

ager-snerle

Convolvulus arvensis

ager-tidsel

Cirsium arvense

almindelig draphavre

Arrhenatherum elatius var. elatius

almindelig eg

Quercus robur

almindelig hanekro

Galeopsis tetrahit

almindelig hønsetarm

Cerastium fontanum ssp. vulgare var.
vulgare
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almindelig hvene

Agrostis capillaris

almindelig hvidtjørn

Crataegus laevigata

almindelig hyld

Sambucus nigra

almindelig kællingetand

Lotus corniculatus

almindelig kongepen

Hypochoeris radicata

almindelig kvik

Elytrigia repens

almindelig markarve

Arenaria serpyllifolia ssp. serpyllifolia

almindelig pimpinelle

Pimpinella saxifraga

almindelig røllike

Achillea millefolium

almindelig røn

Sorbus aucuparia

almindelig syre

Rumex acetosa

almindelig torskemund

Linaria vulgaris

bakke-svingel

Festuca brevipila

blåhat

Knautia arvensis

blåtop

Molinia caerulea

blød hejre

Bromus hordeaceus ssp. hordeaceus

bølget bunke

Deschampsia flexuosa

burre-snerre

Galium aparine

djævelsbid

Succisa pratensis

døvnælde

Lamium album

dunet dueurt

Epilobium parviflorum

eng-gedeskæg

Tragopogon pratensis ssp. pratensis

éngriflet hvidtjørn

Crataegus monogyna

eng-svingel

Festuca pratensis

fåre-svingel

Festuca ovina

femhannet hønsetarm

Cerastium semidecandrum

fløjlsgræs

Holcus lanatus

gederams

Epilobium angustifolium

græsbladet fladstjerne

Stellaria graminea

gul snerre

Galium verum

hare-kløver

Trifolium arvense

hare-star

Carex ovalis

håret høgeurt

Pilosella officinarum

håret star

Carex hirta

hedelyng

Calluna vulgaris

hindbær

Rubus idaeus

horse-tidsel

Cirsium vulgare
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høst-borst

Leontodon autumnalis

humle-sneglebælg

Medicago lupulina

hundegræs

Dactylis glomerata

hvid snerre

Galium mollugo

hvid-kløver

Trifolium repens

kirtlet dueurt

Epilobium adenocaulon

krat-fladbælg

Lathyrus linifolius

krybende hestegræs

Holcus mollis

kryb-hvene

Agrostis stolonifera

lancet-vejbred

Plantago lanceolata

liden klokke

Campanula rotundifolia

lyng-snerre

Galium saxatile

lyse-siv

Juncus effusus

mælkebøtte

Taraxacum officinale coll.

mark-ærenpris

Veronica arvensis

mark-frytle

Luzula campestris

mark-krageklo

Ononis spinosa ssp. maritima var. maritima

mose-bunke

Deschampsia cespitosa

pille-star

Carex pilulifera

plæne-kransemos

Rhytidiadelphus squarrosus

prikbladet perikon

Hypericum perforatum

rød svingel

Festuca rubra

rød-kløver

Trifolium pratense

rødknæ

Rumex acetosella

sand-star

Carex arenaria

skvalderkål

Aegopodium podagraria

stor nælde

Urtica dioica

tandbælg

Danthonia decumbens

tidlig dværgbunke

Aira praecox

tormentil

Potentilla erecta

tveskægget ærenpris

Veronica chamaedrys

udspærret dværgbunke

Aira caryophyllea

vellugtende gulaks

Anthoxanthum odoratum

vorte-birk

Betula pendula

Arter i dokumentationsfelt
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Dansk navn (0 arter)
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