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Bilag 2 - Opsummering af Natura 2000-planen og mulige virkemidler


Natura 2000-område: 133 Gribskov, Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov


Skæv vindelsnegl1014 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Gribskov117


Tilgroning med græs og høje urter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Høslet


Sumpvindelsnegl1016 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Gribskov117


Mulige virkemidler til truslen:


Stor kærguldsmed1042 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Gribskov117


Mulige virkemidler til truslen:
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Natura 2000-område: 133 Gribskov, Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov


Bæklampret1096 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Gribskov117


Mulige virkemidler til truslen:


Stor vandsalamander1166 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Gribskov117


Tilgroning af ynglevandhuller Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode


Overskygning af ynglevandhuller 
med vedplanter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Rydning af vedplanter
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Natura 2000-område: 133 Gribskov, Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov


Grøn buxbaumia1386 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Gribskov117


Arealreduktion/ fragmentering Skovnaturtypebevarende drift/pleje Mulige virkemidler til truslen:
Skovnaturtypebevarende drift/pleje


Uhensigtsmæssig drift Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede 
arealer


Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


 Ret næringsfattige søer og vandhuller 
med små amfibiske planter ved bredden


3130 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Gribskov117


Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


 Kalkrige søer og vandhuller med 
kransnålalger


3140 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Gribskov117


Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 133 Gribskov, Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov


 Næringsrige søer og vandhuller med 
flydeplanter eller store vandaks


3150 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Gribskov117


Mulige virkemidler til truslen:


 Brunvandede søer og vandhuller3160 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Gribskov117


Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 133 Gribskov, Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov


 Vandløb med vandplanter3260 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Gribskov117


Uhensigtsmæssig drift Miljøvenlig  vandløbspleje Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen


Sandvandring Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode


Belastning med organisk stof Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode


 Tørre dværgbusksamfund (heder)4030 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Gribskov117


Mulige virkemidler til truslen:
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Natura 2000-område: 133 Gribskov, Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov


 Overdrev og krat på mere eller mindre 
kalkholdig bund (* vigtige 
orkidélokaliteter)


6210 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Gribskov117


Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Tilgroning med græs og høje urter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Høslet


 * Artsrige overdrev eller græsheder på 
mere eller mindre sur bund


6230 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Gribskov117


Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Tilgroning med græs og høje urter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Tilgroning med vedplanter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter
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Natura 2000-område: 133 Gribskov, Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov


 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig 
bund, ofte med blåtop


6410 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Gribskov117


Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Tilgroning med græs og høje urter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Tilgroning med vedplanter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter


Uhensigtsmæssig hydrologi Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Afskæring af dræn og grøfter


 Bræmmer med høje urter langs 
vandløb eller skyggende skovbryn


6430 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Gribskov117


Mulige virkemidler til truslen:
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Natura 2000-område: 133 Gribskov, Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov


 * Aktive højmoser7110 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Gribskov117


Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Arealreduktion/ fragmentering Udvidelse af naturarealet Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter


 Nedbrudte højmoser med mulighed for 
naturlig gendannelse


7120 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Gribskov117


Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Tilgroning med vedplanter Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 133 Gribskov, Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov


 Hængesæk og andre kærsamfund 
dannet flydende i vand


7140 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Gribskov117


Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Tilgroning med græs og høje urter Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Grøftning og dræning Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Afskæring af dræn og grøfter


Tilgroning med vedplanter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter
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Natura 2000-område: 133 Gribskov, Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov


 * Kilder og væld med kalkholdigt 
(hårdt) vand


7220 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Gribskov117


Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Tilgroning med græs og høje urter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Tilgroning med vedplanter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter


Uhensigtsmæssig hydrologi Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Afskæring af dræn og grøfter
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Natura 2000-område: 133 Gribskov, Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov


 Rigkær7230 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Gribskov117


Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Tilgroning med græs og høje urter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Grøftning og dræning Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Afskæring af dræn og grøfter


Invasive arter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Bekæmpelse af invasive arter


Tilgroning med vedplanter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter
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Natura 2000-område: 133 Gribskov, Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov


 Bøgeskove på morbund uden kristtorn9110 Ugunstig Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Gribskov117


Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Utilstrækkelig beskyttelse Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede 
arealer


Mulige virkemidler til truslen:


Skovnaturtypebevarende drift/pleje


Urørt skov


Intensiv skovdrift Skovnaturtypebevarende drift/pleje Mulige virkemidler til truslen:
Skovnaturtypebevarende drift/pleje


Urørt skov
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Natura 2000-område: 133 Gribskov, Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov


 Bøgeskove på muldbund9130 Ugunstig Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Gribskov117


Utilstrækkelig beskyttelse Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede 
arealer


Mulige virkemidler til truslen:


Skovnaturtypebevarende drift/pleje


Urørt skov


Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Intensiv skovdrift Skovnaturtypebevarende drift/pleje Mulige virkemidler til truslen:
Skovnaturtypebevarende drift/pleje


Urørt skov
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Natura 2000-område: 133 Gribskov, Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov


 Egeskove og blandskove på mere eller 
mindre rig jordbund


9160 Ugunstig Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Gribskov117


Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Utilstrækkelig beskyttelse Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede 
arealer


Mulige virkemidler til truslen:


Skovnaturtypebevarende drift/pleje


Urørt skov


Intensiv skovdrift Skovnaturtypebevarende drift/pleje Mulige virkemidler til truslen:


 Stilkegeskove og -krat på mager sur 
bund


9190 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Gribskov117


Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Utilstrækkelig beskyttelse Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede 
arealer


Mulige virkemidler til truslen:


Skovnaturtypebevarende drift/pleje


Urørt skov
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Natura 2000-område: 133 Gribskov, Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov


 * Skovbevoksede tørvemoser91D0 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Gribskov117


Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Utilstrækkelig beskyttelse Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede 
arealer


Mulige virkemidler til truslen:


Skovnaturtypebevarende drift/pleje


Urørt skov


Intensiv skovdrift Skovnaturtypebevarende drift/pleje Mulige virkemidler til truslen:
Skovnaturtypebevarende drift/pleje


Urørt skov


 * Elle- og askeskove ved vandløb, søer 
og væld


91E0 Ugunstig


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Gribskov117


Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Utilstrækkelig beskyttelse Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede 
arealer


Mulige virkemidler til truslen:


Skovnaturtypebevarende drift/pleje


Gamle driftsformer i skov
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Natura 2000-område: 133 Gribskov, Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov


Hvepsevåge Vurderet Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Gribskov


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


108


Mulige virkemidler til truslen:


Plettet rørvagtel Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Gribskov


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


108


Mulige virkemidler til truslen:


Sortspætte Vurderet Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Gribskov


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


108


Mulige virkemidler til truslen:
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Natura 2000-område: 133 Gribskov, Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov


Rødrygget Tornskade Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Gribskov


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


108


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Høslet


Rydning af vedplanter


Uhensigtsmæssig drift Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode
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Natura 2000-område: 133 Gribskov, Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov


Sumpvindelsnegl1016 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov190


Mulige virkemidler til truslen:


Bæklampret1096 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov190


Mulige virkemidler til truslen:


Flodlampret1099 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov190


Mulige virkemidler til truslen:
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Natura 2000-område: 133 Gribskov, Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov


Stor vandsalamander1166 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov190


Mulige virkemidler til truslen:


 Kalkrige søer og vandhuller med 
kransnålalger


3140 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov190


Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Næringsstofbelastning Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode


 Næringsrige søer og vandhuller med 
flydeplanter eller store vandaks


3150 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov190


Mulige virkemidler til truslen:
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Natura 2000-område: 133 Gribskov, Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov


 Brunvandede søer og vandhuller3160 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov190


Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


 Vandløb med vandplanter3260 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov190


Uhensigtsmæssig drift Miljøvenlig  vandløbspleje Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen


Sandvandring Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode


Belastning med organisk stof Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode
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Natura 2000-område: 133 Gribskov, Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov


 Overdrev og krat på mere eller mindre 
kalkholdig bund (* vigtige 
orkidélokaliteter)


6210 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov190


Mulige virkemidler til truslen:


 Bræmmer med høje urter langs 
vandløb eller skyggende skovbryn


6430 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov190


Mulige virkemidler til truslen:
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Natura 2000-område: 133 Gribskov, Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov


 * Kilder og væld med kalkholdigt 
(hårdt) vand


7220 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov190


Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Tilgroning med græs og høje urter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Tilgroning med vedplanter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter


Grøftning og dræning Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Afskæring af dræn og grøfter


Invasive arter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Bekæmpelse af invasive arter
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Natura 2000-område: 133 Gribskov, Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov


 Rigkær7230 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov190


Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Tilgroning med græs og høje urter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter


Uhensigtsmæssig hydrologi Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Afskæring af dræn og grøfter


Invasive arter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Bekæmpelse af invasive arter
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Natura 2000-område: 133 Gribskov, Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov


 Bøgeskove på morbund uden kristtorn9110 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov190


Utilstrækkelig beskyttelse Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede 
arealer


Mulige virkemidler til truslen:


Skovnaturtypebevarende drift/pleje


Urørt skov


Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Intensiv skovdrift Skovnaturtypebevarende drift/pleje Mulige virkemidler til truslen:
Skovnaturtypebevarende drift/pleje


Urørt skov
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Natura 2000-område: 133 Gribskov, Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov


 Bøgeskove på muldbund9130 Ugunstig Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov190


Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Utilstrækkelig beskyttelse Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede 
arealer


Mulige virkemidler til truslen:


Skovnaturtypebevarende drift/pleje


Urørt skov


Intensiv skovdrift Skovnaturtypebevarende drift/pleje Mulige virkemidler til truslen:
Skovnaturtypebevarende drift/pleje


Urørt skov


 Egeskove og blandskove på mere eller 
mindre rig jordbund


9160 Ugunstig Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov190


Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Utilstrækkelig beskyttelse Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede 
arealer


Mulige virkemidler til truslen:


Skovnaturtypebevarende drift/pleje


Urørt skov
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Natura 2000-område: 133 Gribskov, Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov


 * Elle- og askeskove ved vandløb, søer 
og væld


91E0 Ugunstig Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov190


Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Utilstrækkelig beskyttelse Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede 
arealer


Mulige virkemidler til truslen:


Skovnaturtypebevarende drift/pleje


Urørt skov
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Natura 2000-område: 133 Gribskov, Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov


Hvepsevåge Vurderet Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Gribskov


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


108


Mulige virkemidler til truslen:


Plettet rørvagtel Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Gribskov


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


108


Mulige virkemidler til truslen:


Sortspætte Vurderet Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Gribskov


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


108


Mulige virkemidler til truslen:
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Natura 2000-område: 133 Gribskov, Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov


Rødrygget Tornskade Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Gribskov


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


108


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Høslet


Rydning af vedplanter


Uhensigtsmæssig drift Ingen Indsats i 1. planperiode Mulige virkemidler til truslen:
Ingen indsats i 1. planperiode
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Tillæg om ny viden til Natura 2000-basisanalyse for  


Natura 2000-område nr. 133 Gribskov, Esrum Sø, Esrum Å og Snævret 
Skov 


Tillægget gælder både for basisanalyser for lysåbne naturtyper og arter samt 
for skovbasisanalyser. 
 


