Feltskema til mose og kær
Basisregistrering af strukturelle forhold
Stednavn

StedID (autonr i Naturdata)

Inventør

Dato

Starttid
Sluttid

Arealet omfattet af
NBL §3
Ja
Nej

Arealet omfattet af
HGL §7
Ja
Nej

Grundighed: 1) Kikkert
2) Ekstensiv
3) Intensiv

Hovednaturtype
Arealandel i
pct.

Estimeret naturtilstand
I) Høj, II) God, III) Moderat
IV) Ringe, V) Dårlig

Bemærkninger

Angiv ved afkrydsning evt. forekomster af undertyper – NB: særligt feltskema til skov (aske-/ellesump og birkemoser)
Den undertype arealet ønskes tilstandsvurderet efter angives med cirkel om
Højmose
Hængesæk
Fattigkær
Kildevæld
Rigkær

Højstaude-/rørsump

Fugtigt krat

Habitattyper (angiv kode)

Afgræsning og drift (angiv kategori 1-5)

Vegetationsstruktur (angiv kategori 1-5)
Arealandel uden vegetationsdække

Arealandel med græsning/høslæt

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
0-5%
5-10%
10-30%
30-75%
75-100%
Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
0-5%
5-10%
10-30%
30-75%
75-100%
Arealandel med tydelige randpåvirkninger af landbrugsdrift
(gødskning, sprøjteskader)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
0%
1-10%
10-25%
25-50%
50-100%

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
0-5%
5-10%
10-30%
30-75%
75-100%
Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
0-5%
5-10%
10-30%
30-75%
75-100%
Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm
(1)
(2)
(3)
0-5%
5-10%
10-30%
Arealandel med dværgbuske

(4)
30-75%

(1)
(2)
(3)
(4)
0-5%
5-10%
10-30%
30-75%
Arealandel med vedplanter (kronedække)

Naturtypekarakteristiske strukturer
1: ikke tilstede

(5)
75-100%

p1
p2
p3
p4

(5)
75-100%

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
0%
1-10%
10-25%
25-50%
50-100%
Arealandel med forekomst af invasive arter
(1)
0%

(2)
1-10%

(3)
10-25%

(4)
25-50%

n1
n2
n3
n4

(5)
50-100%

(Angiv kategori 1-3 for hver struktur)
2: spredt/rudimentært 3: udbredt/veludviklet

Positive strukturer
Sphagnum- og/el mosrig bund
Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser
Trykvandspåvirket bund
Fugtige, artsrige kratpartier
Negative strukturer
Ensartede bestande af tagrør el.a. høje græsser
Ensartede bestande af høje næringskrævende stauder
Jævn, kulturpåvirket bund uden terrænvariationer
Tegn på tilskudsfodring/gødskning

Hydrologi: Afvanding og vandindvinding (angiv kategori)
(1) Ingen afvanding.
Intakt og veludviklet
fugtigbundsvegetation

(2) Nogen afvanding.
Fugtigbundsplanter
udbredte.

(3) Afvanding tydelig.
Fugtigbundsplanter
pletvist.

(4) Afvanding udbredt.
Fugtigbundsplanter hist
og her

(5) Fuldstændig
afvandet. Fugtigbundsplanter mangler

Drift/pleje
Nuværende drift/pleje

Trusler

Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig angiv type
Afbrænding/tørveskrælning
Slåning/høslæt
Rørskær
Rydde vedplanter

Øge afgræsning
Mindske afgræsning
Hæve vandstand
Ophøre dræning

Bekæmpe invasive arter
Nedsætte eutrofiering
Ophøre gødskning
Ophøre tilskudsfodring

Beskriv kort det aktuelle behov for yderligere indsats
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Feltskema til mose og kær, Artsregistrering
Kode
A
B

Arealtype
Relativ upåvirket areal
Areal tydeligt påvirket

Pct.

Dok.felt

UTM-koordinater for dokumentationsfelt
X:

Y:

Typiske arter fra mose og kær
Hele arealet: angiv fund med arealkode A el. B (dominerende arter markeres med cirkel om) Dokumentationsfelt: angiv fund med X

