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Besigtigelsesnotat

Arealet blev besigtiget af mig selv og Mette B. Johnsen. Jette Beck deltog i besigtigelse af mark 2-0. 
Besigtigelsen blev gennemført med henblik på at afgøre arealets naturtilstand og potentiale. 

Mark 2-0
Arealet er hestegræsset og opdelt i flere mindre fenner. Generelt fremstår arealet kulturpåvirket. Jette 
Beck oplyste, at det tidligere var tilladt at tilskudsfodre på arealer, der var omfattet af MVJ-aftaler. Hun 
fortalte også, at opstemningerne, der skal holde vandstanden i området ligger et stykke syd for denne 
mark.

Det nordvestlige hjørne af marken er ikke § 3-registreret. Det vurderes umiddelbart på baggrund af 
terræn og vegetation, at afgrænsningen er korrekt. Det øverste hjørne fremstår temmelig tørt uden 
indslag af fugtigbundsarter bortset fra enkelte lav ranunkel. Arter som knæbøjet rævehale og kryb-hvene 
er helt fraværende. Langt hovedparten af mark 2-0 ligger lavere og størstedelen er helt domineret af 
knæbøjet rævehale og kryb-hvene med indslag af fløjlsgræs, mose-bunke, almindelig kvik og hvid-
kløver. Arealet er tydeligvis periodevis oversvømmet, men der blev ikke registreret egentlig 
strandengsvegetation eller vegetation præget af fremsivende grundvand, og der vurderes ikke at være 
potentiale for udvikling af habitatnaturtyper som rigkær eller strandeng indenfor en lang årrække.

Arealet vurderes at være for tørt og kulturpåvirket til at kunne have værdi for fuglearter på 
udpegningsgrundlaget. Blåhals vil muligvis være knyttet til tagrørsbræmmer langs kanten af engen. 

Figur 1. Mark 2-0 set fra vest mod øst.

Mark 3-0 og 3-1
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De to marker ligger ved siden af hinanden op til Varde Å. Begge arealer er ret ensformige, 
græsdominerede og artsfattige. De er præget af mange års slæt-drift, evt. med eftergræsning (begge 
arealer er hegnede). Arealerne rummer mange lave partier med stor dominans af knæbøjet rævehale og 
kryb-hvene og især langs grøfterne findes - i de lavere partier – en del tagrør og stedvis mose-bunke, 
men langs grøfterne findes en tør levée med arter som fandens mælkebøtte, ager-tidsel og vild kørvel. 
Nogle partier domineres af almindelig kvik og rød svingel er almindelig på arealerne. I en enkelt plet i 
den nordlige del af mark 3-1 vokser en bestand af strand-trehage, men samtlige øvrige arter på arealet 
er lige så karakteristiske for enge, der ikke er saltpåvirkede. Arealet er § 3-registreret som strandeng, 
men det er ikke af Miljøstyrelsen kortlagt som habitatnaturtypen (1330) strandeng, og eftersom arealet 
har været drevet uden gødskning i 20 år, vurderes det ikke, at arealet med den nuværende drift vil 
kunne udvikle sig nærmere mod habitatnaturtypen 1330 strandeng indenfor en overskuelig fremtid. 
Arealet vil formodentlig med en ændret afvanding og ekstensiv afgræsning kunne udvikle sig mod 
strandeng med et mere betydeligt indslag af strandengsarter i lavere partier. Arealet vurderes generelt at 
være for tørt og ensformigt til at have væsentlig værdi som levested for fuglearter, der indgår i 
udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet eller for eller ynglende engfugle i det hele taget. Dog 
vurderes tagrørsbræmmen langs grøfterne, der omgiver engene at være potentiel ynglelokalitet for 
blåhals.

Figur 2. Mark 3-0 er ensformig med mange lave partier domineret af kryb-hvene og knæbøjet rævehale.