 


1. BESKRIVELSE AF OMRÅDET 
Områdets afgrænsning er uændret, og områdets overordnede naturindhold er uændret.  


 


2. TILFØJELSER TIL UDPEGNINGSGRUNDLAGET 


 


Natura 2000-planerne bygger på den eksisterende viden om naturforholdene. Denne viden 
er områdevis blevet opgjort i basisanalyserne for hhv. Natura 2000-skovplanlægning, Natura 
2000-havplanlægning samt Natura 2000-planlægning for øvrige arealer. Basisanalyserne, 
der udgør en del af den færdige plan for Natura 2000-området, blev offentliggjort i 2007 og 
kan ses på By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside (www.blst.dk). 


Dette tillæg opsummerer den viden, der – ud over basisanalysens – supplerende indgår som 
grundlag for Natura 2000-planen. Tillægget er opbygget med et indhold og en struktur, der 
svarer til basisanalysens opbygning. 


For nogle områder er der på baggrund af basisanalysen eller overvågningsdata mv. foretaget 
ændringer i udpegningsgrundlaget. Det gældende udpegningsgrundlag kan ses i figur 2 i na-
turplanen. I det tilfælde at nye arter er tilføjet udpegningsgrundlaget er vurderinger af deres 
levestedsareal opgjort i dette bilag. 


Siden basisanalyserne er der i nogle områder foretaget kortlægning af yderligere naturtyper, 
skovnaturtyper på ikke-fredskovspligtige arealer og/eller en genkortlægning af i første om-
gang oversigtligt kortlagte arealer. De ny- eller genkortlagte arealer har bidraget med ny vi-
den af betydning for Natura 2000-planerne. 


Der er foretaget nye overslagsberegninger af den luftbårne kvælstofdeposition til de kortlag-
te naturtyper. Beregningerne omfatter nu alle kortlagte arealer af både lysåbne naturtyper 
og skovnaturtyper. 


I nogle områder er der endvidere sket væsentlige ændringer i driften, igangsat naturgenop-
retningsprojekter el.lign. siden færdiggørelsen af basisanalyserne. 


I basisanalysen er omtalt væsentlige nyopdagede eller nyindvandrede forekomster af arter 
eller naturtyper, der ikke var en del af områdets oprindelige udpegningsgrundlag. Der er 
desuden fremkommet yderligere oplysninger om naturtyper og arter i forbindelse med over-
vågning og kortlægning udført 2006-2008. Disse arter og naturtyper er vurderet i forbindel-
se med en revision af udpegningsgrundlaget. Det aktuelle udpegningsgrundlag fremgår af fi-
gur 2 i naturplanen – og af By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside. 
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Følgende naturtyper i habitatområde H117: Søbred med småurter (3130), kransnålalgesø 
(3140), næringsrig sø (3150), kalkoverdrev (6210), surt overdrev (6230), højmose (7110), 
nedbrudt højmose (7120) og stilkege-skov (9190) er tilføjet dette habitatområdes oprindelige 
udpegningsgrundlag. 


Følgende naturtyper i habitatområde H190: Kransnålalgesø (3140), brunvandet sø (3160) og 
bøg på mor (9110) er tilføjet dette habitatområdes oprindelige udpegningsgrundlag. 


For det samlede Natura 2000-område er følgende naturtyper: Søbred med småurter (3130), 
surt overdrev (6230), højmose (7110), nedbrudt højmose (7120) og stilkege-skov (9190) helt 
nye som udpegningsgrundlag. 


 


3. NYE DATA OM NATURTYPER OG ARTER 


 


Basisanalyserne omfattede den eksisterende viden. Basisanalysen for lysåben natur indeholder 
derfor tillige enkelte kortlagte forekomster af naturtyper, der ikke siden blev genbesøgt ved de 
ovennævnte, samlede kortlægningsopgaver. Kortlægningen af disse forekomster fandt sted 
ved det tidligere Frederiksborg Amts tilsyn og overvågning, idet den her indgik i grundlaget for 
at varetage forpligtigelserne om konsekvensvurdering og bevaring af områdets udpegnings-
grundlag ved de konkrete myndighedsopgaver om administration og planlægning. Disse fore-
komster indgår imidlertid i øjeblikket ikke i den database om naturtyper, der er grundlag for de 
kortlægningsdata, der er præsenteret på By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside, og som til-
lige er udgangspunktet for angivelsen af hver naturtypes samlede areal i Natura 2000-planens 
bilag 2. 


Nye data om areal og antal forekomster af naturtyper og arter i dette Natura 2000-område 
fremgår af nedenstående tabel 1 og 2. Ud over de nævnte naturtyper er der i habitatområdet 
kortlagt et mindre udvalg af områdets vandhuller. Desuden er de data om enkelte forekomster 
af skovnaturtyper, der blev medtaget i basisanalysen for lysåben natur, generelt udtaget i for-
hold til den kortlægning af skovnaturtyper, som er omtalt ovenfor. 


Data om ny-/genkortlagte naturtyper og arter er medtaget såfremt der er tale om nykonstate-
rede naturtyper eller væsentlige ændringer i forhold til oplysningerne i basisanalysen. Data om 
nye arter er medtaget såfremt der er nye oplysninger i forhold til basisanalysen.  


 


 


 


 


 


 


 


 


Første runde af kortlægningen af EF-habitatområdernes naturtyper blev foretaget i perioden 
2004-2005. I første omgang blev kun 18 lysåbne naturtyper samt skovnaturtyper på fred-
skovspligtige arealer kortlagt. I løbet af 2007 og 2008 er der foretaget kortlægning af flere 
lysåbne naturtyper, og der er kortlagt skovnaturtyper på ikke-fredskovspligtige arealer, En-
delig er der foretaget genkortlægning af områder, som kun blev kortlagt oversigtligt/stikprø-
vevist i første runde. 







 3 


Nr. / Naturtype  Registreret  
areal (ha) 


Antal 
forekomster Kilde 


Terrestriske naturtyper 


7140 Hængesæk 19,4 37 1 


7220 *Kildevæld 2,5 Ikke opgjort 1,4 


Skovnaturtyper 


9130 Bøg på muld 2,0 3 3 


91E0 *Elle- og askeskov 4,0 2 3 


91D0 *Skovbevokset tørvemose 1,9 1 3 


Tabel 1a. Opdaterede data om nye eller genkortlagte naturtyper på udpegningsgrundlaget for habitatområderne nr. 
117.  


Data stammer fra 1) NOVANA-overvågningsprogrammet (2004-2009) samt Frederiksborg Amts tilsyn og overvåg-
ning i perioden 1992-2006. (NOVANA/DEVANO). 3) Genkortlægning, supplerende kortlægning 2007-09 (DEVANO). 
4) Indbyrdes justering af kortlægning mellem basisanalyserne for hhv. Natura 2000-planlægning og Natura 2000-
skovplanlægning. Kortlægningsdata for naturtyperne (ekskl. vandnaturtyper) kan ses på By- og Landskabsstyrel-
sens hjemmeside under "Se på kort". *Prioriteret naturtype.  


 


Nr. / Naturtype Registreret  
areal (ha) 


Antal 
forekomster Kilde 


Terrestriske naturtyper 


Ingen nye eller væsentligt ændrede data    


Skovnaturtyper 


91E0 *Elle- og askeskov 5,5 2 3 


Tabel 1b. Opdaterede data om nye eller genkortlagte naturtyper på udpegningsgrundlaget for habitatområderne nr. 
190.  


Data stammer fra 1) NOVANA-overvågningsprogrammet (2004-2009) samt Frederiksborg Amts tilsyn og overvåg-
ning i perioden 1992-2006. (NOVANA/DEVANO). 3) Genkortlægning, supplerende kortlægning 2007-09 (DEVANO). 
4) Indbyrdes justering af kortlægning mellem basisanalyserne for hhv. Natura 2000-planlægning og Natura 2000-
skovplanlægning. Kortlægningsdata for naturtyperne (ekskl. vandnaturtyper) kan ses på By- og Landskabsstyrel-
sens hjemmeside under "Se på kort". *Prioriteret naturtype.  