klokkelyng (S*)
siv, lyse- ()
vejbred, glat (K#)
kløver, hvid- ()
skjolddrager, almindelig (K)
vejbred, lancet- ()
kløver, rød- ()
skræppe, kruset (K#)
vibefedt (**)
kogleaks, blågrøn (K)
skræppe, nøgle- (K*)
vikke, muse- (*)
viol, eng- (S*)
kogleaks, fladtrykt (K*)
skræppe, vand- ()
kogleaks, skov- (*)
snerle, gærde- (K)
ærenpris, tykbladet (K*)
kogleaks, tue- (S**)
snerre, burre- (K#)
korsknap (K)
snerre, kær- (*)
kragefod (S*)
snerre, sump- (*)
soldug, rundbladet (S**)
kvik, almindelig (K#)
kællingetand, sump- (*)
Sphagnum cuspidatum (S*)
kæruld, smalbladet (S*)
Sphagnum fallax (S*)
kæruld, tue- (S*)
Sphagnum fimbriatum (S)
kørvel, vild (K#)
Sphagnum magellanic(S**)
leverurt (**)
Sphagnum palustre (S*)
mangeløv, smalbladet (S*)
Sphagnum rubellum (S**)
mjødurt, almindelig ()
star, almindelig (*)
mynte, vand- ()
star, blågrøn (*)
star, grå (S*)
mælkebøtte, fandens (K#)
natskygge, bittersød (K)
star, hare- (S*)
nellikerod, eng- (*)
star, hirse- (S*)
næbfrø, hvid (S**)
star, håret (K)
nælde, stor (K#)
star, knippe- (K)
padderok, ager- (#)
star, knold- (*)
padderok, dynd- (*)
star, krognæb- (**)
padderok, kær- (*)
star, kær- (K)
perikon, vinget (*)
star, nikkende (K*)
star, næb- (*)
pil, femhannet (S*)
pil, grå- (#)
star, stiv (K)
star, stjerne- (S*)
pil, krybende (S*)
pil, øret (S)
star, sylt- (K*)
pileurt, vand- ()
star, top- (*)
Plagiomnium elatum ()
star, toradet ()
star, trindstænglet (S*)
Plagiomnium ellipticum (*)
Bilag IV-arter
pors, mose- (S*)
sumpkarse (*)
Hasselmus
potentil, krybende (K)
sumpstrå, almindelig (K*)
Birkemus
rajgræs, almindelig (K#)
sumpstrå, enskællet (K*)
Odder
ranunkel, bidende ()
svingel, eng- ()
Enkelt månerude
ranunkel, kær- (*)
svingel, rød ()
Fruesko
ranunkel, lav (#)
svingel, strand- (K)
Mygblomst
ranunkel, tigger- (K)
svovlrod, kær- (S*)
Vandranke
rapgræs coll., eng- (K)
sværtevæld (K)
Liden najade
rapgræs, almindelig (#)
syre, almindelig ()
Gul stenbræk
rapgræs, eng- ()
sødgræs, butblomstret (K)
Grøn buxbaumia
revling (S*)
sødgræs, høj ()
Blank seglmos
Rhytidiadelphus squarros ()
sødgræs, manna- ()
Stor vandsalamander
rosmarinlyng (S*)
tagrør (K)
Klokkefrø
rottehale, eng- ()
tandbælg (S**)
Spidssnudet frø
rævehale, eng- ()
tidsel, ager- (K#)
Springfrø
rævehale, knæbøjet (K)
tidsel, horse- (K#)
Løgfrø
røllike, almindelig ()
tidsel, kær- (*)
Strandtudse
røllike, nyse- (S)
tidsel, kål- (K)
Grønbroget Tudse
tormentil (S**)
rørgræs (K)
Løvfrø
tranebær (S*)
hvene, kryb- ()
rørhvene, eng- (S)
Markfirben
trehage, kær- (*)
hvene, stortoppet (K)
sideskærm ()
Eremit
høgeskæg, kær- (*)
siv, blågrå (K*)
trehage, strand- (K**)
Stellas mosskorpion
hønsetarm, almindelig ()
siv, butblomstret (K*)
troldurt, eng- (**)
Hedepletvinge
iris, gul (K*)
siv, børste- (S*)
trævlekrone (*)
Sortplettet blåfugl
kabbeleje, eng- (*)
siv, glanskapslet (*)
tusindfryd (#)
Stor kærguldsmed
kamgræs, almindelig (*)
siv, knop- ()
vandkarse (*)
Grøn kølleguldsmed
vandnavle (*)
kattehale (K)
siv, liden (S*)
Grøn mosaikguldsmed
K: fortrinsvis kalkholdig bund S: fortrinsvis sur bund , #: problem-/invasivart, *: positivart **: særlig værdifuld positivart
Indikatorarter er fremhævet. 1 (kalkmose), 2 (sur mose) eller flere indikatorarter er tegn på god naturtilstand (A-areal)
andemad, liden ()
angelik, skov- (*)
Aulacomnium palustre (S*)
baldrian, krybende (*)
baldrian, tvebo (**)
benbræk (S*)
blåtop (S)
Brachythecium rivulare (K*)
Brachythecium rutabulu (K)
brunelle, almindelig (*)
Bryum pseudotriquetrum (**)
bukkeblad (S*)
bunke, bølget (S)
bunke, mose- ()
Calliergonella cuspidata (*)
Campylium stellatum (**)
Climacium dendroides (S*)
Cratoneuron filicinum (K*)
djævelsbid (S**)
draphavre (K#)
dueurt, dunet (K*)
dueurt, kær- (*)
dueurt, lådden (K#)
dunhammer, bredbladet ()
engkarse (*)
engkarse coll. (K*)
ensian, klokke- (S*)
fladbælg, gul ()
fladstjerne, græsbladet (*)
fladstjerne, kær- (*)
fladstjerne, sump- (*)
fløjlsgræs ()
forglemmigej, eng- (*)
forglemmigej, sump- (*)
fredløs, almindelig ()
fredløs, dusk- (S*)
frytle, mangeblomst(S*)
frøstjerne, gul (K*)
fyr, skov- (S)
galtetand, kær- (*)
gifttyde (*)
gran, rød- (S#)
gulaks, vellugtende (S*)
gøgeurt, kødfarvet (*)
gøgeurt, maj- (*)
gåsepotentil (K)
harril (K*)
hedelyng (S*)
hjertegræs (**)
hjortetrøst, hamp- (K)
hullæbe, sump- (**)
hvene, almindelig (S)
hvene, hunde- (S*)
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