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Baggrund 
 
Der er udarbejdet statslige Natura 2000-planer for 246 Natura 2000-områder, som kan findes her: 
Natura 2000-plan.  
 
Denne handleplan er en udmøntning af Natura 2000-plan for 146 Hejede Overdrev, Valborup Skov 
og Valsølille Sø  
 
Handleplanen er udarbejdet af Lejre Kommune, Ringsted Kommune, Holbæk Kommune og 
Naturstyrelsen. 
 
Hver kommune er ansvarlig for de dele af handleplanen, der vedrører kommunens geografiske 
område på land og kystnære områder - bortset fra skovbevoksede, fredskovspligtige arealer. Hver 
kommune sikrer gennemførelse for sit område inden udgangen af år 2015. 
 
Naturstyrelsen er ansvarlig for de dele af handleplanen, der vedrører de skovbevoksede, 
fredskovspligtige arealer. Naturstyrelsen sikrer gennemførelse af disse dele af handleplanen inden 
udgangen af år 2021.  
 
Naturstyrelsen er offentlig lodsejer og gennemfører Natura 2000-planen direkte i sin drifts- og 
plejeplan. Der er resumé af denne drifts- og plejeplan i bilag 4. Herudover indgår denne drifts- og 
plejeplanlægning for offentlige arealer kun i handleplanens bilag 2. 
 
Handleplanen er udarbejdet med hjemmel i miljømålsloven (lovbekendtgørelse nr. 932 af 24/9 
2009), bekendtgørelse nr. 1117 om kommunalbestyrelsernes Natura 2000-handleplaner og 
bekendtgørelse 1116 om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning. 
 
Det fremgår af lovgivningen: 
 

 at en handleplan skal indeholde:  
- en prioritering af handleplan-myndighedens forventede forvaltningsindsats i 

planperioden 
- en angivelse af mål og forventet effekt for de enkelte aktiviteter 
- de forventede metoder og forvaltningstiltag, som handleplan-myndigheden vil tage i 

brug for at forbedre naturtilstanden eller fastholde gunstig bevaringsstatus 
 at en handleplan ikke må stride imod retningslinjer fastsat i den statslige Natura 2000-

plan. 
 at en handleplan skal være så konkret, at dens gennemførelse kan vurderes. Dog må 

handleplanen ikke foregribe det præcise indhold af de aftaler eller afgørelser, der træffes 
i forhold til den enkelte lodsejer i forbindelse med gennemførelse af handleplanen.  

 
Alle myndigheder skal i deres arealdrift, naturforvaltning og ved udøvelse af deres beføjelser i 
henhold til lovgivningen i øvrigt lægge Natura 2000-planen og -handleplanen til grund.  
 
I handleplanen anvendes en række Natura 2000-begreber m.m., som er defineret nærmere i bilag 5. 
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Mål for planperioden  
(Natura 2000-planens indsatsprogram) 
 
Natura 2000-planens indsatsprogram er bindende retningslinjer for handleplanen i første 
planperiode, og anvendes derfor som handleplanens mål. Dette indsatsprogram skal være 
gennemført med udgangen af år 2015, dog år 2021 for de skovbevoksede, fredskovspligtige 
arealer. Indsatsprogrammet vedrører alene naturtyper og arter, som er på udpegningsgrundlaget 
for Natura 2000-området, jf. bilag 1.  
 
Indsatsprogrammet er på side 20 i Natura 2000-planen.  
 
Her er et sammendrag:  
 

o De terrestriske lysåbne naturtyper sikres en optimal ekstensiv drift og pleje.  
 

o Arealet med kalkoverdrev (6210) udvides, hvor de naturgivne forhold gør det muligt. 
 

o Surt overdrev (6230) udvides med i størrelsesordenen 3-7 ha, hvor de naturgivne forhold gør 
det muligt.  

 
o Tidvis våd eng (6410) udvides, hvor de naturgivne forhold gør det muligt, hvor de 

naturgivne forhold gør det muligt; rød-gran fjernes; naturlig hydrologi sikres.  
 

o Rigkær (7230) udvides med i størrelsesordenen 2-5 ha, hvor de naturgivne forhold gør det 
muligt; rød-gran og øvrige vedplanter fjernes. 

 
o Hængesæk (7140) udvides, hvor de naturgivne forhold gør det muligt; rød-gran fjernes. 

 
o Der sikres den for naturtyperne mest hensigtsmæssige hydrologi på arealer med tidvis våd 

eng (6410), hængesæk (7140) og rigkær (7230).  
 

o De invasive arter bekæmpes vha. de bedste kendte metoder. Spredning af de invasive arter 
forebygges. 

 
o Skovnaturtyperne sikres en skovnaturtypebevarende drift og pleje eller udlægges i særlige 

tilfælde til urørt skov.   
 

o Det undersøges nærmere, hvor der er behov for at skabe en mere hensigtsmæssig hydrologi i 
skovnaturtyperne, og disse steder sikres den for skovnaturtyperne mest hensigtsmæssig 
hydrologi. 

o Der sikres den for naturtyperne mest hensigtsmæssige hydrologi på arealer med 
skovbevokset tørvemose (91D0) og elle- og askeskov (91E0). 

 
o Der sikres velegnede levesteder for stor vandsalamander. 
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Forventede metoder og forvaltningstiltag  
 
Her angives de metoder og forvaltningstiltag, som forventes at skulle anvendes for at opfylde 
handleplanens mål (Natura 2000-planens indsatsprogram). Der angives dog ikke metoder og 
forvaltningstiltag for offentlige arealer, hvor lodsejerne selv udarbejder drifts- og plejeplaner for at 
gennemføre Natura 2000-planen. Der henvises til resuméerne af denne offentlige drifts- og 
plejeplanlægning i bilag 4.  
 