 


Nr. / Art Antal 
forekomster 


Areal (ha)/ 
Vandløb (km) Kilde 


1016 Sumpvindelsnegl:  
kendte faktiske levesteder 7 1,7 ha 4 


1016 Sumpvindelsnegl:  
potentielle levesteder 55 37,5 ha 4 


1166 Stor vandsalamander:  
kendte faktiske ynglesteder 9 1,7 ha 1,4 


1166 Stor vandsalamander:  
potentielle ynglesteder  127 19,8 ha 1,4 


1166 Stor vandsalamander:  
potentielle levesteder på land langs faktiske yngleste-
der 


5 16,6 ha 4 


Tabel 2a. Opdaterede data om nye eller genkortlagte arter på udpegningsgrundlaget for habitatområderne nr. 117  


1) Data stammer fra national overvågning 2004-2009 (NOVANA mv.) samt Frederiksborg Amts tilsyn og overvåg-
ning i perioden 1992-2006. 4) Indbyrdes justering af kortlægning mellem basisanalyserne for hhv. Natura 2000-
planlægning og Natura 2000-skovplanlægning. 
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Nr. / Art Antal 
forekomster 


Areal (ha)/ 
Vandløb (km) Kilde 


Ingen nye eller væsentligt ændrede data    


Tabel 2b. Opdaterede data om nye eller genkortlagte arter på udpegningsgrundlaget for habitatområderne nr. 190  


1) Data stammer fra national overvågning 2004-2009 (NOVANA mv.) samt Frederiksborg Amts tilsyn og overvåg-
ning i perioden 1992-2006. 4) Indbyrdes justering af kortlægning mellem basisanalyserne for hhv. Natura 2000-
planlægning og Natura 2000-skovplanlægning. 


 


Nr. / Art Antal 
forekomster 


Areal (ha)/ 
Vandløb (km) Kilde 


Ingen nye eller væsentligt ændrede data    


Tabel 2c. Opdaterede data om nye eller genkortlagte arter på udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde 
nr. 108.  


1) Data stammer fra national overvågning 2004-2009 (NOVANA mv.) samt Frederiksborg Amts tilsyn og overvåg-
ning i perioden 1992-2006. 4) Indbyrdes justering af kortlægning mellem basisanalyserne for hhv. Natura 2000-
planlægning og Natura 2000-skovplanlægning. 


 


4. SUPPLERENDE TRUSSELSVURDERING 


 


Tilstandsvurderingen, omfatter i dette område langt de fleste kortlagte forekomster af lysåbne 
naturtyper og skovnaturtyper. Den er dog endnu ikke gennemført for enkelte forekomster. 
Desuden er der nogle få af de forekomster, der var kortlagt i basisanalysen, hvor tilstandsvur-
deringen ikke har kunnet foretages, fordi de ikke blev genbesøgt ved de konkrete kortlægnin-
ger af naturtyper, der er omtalt ovenfor i afsnit 3. 


Ud over basisanalysens opgørelse af trusler mod områdets naturindhold er der nedenstående 
tilføjelser og ændringer.  


 


I basisanalysen blev der præsenteret en trusselvurdering og tilstandsdata for de forskellige 
naturtyper og arter. Hvad angår de ny- og genkortlagte naturtyper vurderes disse forhold at 
være afspejlet i henholdsvis struktur- og artstilstand, som kan ses på By- og Landskabssty-
relsens hjemmeside under "Se på kort". Struktur- og artstilstand udgør tilsammen naturtil-
standen, som fremgår af figur 4 i naturplanen. De registrerede data (strukturparametre og 
artslister) for de enkelte forekomster kan endvidere ses i den fællesoffentlige naturdatabase 
på www.naturdata.dk.  
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4.1 Belastning af naturområder med luftbårent kvælstof 
I tabel 3 er den gennemsnitlige afsætning af kvælstof opgivet som kommunevise gennemsnit 
af NHy og NOx for 2006 (DMU).  


 


Kommune NHy 
(kg N/ha)


NOx 
(kg N/ha)


Total N 
(kg N/ha)


Heraf stammende fra danske 
kilder (%) 


Hillerød 8 5 13 20 


Gribskov 8 5 13 19 


Fredensborg 8 5 13 18  


Helsingør 6 4 10 15 


Landsgennemsnit 8 9 17 33 


Tabel 3. Baggrundsbelastningen (i kg N/ha/år) i de kommuner, som Natura 2000-området ligger inden for.  


Kvælstofdepositionen er angivet som kommunevise gennemsnit af hhv. NHy (ammoniak og ammonium, primært fra 
husdyrproduktion), NOx (kvælstofoxider, salpetersyre og nitrat (fra transport, energiproduktion og industri) og total 
N (samlet tør- og våddeposition). DMU, 2006. 


 


Det gennemsnitlige kvælstofnedfald i de kommuner, hvori Natura 2000-området ligger, er ca. 
12 kg N/ha/år, hvilket er noget lavere end landsgennemsnittet. Belastningen med ammoniak 
og ammonium (NHy) er kun ganske lidt lavere end landsgennemsnittet, hvilket tyder på, at det 
lokale og regionale husdyrhold har en relativt omtrent gennemsnitlig indflydelse på kvælstof-
nedfaldets størrelse. Nedfaldet af NOx’er – der overvejende stammer fra transport, energipro-
duktion og industri – er noget lavere end landsgennemsnittet. 


 


 


Overslagsberegningerne viser, at kvælstofnedfaldet på størsteparten af naturområderne i Na-
tura 2000-område nr. 133 ligger mellem 10 og 20 kg N/ha/år alt afhængig af den lokale hus-
dyrtæthed og naturområdernes overfladeruhed.  


Overslagsberegning af den lokale kvælstofbelastning 


Da husdyrbrug ikke ligger jævnt fordelt i landskabet, vil kvælstofbelastningen af et naturom-
råde variere alt efter om der ligger husdyrbrug tæt på naturområdet, eller der slet ikke er 
husdyrbrug i nærområdet. Hertil kommer, at afsætningen af kvælstof på forskellige overfla-
detyper varierer i forhold til ruheden. Der er f.eks. stor forskel på, hvor meget der afsættes 
på en skov (med stor ruhed og dermed med stor afsætnings-overflade) og på en lysåben 
eng (med lavere ruhed og mindre afsætnings-overflade). Der er derfor foretaget en korrekti-
on af de kommunevise gennemsnitstal i forhold til lokal husdyrtæthed og til forskellige na-
turtypers ruhed inden for Natura 2000-området. Ruheden af naturarealerne er vurderet på 
baggrund af den vedplantedækning, som er registreret ved kortlægningen. 


Korrektionen er foretaget ved hjælp af en metode beskrevet i Ammoniakmanualen (Skov- og 
Naturstyrelsen, 2003) opdateret som beskrevet i boksen nedenfor. Der er ikke tale om en 
eksakt beregning, men om en forholdsvis grov overslagsberegning, der dog giver en indika-
tion af om, og i givet fald hvor meget tålegrænserne er overskredet for de forskellige natur-
typer. Derfor kan overslagsberegningerne ikke direkte indgå i myndighedsbehandling af N-
belastning fra konkrete husdyrbrug/virksomheder. 
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H117 Tålegrænseinterval
(kg N/ha/år) 


Kvælstofafsætning overslag 
(kg N/ha/år) 


Habitatnaturtype  10-15 15-20 20-25 


Surt overdrev (6230) 10-20 67% 33%  


Tidvis våd eng (6410) 15-25 (f) 91% 9%  


Højmose (7110) 5-10 100%   


Nedbrudt højmose (7120) 5-10  100%  


Hængesæk (7140) 10-15 (c,g) 29% 71%  


Kildevæld (7220) 15-25 (h) 2% 98%  


Rigkær (7230) 15-25 (c) 100%   


Elle- og askeskov (91E0) 10-20 (b,j)  100%  


Bøg på mor (9110) 10-20 (b,j)  100%  


Bøg på muld (9130) 10-20 (b,j)  100%  


Ege-blandskov (9160) 10-20 (b,j)  100%  


Stilkege-krat (9190) 10-20 (b,j)  100%  


Skovbevokset tørvemose (91D0) 10-20 (b,j)  100%  


Total   3% 97%  


Tabel 4a. Overslag over tålegrænseoverskridelser i Natura 2000-området. For hver naturtype er angivet naturtypens 
tålegrænseinterval og andelen af det samlede areal i forskellige intervaller af belastninger. Tålegrænsen for et konkret 
naturområde vil typisk ligge indenfor tålegrænseintervallet.  


Belastninger, hvor den lokale N-belastning ligger under den nedre grænse i tålegrænseintervallet (tålegrænsen ikke 
overskredet), er markeret med grønt, N-belastninger, der ligger indenfor tålegrænseintervallet (overstiger den lave 
ende af tålegrænseintervallet), er vist med gult, og N-belastninger, der ligger over tålegrænseintervallet (overstiger 
den høje ende af tålegrænseintervallet), er markeret med rødt. 


 


H190 Tålegrænseinterval
(kg N/ha/år) 


Kvælstofafsætning overslag 
(kg N/ha/år) 


Habitatnaturtype  10-15 15-20 20-25 


Tidvis våd eng (6410) 15-25 (f)  100 %  


Kildevæld (7220) 15-25 (h) 56 % 44 %  


Rigkær (7230) 15-25 (c) 80 % 20 %  


Elle- og askeskov (91E0) 10-20 (b,j)  100 %  


Bøg på muld (9130) 10-20 (b,j)  100 %  


Ege-blandskov (9160) 10-20 (b,j)  100 %  


Total   48 % 52 %  


Tabel 4b. Overslag over tålegrænseoverskridelser i Natura 2000-området. For hver naturtype er angivet naturtypens 
tålegrænseinterval og andelen af det samlede areal i forskellige intervaller af belastninger. Tålegrænsen for et konkret 
naturområde vil typisk ligge indenfor tålegrænseintervallet.  


Belastninger, hvor den lokale N-belastning ligger under den nedre grænse i tålegrænseintervallet (tålegrænsen ikke 
overskredet), er markeret med grønt, N-belastninger, der ligger indenfor tålegrænseintervallet (overstiger den lave 
ende af tålegrænseintervallet), er vist med gult, og N-belastninger, der ligger over tålegrænseintervallet (overstiger 
den høje ende af tålegrænseintervallet), er markeret med rødt. 


