
Klit-og klithedeforvaltning 
Naturstyrelsen Blåvandshuk 

• NST BLH forvalter ca 1700 ha klitter og 

klitheder. 

• Ca. 500 ha forvaltes aktivt ved græsning med 

husdyr. 

• Store dele af resten græsses af vilde krondyr 

• Store arealer afbrændes med 10-15 års cyklus. 

• Derudover har vi ansvaret for klitdæmpning på 

1900 ha privatejet klitfredet areal. 

 

 



Trusler mod klitnaturen 

• Rynket rose. 

• Tilgroning med træer og buske. 

• Tilgroning med græsser. 

• Manglende dynamik. 

• Stjerne-bredribbe (Campylopus introflexus). 

• Klitdæmpning. 

 



LIFE Klithedeprojektet  

• Projektperiode. 2001 – 2006 

• Rydning af bevoksninger 

• Etablering af paddeskrab 

• Græsning 

• Afbrænding 

• Hydrologi 



PROJEKT: LIFE REDCOHA 

• Projektperiode 2013 – 2018 

• Bekæmpelse af rynket rose. 

• Hydrologi indsats. 

• Rydning af klithede. 

• Rydning af invasive træer i egekrat. 

• Græsning. 

• Etablering af fugleøer 



Græsning 

• Vi græsser med kreaturer, heste og får. 

• Kreaturer på ca. 150 ha 

• Heste på ca. 300 ha 

• Får på ca. 50 ha. 

• Dette financieres over tilskud fra Landbrugs-
og Fiskeristyrelsen (Tilskud til pleje af græs og 
naturarealer). 



Effekt af græsning. 

• Dynamik, dyrene skaber åbent sand ved deres 
færdsel. 

• Græsserne holdes nede, så dværgbuske kan 
komme mere frem. 

• Dominans af Stjerne-bredribbe (Campylopus 
introflexus)brydes ved dyrenes færdsel. 

• Rynket rose holdes nede, bedst af får. 

• Dyrenes efterladenskaber giver liv til insekter 
mm. 

 

 

 



Effekt af afbrænding 

• Dværgbuske forynges. 

• Revlingdominansen formindskes væsentligt. 

• Mere varieret flora. 

• Flere insekter til glæde for bl.a. rødrygget 
tornskade. 

• Bedre biotop for padder og markfirben 



• I de sidste 20 år er der kun dæmpet, hvor der 
lå værdier bag klitterne. 

• Øvrige områder har den frie dynamik rådet. 

Klitdæmpning er en trussel mod den 
frie dynamik i klitterne 



Havrendingen på Holmsland, ikke 
dæmpet i 35 år. 

 



Forsøg med selvplejende klitnatur med 
store græssere 

• Syd for et sommehusområde på Holsmland 
har vi helårsgræsning med 4 galloway stude på 
et områded som indtil 60-erne var råstofgrav, 
området hedder: Hegnet og er på ca. 18 ha. 
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Tak for opmærksomheden 
Naturstyrelsen Blåvandshuk marts 
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