Den konkrete indsats på et areal forventes i stort omfang udmøntet ved, at lodsejeren søger om 
tilskud fra en række særlige tilskudsordninger under Landdistriktsprogrammet. For nærmere 
information henvises til NaturErhvervsstyrelsen og – for skovbevoksede arealer – til Naturstyrelsen. 
 
Naturtyper  
I tabel 1 angives de forventede metoder og forvaltningstiltag for naturtyperne på 
udpegningsgrundlaget, jf. bilag 1. Tabellen er inddelt i 3 grupper:  
 

 Lysåbne naturtyper, inkl. sø- og vandløbsnaturtyper (se bilag 5)  
 Skovnaturtyper (se bilag 5)  
 Ny habitatnatur (dvs. forventede udvidelser af naturtyperne) 

 
 
Tabel 1: Forventede metoder og forvaltningstiltag for naturtyperne*  

Skøn over omfanget af: Forventede metoder og 
forvaltningstiltag   
 

Igangværende 
indsats 

Behov for ny 
indsats 

Samlet 
indsats 

Lysåbne naturtyper:    

Rydning af uønsket opvækst Ca 1 ha Ca 3 ha Ca 4 ha 

Forbedring af hydrologi    

Græsning eller høslæt Ca 4 ha 0,5-5 ha 4,5 – 9 ha 

Skovnaturtyper:     

Skov med fredskovspligt:    

Skovnaturtypebevarende drift og pleje 0 ha Ca, 118-132 ha Ca. 118-132 ha 

Urørt skov 0 ha <15ha <15ha 

Forbedring af hydrologi 0 ha Ca. 6 ha Ca. 6 ha 

Skov uden fredskovspligt:    

Skovnaturtypebevarende drift og pleje 0 ha Ca. 4-9 ha Ca. 4-9 ha 

Urørt skov 0 ha <5ha <5ha 

Ny habitatnatur**:    

Udvidelser af naturtyper 0 5-12,5 ha 5-12,5 ha 
* Omfatter ikke offentlige arealer, hvor ejeren gennemfører Natura 2000-planen i egne drifts- og plejeplaner. Se bilag 4. 
** I bilag 3 er der et kort, som viser potentielle områder for ny habitatnatur. 
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Hovedparten af arealet med naturtyper er kortlagt og kan ses på hjemmesiden PRIOR.  
I tabel 1 er der et skøn over omfanget af de enkelte metoder og forvaltningstiltag for de kortlagte 
naturtyper samt et skøn over omfanget af ny habitatnatur. I den forbindelse skelnes mellem 
”Igangværende indsats” og ”Behov for ny indsats”, da der allerede er igangværende indsatser i 
Natura 2000-området, der bidrager til at opfylde handleplanens mål.    
 
Arealer angivet i tabel 1 er potentielle bruttoarealer, der vil blive undersøgt nærmere i planperioden 
mhp. at vurdere gennemførlighed. Indsatsens præcise omfang i planperioden vil bero på en 
biologisk, teknisk og økonomisk vurdering og vil sikre Natura 2000-planens målopfyldelse ved at:  
 

 Arealer med disse naturtyper indenfor Natura 2000-området ikke går tilbage  

 Tilstanden samlet set ikke forringes i denne planperiode.  
 
 
 
Særligt for skovnaturtyperne: 

 Igangværende indsatser. 
Dækker skovarealer, der i hele planperioden er beskyttet ved skovlovsaftale, fredning eller 
lignende. I særlige tilfælde kan der være behov for en supplerende beskyttelsesindsats. 
 
Bemærk: Træbevoksede moser, hvor vegetationen er opstået naturligt, er omfattet af 
naturbeskyttelseslovens § 3 eller skovlovens § 28. Det kan omfatte 91D0 Skovbevokset 
tørvemose og 91E0 Elle- og askeskov. Sådanne arealer er ikke medtaget under 
”Igangværende indsatser” i tabel 1, selvom beskyttelsen kan være tilstrækkelig. 
 

 Behov for særlig indsats 
Generelt skal der være en særlig beskyttelsesindsats af skovnatur, der er i høj tilstand. Det 
skal bidrage til at bevare de ekstraordinære naturværdier. Se nærmere i bilag 5 under 
”Skovnaturtypebevarende drift og pleje” og ”Urørt skov”. 
 
. Bruttoarealet for urørt skov er arealer i høj tilstand med bl.a. stor andel dødt ved, mens 
bruttoarealet for forbedret hydrologi er de mest tørre arealer med 91D0 Skovbevokset 
tørvemose og 91E0 Elle- og askeskov, der har fungerende grøfter. 
 

 Reduktion af arealet med skovnaturtyper 
I forbindelse med udvidelser af naturtyperne 6420 Tidvis våd eng og 7230 Rigkær kan der 
forekomme reduktioner i arealet med 91D0 Skovbevokset tørvemose og 91E0 Elle- og 
askeskov.     
  

Arter  
 
Indsatsen for naturtyperne forventes i væsentligt omfang at bidrage til at sikre velegnede levesteder 
for arter på udpegningsgrundlaget.  
 
Kommunerne og Naturstyrelsen har vurderet, at der i denne planperiode ikke er behov for indsats 
for stor vandsalamander på de private arealer. 
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