 
(a)  Tålegrænsen for atmosfærisk belastning er ikke relevant, idet naturtyperne er naturligt kvælstofrige, ufølsomme 


for atmosfærisk tilførsel, eller forventes at modtage det største bidrag fra andre kilder, fx grundvand eller overfla-
denær afstrømning. 


(b)  Tålegrænsen for beskyttelse af laver (10–15 kg N ha-1år-1) kan anvendes hvis en væsentlig forekomst af følsomme 
laver på lokaliteten ønskes beskyttet. 


(c)  Tålegrænsen for højmoser (5–10 kg N ha-1år-1) kan anvendes hvis en væsentlig forekomst af følsomme højmose-
arter på lokaliteten ønskes beskyttet. 
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(d)  Tålegrænsen for Oligotrofe søer (5–10 kg N ha-1år-1) benyttes for småsøer i klitlavninger. 
(e)  Tålegrænsen for heder (10–20 kg N ha-1år-1) anvendes, hvis dværgbuske (lyng mv.) er hyppige. 
(f)  Naturtypen er en delmængde af den bredere naturtype fersk natureng, der kan være mere kvælstoffølsom. 
(g)  Naturtypen er en delmængde af den bredere naturtype fattigkær, der har tålegrænse i intervallet 10–20 kg N ha-1  


år-1 


(h)  Naturtypen omfatter også Palludellavæld, der forventes at have tålegrænser i den lave ende af intervallet. 
(i)  Baseret på tålegrænsen for laver. 
(j)  Tålegrænsen bør modelberegnes. En modelberegning kan give lavere tålegrænser, ned til 7 kg N ha-1år-1 
 


Som det fremgår af tabel 4 gælder det for de fleste naturtyper i Natura 2000-området, at de 
enten er eller kan være negativt påvirket af luftbårent kvælstof. Værst ser det ud for de meget 
næringsfattige naturtyper højmose og nedbrudt højmose, hvor den høje ende af tålegrænsein-
tervallerne for kvælstofpåvirkning er overskredet for hele arealet (vist med rødt). Den høje 
ende af tålegrænseintervallet er også overskredet på størstedelen af arealet af hængesæk. 
Hertil kommer søbred med småurter (3130), kransnålalgesø (3140) og brunvandet sø (3160), 
der alle har tålegrænser på 5-10 kg N/ha/år, men som ikke er vist i tabel 4. 


Den lave ende af intervallet er overskredet for alle kortlagte forekomster af surt overdrev og 
skovnaturtyper foruden de øvrige forekomster af hængesæk (vist med gult). Også for væsent-
lige arealer af kildevæld er den lave ende af intervallet overskredet. 


 


 


4.2 Foreløbig trusselsvurdering for nye arter på udpegningsgrundlaget 
Der er ingen nye arter på udpegningsgrundlaget 


 


Bestemmelse af kvælstofnedfaldets størrelse på naturområder og sammenligning 
med andre beregninger 


Den præcise størrelse af kvælstofbelastningen på et konkret naturområde er vanskelig at 
bestemme. Der kan enten foretages målinger (som er tidskrævende, omkostningstunge og 
usikre, da de som regel kun repræsenterer en kortere måleperiode og derfor skal omregnes 
til ”normale” forhold), eller der kan foretages modelberegninger med modeller af forskellig 
art, hvoraf nogle er meget ressourcekrævende og omkostningstunge, mens andre har karak-
ter af overslagsberegninger. Resultater fra alle modelberegninger er typisk behæftet med en 
forholdsvis høj usikkerhed. 


Overslagsberegninger i basisanalysen 2006 og i dette tillæg (2009): De nye overslagsbereg-
ninger, der er præsenteret ovenfor, viser især på de meget tilgroede naturområder en lavere 
belastning på de fleste lysåbne naturområder end de overslagsberegninger, der blev lavet i 
2006 i forbindelse med basisanalysen. Forskellen skyldes, at korrektionsfaktoren i forhold til 
naturområdets ruhed er revurderet, og der er anvendt opdaterede tal for kommunevise gen-
nemsnitsdepositioner, geografisk fordeling af dyreenheder (CHR) og samlet N-emission på 
landsplan. Til forskel fra de daværende beregninger er der nu også beregnet kvælstofnedfald 
til skovnaturtyper. De nye overslagsberegninger vurderes at være mere retvisende end 
overslagsberegningerne fra 2006 – og de dækker ensartet alle landets Natura 2000 områ-
der. 


Overslagsberegningerne skal alene anvendes til at give et foreløbigt overblik over omfanget 
af tålegrænseoverskridelser til brug ved vurdering af gunstig bevaringsstatus, ikke til kon-
kret sagsbehandling. 
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5. SUPPLERENDE MODSATRETTEDE INTERESSER 
Der er i Natura 2000-området identificeret nye modstridende interesser. For arten grøn bux-
baumia, der skal prioriteres højt, og som aktuelt i Danmark kun vides at vokse i Gribskov, har 
ældre træbevoksninger med større stykker liggende dødt ved af især nåletræ betydning. Det 
er derfor vigtigt at opretholde sådanne arealer i tilstrækkelig grad i området. På grund af grøn 
buxbaumias sjældenhed skal opretholdelse af et tilstrækkeligt antal velegnede levesteder for 
denne art prioriteres forud for genoprettelse af naturtyper i de områder hvor det er relevant 
for arten. For grøn buxbaumia kan der, som grundlag for prioriteringen i forbindelse med plan-
lægningen af konkrete aktiviteter, tilvejebringes en kvalificeret udpegning af forekomsten af 
velegnede levesteder og om hvor mange det er nødvendigt at sikre for opnåelse af gunstig be-
varingsstatus for arten. Dette vil sikre bedre mulighed for at gennemføre projekter om eksem-
pelvis genskabelse af naturlig hydrologi i området, uden at komme til at forringe levevilkårene 
for grøn buxbaumia. 


For sortspætte har opretholdelsen af ældre nåleskov med liggende, større stykker af dødt ved 
en tilsvarende væsentlig betydning. Sortspætte søger i meget høj grad sin føde her, selvom 
den især yngler i løvtræer. 


I området ses stedvist en opvækst af træer og buske i de lysåbne naturtyper. I nogle tilfælde 
vil disse kunne udvikle sig til skovnaturtyper på bekostning af de pågældende arealer af lysåb-
ne naturtyper. Dette er allerede omtalt i basisanalysen for Natura 2000-skovplanen.  


Langs kanten af brunvandede søer (3160) findes der nogle steder hængesæk (7140). En fort-
sat vækst af hængesæk henover søen, vil langsomt kunne lukke søen helt til.  


For opretholdelse af eksisterende rigkær (7230), kildevæld (7220) og tidvis våde enge (6410) 
vil det ofte være nødvendigt med en drift og pleje, der sikrer betingelser for lysåbne, lavtvok-
sende plantesamfund. Dette er ikke er helt optimalt for de levesteder for sumpvindelsnegl, der 
stedvist overlapper dermed. De naturgivne forhold i området betyder imidlertid, at der inden-
for de enkelte levesteder for sumpvindelsnegl må forventes at kunne opretholdes mindst 10 % 
af arealet med relativt højtvoksende starsump og lignende. 


Tilsvarende kan det i forbindelse med rydning af de lysåbne naturtyper af overdrev (6210 og 
6230) og tidvis våd eng (6410) tænkes muligt at bevare enkelte gamle værdifulde krat og 
træer, hvilket f.eks. kan opretholde ynglemuligheder for rødrygget tornskade. I de lysåbne na-
turtyper vil det ofte også være muligt at bevare enkelte gamle, værdifulde krat og træer, hvil-
ket kan opretholde levemuligheder for bl.a. arter af flagermus.  


 


6. ÆNDRET NATURFORVALTNING OG PLEJE 
Der er en omfattende beskrivelse af nye tiltag i Natura 2000 planen under afsnit ”Igangværen-
de pleje og genopretning”. 


 







 9 


REFERENCER 
Bak, J. 2003: Manual vedr. vurdering af de lokale miljøeffekter som følge af luftbårent kvælstof 
ved udvidelse og etablering af større husdyrbrug. Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen. 


Danmarks Miljøundersøgelser, 2006: Deposition af N komponenter 2006 – kommuner. 
http://www2.dmu.dk/1_viden/2_Miljoetilstand/3_luft/4_spredningsmodel-
ler/5_Depositionsberegninger/2006/depositiontables/2006.dk.Ntot.kommuner.html  


Ellermann, T. m.fl., 2005: Atmosfærisk deposition 2004, NOVANA, Faglig Rapport fra DMU nr. 
555, Danmarks Miljøundersøgelser, Miljøministeriet. 


Ellermann, T. m.fl., 2006: Atmosfærisk deposition 2005, NOVANA, Faglig Rapport fra DMU nr. 
595, Danmarks Miljøundersøgelser, Miljøministeriet. 


Ellermann, T. m.fl., 2007: Atmosfærisk deposition 2006, Faglig Rapport fra DMU nr. 645, 
Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 


Frohn, L. M. m.fl., 2008: Kvælstofbelastning af naturområder i Østjylland. Opgørelse for ud-
valgte Natura 2000 områder, Faglig Rapport fra DMU nr. 673, Danmarks Miljøundersøgelser, 
Aarhus Universitet. 


Geels, C. m.fl., 2008: Kvælstofbelastning af naturområder på Bornholm og Sjælland. Opgørel-
se for udvalgte Natura 2000 områder, Faglig Rapport fra DMU nr. 689, Danmarks Miljøunder-
søgelser, Aarhus Universitet. 


Nielsen O. K. m.fl. 2008: Denmark’s National Inventory Report 2008. Emission Inventories 
1990-2006 – Submitted under the United Nations Framework Convention on Climate Change. 
Faglig Rapport fra DMU nr. 667, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 


Skov- og Naturstyrelsen, 2005: Harmoniserede tålegrænser. Opdatering af 15. december 
2005. http://www.skovognatur.dk/NR/rdonlyres/78C70731-71A2-40B6-B6112F134-
0CB922A/14951/Ammoniakmanual02122005.pdf 


 







<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice






 
 
 
 


Basisanalyse for Natura 2000 områder i 
Frederiksborg Amt, 2006 


 


 
Gribskov, Esrom Sø, Esrom Å og  


Snævret Skov 
 


EF-habitatområde 117, EF-habitatområde 190 og 
EF-fuglebeskyttelsesområde 108 


 


 1


 


 
 
 


Bidrag fra Frederiksborg amt til Skov- og Naturstyrelsen  
juli 2006  


Tilrettet maj 2007  
 







Kolofon 
 
Titel: Basisanalyse for Natura 2000 områder i 


Frederiksborg Amt, 2006 
 


Udarbejdet af: Frederiksborg Amt 
 


Udgivelsesår: 2006 
 


Tekst og databearbejdelse: Mogens Holmen, Karin Jensen, Lone Reersø Hansen, 
Peter B. Jørgensen, Finn Jørgensen, Bodil Aavad 
Jacobsen, Troels Karlog, Mette Bjerre, Morten 
Jepsen (Frederiksborg Amt) 
Louise Nabe-Nielsen, Anette Grøngaard Gylden, 
Morten Vincents, Søren Grøntved Christiansen 
(Roskilde Amt) 
Karin Ravn-Jonsen, Christian Ebbe Mortensen 
(Københavns Amt)  
 


GIS og kort: Gitte Jensen (Frederiksborg Amt) 
 


Tak til: Bettina Nygaard, Århus Amt for stor hjælpsomhed og 
faglig support i forbindelse med udarbejdelse af 
trusselsvurderingen 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 2







 
Forord  
 
I medfør af Lov om Miljømål skal der udarbejdes en plan, Natura 2000 plan, for hvert af de 
internationale naturbeskyttelsesområder i Danmark, dvs. EF-habitatområder, EF-
fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder, tilsammen kaldet Natura 2000-områder.  
En Natura 2000 plan består af: 
 


• en basisanalyse 
• en målfastsættelse 
• et indsatsprogram 


 
Amterne udarbejder basisanalysen for de enkelte Natura 2000 områder og skal aflevere analyserne 
til staten senest den 1. juli 2006. Staten tilføjer derpå en vurdering af områdernes tilstand. 
 
Staten sender i 2007 basisanalyserne ud til offentlig høring i minimum ½ år (idéfasen). Senest 
december 2008 udarbejder staten færdige Natura 2000 planer (inklusive målfastsættelser og 
indsatsprogrammer). Planerne skal i offentlig høring i minimum ½ år, og de endelige planer 
fremlægges af staten senest december 2009. Planerne revideres fremover hvert 6. år. 
 
I Frederiksborg Amt er der udpeget 18 EF-habitatområder (heraf 2 som udelukkende omfatter rev) 
og 6 EF-fuglebeskyttelsesområder; der er i Frederiksborg Amt ikke udpeget Ramsarområder. I 
forbindelse med udarbejdelse af Natura 2000 basisanalysen er de internationale naturbeskyt-
telsesområder inddelt i 15 områder, hvoraf de 2 alene omfatter sandbanker langt til havs, og som 
staten derfor skal udarbejde basisanalyser for: Store Middelgrund (nr. 169) og Lysegrund (nr. 167).  
 
Parallelt med Natura 2000 basisanalysen udarbejder staten desuden en separat basisanalyse til en 
særlig Natura 2000-skovplan for de arealer af fredskov i områderne, der består af skov og visse 
småbiotoper. 
 
De 13 områder, som Frederiksborg Amt helt eller delvis har ansvar for at udarbejde Natura 2000 
basisanalyse for, fremgår af nedenstående skema. 
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Navn på basisanalyse Omfattede områder 
Hesselø med omliggende stenrev H 112  Hesselø med omliggende stenrev 
Gilbjerg Hoved H 113  Gilbjerg Hoved 
Teglstrup Hegn mv. H 114  Teglstrup Hegn, Hammermølle Skov mv. 
Gurre Sø mv. H 115  Gurre Sø 
Rusland H 116  Rusland 


H 117  Gribskov 
F 108  Gribskov mv. 


Gribskov, Esrom Sø mv. 


H 190  Esrom Sø mv. 
H 118  Arresø mv 
F 106  Arresø mv. 


Arresø, Tisvilde Hegn mv. 


H 119  Tisvilde Hegn mv. 
H 120  Roskilde Fjord mv. 
F 105  Roskilde Fjord 
F 107  Jægerspris Nordskov 


Roskilde Fjord mv.1


H 199  Kongens Lyng 
Kattehale Mose H 121  Kattehale Mose 


H 123  Furesø, øvre Mølleådal mv. Furesø, øvre Mølleådal mv.2


F 109  Furesø, Farum Sø mv. 
Jægerspris Skydeterræn H 133  Jægerspris Skydeterræn 


H 134  Hundested – Korshage mv. Hundested – Korshage mv.3


F 102  Hundested – Korshage  
Kyndby Kyst H 245  Kyndby Kyst 


Oversigt over Natura 2000 basisanalyseområder i Frederiksborg Amt.   H: EF-habitatområde, F: EF-
fuglebeskyttelsesområde. 


 
 
Læsevejledning 
 
Basisanalyserne for de 12 områder (H134/F102 udarbejdes af Vestsjællands Amt) består hver især 
af tekst og en række bilag. For den samlede, digitale udgave sendt til Skov- og Naturstyrelsen 
gælder følgende: Tekst og områdespecifikke bilag kan for hvert af områderne findes i mapper 
navngivet med nummeret på det pågældende område (f.eks. ”H121_Kattehalemose”). For hvert 
område er MapInfo-data om forekomst af udpegningsgrundlag for det pågældende område vedlagt i 
en separat mappe (”GIS-kort”) under hvert af områderne. Bilag der er generelle for alle eller flere af 
områderne findes i mappen ”Generelle bilag”. 
 
 
Der kan i basisanalyserne være mindre uoverensstemmelser mellem grundlaget for udarbejdelse af 
trusselsvurderingerne og de beskrevne resultater af naturtypekortlægningen. Dette skyldes, at 
kortlægningen løbende er suppleret, mens trusselsvurderingerne er baseret på udtræk af TILDA-
databasen primo april 2006. Forskellene vurderes ikke at give anledning til, at trusselsvurderingen 
for nogen af områderne er misvisende. 


                                                      
1 Basisanalyse udarbejdet i samarbejde med Roskilde Amt 
2 Basisanalyse udarbejdet i samarbejde med Københavns Amt 
3 Basisanalyse for dette Natura 2000 område udarbejdes af Vestsjællands Amt. 
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1. Indledning 


Kort over området 


 


Natura 2000 området er et 
8.000 ha stort område med 
store varierede skovområder i 
Gribskov og Snævret, landets 
næststørste - men vandrigeste - 
sø, Esrum Sø, med 
tilgrænsende moser og enge 
samt Esrum Å.  
 


 
2. Området 
Natura 2000-området omfatter to habitatområder (H117 og H190) udpeget i hhv. 1998 og 1998-2002 samt ét 
fuglebeskyttelsesområder (F108) udpeget I 1983. De to områdetyper overlapper delvist med hinanden og 
dækker tilsammen et areal på 7.904 ha (se tabel 1.1). Blandt andet indgår en mindre del af Esrom Sø 
(Møllekrogen) faktisk i F108. Nærværende basisanalyse omfatter dog ikke de arealer af fredskov, der er 
skovbevoksede eller består af ganske små naturområder defineret i skovloven. For disse arealer udarbejder 
Skov- og Naturstyrelsen sideløbende hermed en separat basisanalyse til de særlige Natura 2000-skovplaner. 
 
Nr. Navn Hele områdets 


areal (ha) 
Areal omfattet af 
denne basisanalyse 
(ha) 


H117 Gribskov 6.043 1.217 
H190 Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov 1.886 1.826 
F108 Gribskov 6.134 1.307 
 Samlet NATURA 2000-område 7.904 3.019 
Tabel 1.1. Oversigt over de habitat- og fuglebeskyttelsesområder, der er inkluderet i denne basisanalyse. For hvert område er 
områdets nummer, navn og areal (i ha) angivet, ligesom NATURA 2000 områdets samlede areal er oplyst. Da habitat- og 
fuglebeskyttelsesområderne er delvist sammenfaldende, svarer det samlede areal af Natura 2000 området ikke til summen af de tre 
udpegninger. 
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3. Udpegningsgrundlaget 
Habitatdirektivet fra 1992 har til formål at bidrage til at sikre den biologiske diversitet ved at bevare 
naturtyperne og de vilde dyr og planter i EU-området. Direktivet sigter specielt på bevaringen af naturtyper 
og arter, der er truede, sårbare eller sjældne i EU, eller som udgør tydelige eksempler på naturtyper, der er 
typiske for en bestemt del af EU. Til dette formål er der bl.a. udpeget en række særlige bevaringsområder - 
de såkaldte habitatområder. Hvert enkelt habitatområde er udpeget for at beskytte og bevare bestemte 
naturtyper og arter af dyr og planter. Nogle af naturtyperne og arterne er særligt prioriterede af EU, hvilket 
medfører et særligt ansvar for beskyttelsen. Naturtyperne er anført på direktivets bilag I, og arterne på 
direktivets bilag II. 
 
Fuglebeskyttelsesdirektivet fra 1979 har til formål at beskytte de vilde fuglearter i EU-området. 
Medlemslandene har bl.a. ansvar for at sikre levestederne for fuglearter, som er sjældne, truede eller 
følsomme overfor ændringer af levesteder, samt levesteder, der er vigtige for andre fuglearter, som 
regelmæssigt gæster dem for at fælde fjer, raste under trækket eller overvintre. Derfor er der udpeget en 
række fuglebeskyttelsesområder. Hvert enkelt fuglebeskyttelsesområde er udpeget for at beskytte levesteder 
for en eller flere af de fuglearter, der er opført på direktivets liste l, eller (jf. dets artikel 4.2) som gæster 
området i et antal, der er af international betydning. 
 
3.1. Nuværende udpegningsgrundlag 
Som det fremgår af tabel 3.1., er habitatområde H117 udpeget af hensyn til 13 naturtyper og 6 arter, medens 
område H190 er udpeget for 9 naturtyper og 4 arter. Fuglebeskyttelsesområde F105 er udpeget for 12 arter, 
medens område F108 er udpeget for 4 fuglearter. I alt er 15 naturtyper og 11 arter udpegningsgrundlag for 
forskellige dele af Natura 2000-området. 
 


H 117:  
 


H 190:  
 


F 108:  
 


 
 
 


 
 


Arter og naturtyper i områdets 
udpegningsgrundlag: 


Registrerede 
forekomster og 


potentielle 
artslevesteder: 


Registrerede 
forekomster og 


potentielle 
artslevesteder: 


Registrerede 
forekomster og 


potentielle 
artslevesteder: 


Kode: Navn: Antal: Areal (ha) eller 
vandløbslængde 


(m): 


Antal: Areal (ha) eller 
vandløbslængde 


(m): 


Fuglebestand: Areal 
(ha): 


Søer og vandhuller       
3150 Næringsrige søer og vandhuller 


med flydeplanter eller store 
vandaks 


f f 1(1) 859,65(1)   


3160 Brunvandede søer og vandhuller 28(1) 23,51(1) f f   
Vandløb       
3260 Vandløb med vandplanter x (1) 17.558m(1) x(1) 5.054m(1)   
Terrestriske åbne naturtyper       
4030 Tørre dværgbusksamfund (heder) 0 0 - -   
6210 (*)Overdrev og krat på mere eller 


mindre kalkholdig bund (*: kun 
vigtige orkidélokaliteter) 


f f 0 0   


6410 Tidvis våd eng på mager eller 
kalkrig bund, ofte med Blåtop 


10 7,11 f f   


6430 Bræmmer med høje urter langs 
vandløb eller skyggende skovbryn 


2(1) 0,004(1) 2(1) 0,02(1)   


7140 Hængesæk og andre kærsamfund 
dannet flydende i vand 


38 20,64 - -   


7220 *Kilder eller væld med 
kalkholdigt (hårdt) vand 


10 4,36 5 8,27   
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7230 Rigkær 13 11,32 9 25,36   
Skov-naturtyper       
9110 Bøgeskov på morbund uden 


Kristtorn 
0(1) 0(1) - -   


9130 Bøgeskov på muldbund 0(1) 0(1) 0(1) 0(1)   
9160 Ege- og blandskove på mere eller 


mindre rig jordbund 
0(1) 0(1) 0(1) 0(1)   


91D0 *Skovbevoksede tørvemoser 3(1) 0,53(1) - -   
91E0 *Elle- og Askeskov ved vandløb, 


søer og væld 
0(1) 0(1) 5(1) 4,75(1)   


Arter (ikke fugle)       
1014 Skæv Vindelsnegl  1 0,06 - -   
1016 Sumpvindelsnegl 5(4) 13,96(4) 2(4) 4,04(4)   
1042 Stor Kærguldsmed 1(4) 0,15(4) - -   
1096 Bæklampret 4 4.383m 3 3.931m   
1099 Flodlampret - - 1 1.404m   
1166 Stor Vandsalamander 6(5) 1,84(5) 0(5) 0(5)   
1386 Grøn Buxbaumia 0 0 - -   
Fugle       
A072 Hvepsevåge (ynglende)     7-15par(2) 1.240,4(2)


A119 Plettet Rørvagtel (ynglende)     0-1par(2) 160,7(2)


A236 Sortspætte (ynglende)     8-21par(2) 2.638,9(2)


A338 Rødrygget Tornskade (ynglende)     18-90par(2) 994,9(2)


 
Tabel 3.1. Arter og naturtyper der aktuelt er udpegningsgrundlag for ét eller flere af Natura 2000-planens 
EF-habitatområder (H) eller EF-fuglebeskyttelsesområder (F). En * foran arten eller naturtypens navn 
betyder, at den er særligt prioriteret af EU. Bortset fra fuglene omfatter de nævnte antal og arealer kun dem, 
som amtet har registreret på arealer omfattet af selve Natura 2000-planen (dvs ikke af Natura 2000-
skovplanen), og som samtidigt ligger indenfor område, hvor naturtypen eller arten udgør 
udpegningsgrundlag. 
- f: Arten eller naturtypen findes, men er aktuelt ikke på udpegningsgrundlaget for det konkrete område, se 
Tabel 3.2.  
- (1). : Naturtypen er i Natura 2000-planens område ikke omfattet af en væsentlig kortlægning i f.eks. 
NOVANA-programmet. 
- (2). : Fuglearternes bestandsstørrelse og levestedsareal er opgjort samlet for hele området, dvs inkl. arealer 
omfattet af de separate basisanalyser til Natura 2000-skovplanerne. Fuglebestandenes størrelse (antal 
rastende fugle eller antal ynglende par) bygger på bestandstal fra 1983, 1992-1997 og 1998-2003 opgjort af 
Danmarks Miljøundersøgelser og Skov- og Naturstyrelsen eller evt. andre oplysninger i Frederiksborg Amt 
(2006b). 
- (4). : Potentielle levesteder ud over faktiske findesteder er ikke eller kun i meget begrænset omfang søgt 
kortlagt. 
- (5). : Potentielle ynglesteder er kun kortlagt i form af steder, hvor arten vides fundet siden 1980. Levesteder 
på land er kun kortlagt ved ynglesteder med faktiske fund efter 1991.  
 
I kortbilaget Bilag 1 er der vist forekomsten af de enkelte naturtyper og arter. 
 
 
3.2. Nykonstaterede eller nyindvandrede arter og naturtyper 
Efter den seneste fastsættelse af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne (og statens indberetning 
til EU om udpegningsnaturens areal og tilstand), er der i visse tilfælde konstateret yderligere naturtyper eller 
arter i områderne, som på baggrund af direktivernes bilag og regler måske kunne komme i betragtning som 
tilføjelser til udpegningsgrundlaget. 
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I det konkrete Natura 2000-område er således yderligere fundet de naturtyper og arter, der er nævnt i Tabel 
3.2. Det må bero på en senere vurdering efter basisanalysen, om disse opfylder EU’s præcise krav til at blive 
optaget i udpegningsgrundlaget. 
 


H 117:  H 190:  
 


F 108:  
 


 
 
 


Arter og naturtyper som ikke aktuelt er i 
områdets udpegningsgrundlag: 


Registrerede 
forekomster og 
artslevesteder: 


Registrerede 
forekomster og 
artslevesteder: 


Registrerede 
forekomster og 
artslevesteder: 


Kode: Navn: Antal: Areal (ha): Antal: Areal 
(ha): 


Fuglebestand: Areal 
(ha): 


Søer og vandhuller       
3130 Ret næringsfattige søer og vandhuller 


med små amfibiske planter 
1(1) 0,002(1)     


3140 Kalkrige søer og vandhuller med 
kransnålalger 


1(1) 0,11(1) 1(1) 859,65(1)   


3150 Næringsrige søer og vandhuller med 
flydeplanter eller store vandaks 


8(1) 17,58(1) u u   


3160 Brunvandede søer og vandhuller u u 1(1) 0,71(1)   
Terrestriske åbne naturtyper       
6210 (*)Overdrev og krat på mere eller 


mindre kalkholdig bund (*: kun vigtige 
orkidélokaliteter) 


1 0,22     


6230 *Artsrigt overdrev eller græshede på 
mere eller mindre sur bund 


5 13,64     


6410 Tidvis våd eng på mager eller kalkrig 
bund, ofte med Blåtop 


u u 1 0,16   


7110 *Aktive højmoser  1 0,31     
7120 Nedbrudte højmoser med mulighed for 


naturlig gendannelse 
2(1) 4,88(1)     


Fugle       
A061 Troldand (rastende)     ?-22.500(2) 37,1(2)


A229 Isfugl (ynglende)     0-3par(2) x(2)


A246 Hedelærke (ynglende)     0-1par(2) x(2)


 
Tabel 3.2 Fundne arter og naturtyper, der ikke aktuelt er udpegningsgrundlag for ét eller flere af Natura 
2000-planens EF-habitatområder (H) eller EF-fuglebeskyttelsesområder (F). En * foran arten eller 
naturtypens navn betyder, at den er særligt prioriteret af EU. Bortset fra fuglene omfatter de nævnte 
forekomster kun dem, som amtet har registreret på arealer omfattet af selve Natura 2000-planen.  
- u: forekomsten er allerede på udpegningsgrundlaget i det konkrete område, se Tabel 3.1. 
- (1). : Naturtypen er i Natura 2000-planens område ikke omfattet af en væsentlig kortlægning i f.eks. 
NOVANA-programmet. 
- (2). : Fuglearternes bestandsstørrelser er opgjort samlet for hele området, dvs inkl. arealer omfattet af de 
separate basisanalyser til Natura 2000-skovplanerne. Fuglebestandenes størrelse (antal rastende fugle eller 
antal ynglende par) bygger på bestandstal fra perioden 2004-2005 (dvs senere end grundlaget for den 
seneste revision af fuglebeskyttelsesområdernes udpegningsgrundlag) opgjort i Frederiksborg Amt (2006b). 
 
4. Supplerende oplysninger 
 
4.1. Data om udpegningsgrundlag 
I 2004 og 2005 er der foretaget en kortlægning af 18 af de åbne terrestriske habitatnaturtyper inden for 
habitatområderne. Foruden kortene findes data om de kortlagte forekomster i den landsdækkende database 
TILDA.  
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Desuden er der gennem årene 1982-2005 indsamlet en del data om naturarealer og nogle af deres arter i 
forbindelse med især kortlægning af naturtyper omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Denne kortlægning 
findes som digitale kort og i en del tilfælde med tilhørende data i amtets database om disse naturtyper. 
Endvidere stammer en del data, der til dels indgår i registreringerne om §3-naturtyper, fra administration og 
tilsyn efter især naturbeskyttelsesloven, regional overvågning af natur- og vandmiljølokaliteter, 
konsekvensvurderinger for planlægning af aktiviteter og anlæg og gennem regional naturovervågning.  
 
Desuden er de marine naturtyper blevet kortlagt i de fleste af de marine habitatområder af Skov og 
Naturstyrelsen i 2004. Denne kortlægning er dog justeret og suppleret noget ud fra amtets data fra 
overvågning af havmiljøet mv.  
 
Oplysningerne om søer, vandløb og havområder bygger hovedsagelig på viden, der er indsamlet gennem 
årene under tilsyn og ved den regionale eller nationale vandmiljøovervågning (NOVA/NOVANA).  For søer 
og kystlaguner stammer viden om forekomster dog i høj grad også fra de to førstnævnte opgaver, der 
desuden har bidraget også om andre naturtyper (inkl. skov).  
 
Viden om fuglene og deres potentielle forekomster i fuglebeskyttelsesområderne tager hovedsagelig 
udgangspunkt i en regional kortlægning af fuglebeskyttelsesområdernes udpegningsgrundlag efter private og 
offentlige data fra perioden ca. 1983-2003; suppleret med senere data fra bl.a. regionale 
overvågningslokaliteter og enkelte data fra NOVANA-fugleovervågningen.  
 
For de øvrige arter er eksisterende offentlige og private data benyttet for perioden 1992-2006, inkl. de 
relativt få data fra NOVANA-artsovervågningen.  
 
I bilag 2 er der vist en oversigt over tilgængelige data for de enkelte naturtyper og arter. 
 
 
4.1.1. Marine naturtyper: 
Ingen af de marine naturtyper findes i området. Der er derfor heller ikke oplysninger og data om marine 
naturtyper i Bilag 5 og 6. 
 
4.1.2. Søer og vandhuller: 
Ud over den store Esrom Sø (type 3150x3140) findes der flere mellemstore og mindre søer i området 
foruden mange småsøer og vandhuller. I alt 6 søer har indgået i amtets overvågning af deres vandmiljø. I 
område H190 drejer det sig om Esrom Sø (type 3150x3140) og i område H117 om Store Gribsø (3160), 
Strødam Engsø (3150 – anlagt af amtet), Nørresø (3160), Fønstrup Dam (3160) og den lille Fabiansø (3160). 
Data om de konkrete søer findes i Bilag 7.  
 
For Esrom Sø er det foreløbigt vurderet, at arealandelene af typerne 3140 og 3150 udgør hver 50%. 
Palæolimniske undersøgelser viser, at søen i en mere upåvirket utilstand havde meget mere betydelige 
forekomster end i dag af kransnålalger, der netop kendetegner type 3140. 
 
Søtype 3150 er ikke med det aktuelle udpegningsgrundlag for område H117 og type 3140 og 3160 ikke i 
udpegningsgrundlaget for H190. 
 
Typerne af mindre søer og vandhuller er derimod kun kortlagt i meget begrænset omfang. Dog indgår bl.a. 
en enkelt, meget lille forekomst af type 3130 i H117 (et periodevist oversvømmet hjulspor). Denne type er 
ikke med i områdets aktuelle udpegningsgrundlag. 
 
I de centrale, næringsfattige dele af Gribskov er det givetvis type 3160, der vil vise sig dominerende. Til dels 
som følge af naturgenopretning i området i de seneste år, hvor bl.a. Sandskredssøen er blevet anlagt ved 
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blokering af grøfter. Mod kanterne af Natura 2000-området kan i højere grad forventes forekomster af f.eks. 
type 3150. 
 
4.1.3. Vandløb: 
Den samlede længde af de kortlagte strækninger (alle af type 3260) er angivet i Tabel 3.1. De kortlagte 
vandløb omfatter de vandløb, der indgår i vandmiljøovervågningen af vandløb i Frederiksborg Amt. Ud over 
Esrom Å mod nordøst og Pøleå mod sydvest er der overvejende tale om småvandløb. Særligt Fønstrup Bæk 
syd for Nødebo er et rent og højt målsat vandløb. Data om vandløbene fremgår af Bilag 8. 
 
4.1.4. Terrestriske åbne naturtyper i NOVANA: 
Disse naturtyper er forholdsvis grundigt kortlagt i området, hvor det aktuelle udpegningsgrundlag og 
kortlægningen tilsammen omfatter typerne 4030, 6210, 6230, 6410, 7140, 7110, 7220 og 7230.  
 
Naturtyperne domineres i Gribskov især af næringsfattige mosetyper. Hovedsageligt i form af type 7140, 
som der sikker findes flere småforekomster af end de kortlagte. Enkelte steder desuden mindre arealer af 
aktiv (7110) eller noget nedbrudt (7120) højmose. Stedvis især i åbne områder i skoven og udenfor denne 
forekommer naturtyperne 6230, 6410, 7220 og 7230. En enkelt rentvandet kilde af type 7220 i skoven ved 
Toggerup Enghave har tidligere indgået i amtets vandmiljøovervågning. 
 
Naturtype 4030 blev ikke fundet ved kortlægningen, selvom den er på udpegningsgrundlaget for H117. De 
arealer, der ved udpegningen antoges at indeholde typen (jf amtets data fra 1980erne), viste sig at være så 
ændrede, at typen ikke findes der længere. 
 
Til gengæld blev der i H117 (især i Odderdamsengene) fundet græssede overdrevsarealer af naturtype 6230, 
ligesom en mindre forekomst af 6410 blev fundet i H190. I område H117 er typerne 6230, 7110 og 7120 
ikke med i det aktuelle udpegningsgrundlag. I område H190 gælder dette for nogle mindre forekomster af 
typerne 6210 og  6410. 
 
4.1.5. Terrestriske åbne naturtyper i øvrigt: 
Der er i både H117 og H190 noteret enkelte forekomster af naturtype 6430. 
 
Som nævnt ovenfor er naturtype 7120 fundet et par enkelte steder i H117, hvor der i begge tilfælde er 
foretaget en aktiv indsats for tilstanden (rydning i Hjortesøle ved Gadevang og vandstandshævning og 
rydning i Toggerup Mose). 
 
Der ud over er naturtyperne kun kortlagt ud fra tilfældigt kendskab og dermed muligvis i et begrænset 
omfang.  
 
4.1.6. Skov-naturtyper: 
Skov-naturtyperne udenfor fredskov er kun kortlagt i et begrænset omfang. Forekomsterne omfatter især 
enkelte arealer, der støder op til naturtyper omfattet af NOVANA, samt de arealer, der med en anslået 
procentdel indgår i en mosaik med NOVANA-naturtyper. Der ud over er naturtyperne kun kortlagt ud fra 
tilfældigt kendskab og dermed formentlig ofte i et meget begrænset omfang. Naturtyperne 9110, 9130 og 
9160 er slet ikke registreret i området. 
 
 
4.1.7. Arter (ikke fugle): 
Oplysninger om antal og samlet areal af levestederne i basisanalysens habitatområder er opgjort i Tabel 3.1. 
og eventuelt 3.2.  
 
Skæv Vindelsnegl: 
Arten er efter 1991 blevet påvist på 1 levested i H117 (i perioden 2001-2006). Levestedet udgøres af et let 
fugtigt, delvist græsset/slået areal i Toggerup Enghave, hvor kalkrigdommen skyldes et tidligere væld med 
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kildekalk. Umiddelbart kender amtet ikke andre steder i område H117, der kunne tænkes at udgøre 
potentielle levesteder for arten. 
 
Sumpvindelsnegl: 
Arten er efter 1991 blevet fundet på 4 levesteder i område H117 (i perioden 2000-2006) og 2 i område H190 
(i perioden 2000-2005). Det drejer sig om kalkholdige søbræmmer og moseområder i og langs den sydlige 
del af Gribskov. I eng- og moseområderne i H117/H190 ved Stenholts Mølle synes arten at have store og 
udbredte bestande (heraf 3 af de ovennævnte levesteder), men også langs kanten af flere småsøer i H117 er 
den fundet i stedvist stort antal. 
 
Det vurderes, at de større, åbne mosearealer i Odderdamsengene i H117 også kan antages at rumme 
væsentlige bestande af arten. Dette område er derfor kortlagt som potentielt levested.  
 
Yderligere potentielle levesteder er ikke søgt kortlagt, men det er sandsynligt, at arten faktisk lever en del 
flere steder i området. 
 
Stor Kærguldsmed: 
Arten er efter 1991 (i perioden 1999-2002) blevet påvist 2 steder i H117 (Frederiksborg Amt, 2005a). Dels i 
1999 ved et vandhul nord for Piberdam, hvor den formentlig har ynglet, men hvor betingelserne for arten 
vurderes ikke at være tilstede længere. Desuden et enkelt eksemplar i 2002 i Hovmosen ved Gadevang. 
Sidstnævnte sted kunne måske i perioder være egnet som ynglested for arten og er derfor kortlagt som 
potentielt levested. 
 
Eventuelle yderligere potentielle levesteder, hvor guldsmedefaunaen ikke i forvejen er kendt af amtet, er ikke 
søgt kortlagt. 
 
Bæklampret og Flodlampret: 
Det vurderes som usikkert, om Flodlampret findes i område H190. Når den ved udpegningen kom med i 
udpegningsgrundlaget, skyldes det muligvis, at der ved amtets jævnlige undersøgelser af vandløbenes 
fiskefauna var blevet fundet yngel af beskeden størrelse af Lampretter, som var blevet artsbestemt til Bæk- 
og/eller Flodlampret. I den størrelse er de to arter omtrent umulige at skelne fra hinanden.  
 
Eksemplarer af voksne Lampretter og stikprøver af senere fundet yngel (artsbestemt ved hjælp af 
blodprøver) har foreløbigt kun dokumenteret forekomst af Bæklampret i området (både i H117 og H190). 
Det kan dog ikke helt udelukkes, at der måske til tider fra havet kan gå Flodlampret op i Esrom Å for at 
yngle. Tilsvarende gælder for så vidt for Havlampret, som der i 2005 blev fundet et dødt eksemplar af i åen – 
dog langt nedstrøms for Natura 2000-området. 
 
Bæklampret er siden 1991 fundet dels i H190 (i perioden 1994-2005), hvor den yngler i Esrom Å, og dels i 
H117 (i perioden 1994-2005), hvor den yngler i Fønstrup Bæk. Enkelte andre, renere vandløbsstrækninger i 
Esrom Ås vandsystem er kortlagt som yderligere potentielle levesteder for Bæklampret. 
 
For Flodlampret er Esrom Å foreløbigt kortlagt som potentielt levested. 
 
Stor Vandsalamander: 
Amtet har kun kendskab til, at arten efter 1991 (i perioden 1993-2003) er blevet fundet på 9 ynglesteder, der 
vurderes at repræsentere 5 bestande i området (i H117). Dels nord for Nødebo og dels i Strødam-reservatet 
og Gadevang. Ynglestedernes omgivende, udyrkede arealer er kortlagt som potentielt egnede levesteder for 
arten. Desuden er der kortlagt 2 potentielle ynglesteder, hvor amtet kender til fund før 1992. 
 
Yderligere potentielle levesteder er ikke søgt kortlagt, men det er sandsynligt, at arten faktisk lever flere 
steder i området. Dog nok fortrinsvis udenfor områdets næringsfattige, centrale dele. Dens faktiske 
udbredelse er dårligt undersøgt. 
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Grøn Buxbaumia: 
Arten er efter 1991 (i perioden 2004-2006) blevet påvist på 1 levested i H117 (i Strøgaardsvang i Gribskov). 
Dette sted ligger imidlertid i skovbevokset fredskov og skal således ikke indgå i denne basisanalyse. Amtet 
kender ikke til yderligere potentielle levesteder for arten udenfor skovbevokset fredskov, og der er derfor 
ikke kortlagt levesteder for den.  


4.1.8. Fugle:
De bestandsstørrelser og arealer, der indgår i Natura 2000-basisanalysen, inkluderer også forekomsterne i de 
arealer af skovbevokset fredskov, som desuden er omfattet af Skov- og Naturstyrelsens separate basisanalyse 
til Natura 2000-skovplanen for området. 
 
Fugleforekomsternes levesteder indenfor fuglebeskyttelsesområderne er opgjort fra kortbilag til 
Frederiksborg Amt (2006a).  
 
I det samlede areal af levesteder indgår for Plettet Rørvagtel ca. 17,7 ha, som er tidligere registreret 
yngleområde ved syd-enden af Esrom Sø. For Rødrygget Tornskade omfatter arealet såvel yngleområder 
som andre kerneområder for bestanden. 
 
Bestande og deres udviklingstendenser er i det følgende omtalt i uddrag fra Frederiksborg Amt (2006b): 


Fuglebeskyttelsesområde 108 (Gribskov) 
 


  1983/1/
1992-1997/12/13/ 1998-2003/12/13/


  EF 108 Gribskov 


Hvepsevåge (ynglepar) 8-10  
8  


 


7-10 


Plettet rørvagtel (ynglepar) 0? 0-1 


 


0 


Sortspætte (ynglepar) 16 13-14 


 
8-12 


Rødrygget tornskade (ynglepar) 90 33-36 18-20 


Tabel 4.1: Bestandstal for ynglende Anneks 1-arter, der indgår i det nuværende udpegningsgrundlag for 
Fuglebeskyttelsesområdet F108. Baseret på de oversigter som DMU og Skov- og Naturstyrelsen udarbejdede 
i forbindelse med revisionen af udpegningsgrundlaget af de danske Fuglebeskyttelsesområder i 2004. 
 
 


 
Fuglebeskyttelsesområde 108 (Gribskov) 


 
År/art Hvepsevå


ge 
(par) 


Plettet 
rørvagtel 


(par) 


Sortspætte 
(par) 


Rødrygget 
tornskade 
(individer) 


1978-1979 8-10/9/  16/9/ 90/9/


1983 8-10/1/ 0/1/ 16/1/ 90/1/


1993-1994 7-8/1/8/ 0/1/8/ 13-14/1/8/ 33-36/1/8/


2003** 7-10/8/ 0/8/ 8-12/8/ 18-20/8/


2004 12/8/ 0-1/8/ 15-18/8/ 63-70/8/


2005 15/8/ 0-1/8/ 17-21/8/ 77-83/8/


Samlet vurdering 1981-2005* + 0 0 0 
*: 
+ : Fremgang; 
0 : Stabil (ændring mindre end 20 %); 
- : Tilbagegang;  
F: Årlige fluktuationer på mindst 20% uden nogen klar langtidstendens; 
?: Tendens ukendt  (Jvf. BirdLife International 2004). 
**: Tal for sortspætte og rødrygget tornskade lave p.g.a. sen start på tælling 


Tabel 4.2: Bestandstal for ynglende Anneks 1-arter for de arter, der indgår i det nuværende udpegningsgrundlag for 
Fuglebeskyttelsesområdet F108. Baseret på oversigten i Frederiksborg Amt (2006b). 
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Fuglebeskyttelsesområde nr. 108 Gribskov er udpeget for ynglende Anneks 1-arter (hvepsevåge, plettet 
rørvagtel, sortspætte og rødrygget tornskade).  
 
En sammenstilling af de tilgængelige data tyder på, at disse arter fortsat yngler i området i antal, der svarer til 
eller overstiger det antal, der lå til grund for områdets udpegning til fuglebeskyttelsesområde. 
 
Der er i hele perioden ikke gjort sikre ynglefund af plettet rørvagtel – eneste registreringer er 0-1 ynglepar i 
2004-2005. Artens status i området er dermed yderst usikker. 
 
Anneks 1-arter, der vides at yngle eller have ynglet i området men ikke indgår i udpegningsgrundlaget: 
Rørhøg 1 par 2003, 1 par 2004. Isfugl 1 par 1994, 1 par 2003, 0-1 par 2004, 1-3 par 2005. Natravn 2-3 par 
1968-1969, 5 par 1978-1979, 0-1 par 1993-1994. Hedelærke 2-3 par 1968-1969, 1 par 1978-1979 og 1 par i 
2005.
 
Forekomst af trækfugle, der har opfyldt 1%-kriteriet (Rose & Scott 1997, Delany & Scott 2002), men ikke 
indgår i udpegningsgrundlaget: Troldand (> 20.000 fugle kan visse år raste i Møllekrogen, f.eks. (22.500 
fugle i januar 2006). 
 
 
4.2. Registrerede naturtyper omfattet af naturbeskyttelseslovens §3 
 
Registrerede naturtyper omfattet af naturbeskyttelseslovens §3 og kortlagte habitatnaturtyper i Natura 2000 
området Gribskov, Esrom Sø, Esrom Å og Snævret Skov.  
EF-habitatområderne nr. 117 og nr. 190 samt EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 108. 
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4.3. Fredede arealer 
 
Navn Formål Fredn. nr. Fredn. afgørelse Fredn. dato 
Esrum Kanal, sti Adgang 213-206 Fredningsnævn 1937-06-21
Gadevang Mose Udsigt 219-202 Overfredningsnævn 1951-12-04
Hovmose, Gadevang Bevare 219-203 Overfredningsnævn 1974-04-26
Møllekrog Bevare 219-211 Fredningsnævn 1971-05-05
Hejreholm Status quo 219-105 Overfredningsnævn 1971-01-19
Brede Allé, Dronningens 
Kovang 


Sikre udsigt
208-102 Overfredningsnævn 1936-07-20


Esrum Sø, arealer ved 


Status quo 217-601 
/213-207 
/208-103 Overfredningsnævn 1952-03-11


Endrupgård Status quo 208-104 Fredningsnævn 1974-10-10
Bøgegrøften, areal ved Status quo 213-505 Fredningsnævn 1968-10-17
Esrum Kloster Bevare 213-208 Overfredningsnævn 1952-03-11
Gadevang Kirke Kirke 219-201 Fredningsnævn 1950-11-20
Skovlund Bevare 217-602 Fredningsnævn 1940-09-06
Esrum Kanal 213-209  Verserende
Fredet areal i Natura 2000-
området i alt: 231 ha  
 
 
4.4. Plejeplaner, forvaltningsplaner mv 
 
Frederiksborg Amt, 2004c: Plejestrategi, Prioritering af naturpleje ud fra biologiske værdier, 2003-2012. 20 
sider. - Desuden 1 bilag med oplysninger om natur, beskyttelse, ejerforhold mv. på de konkrete 245 ikke-
statsejede lokaliteter, der er udvalgt og indbyrdes prioriteret i plejestrategien med vægt på bl.a. Natura 2000. 
23 sider. www.frederiksborgamt.dk
 
Frederiksborg Amt, 1994a: Søprojekter i Arresøens opland. 20 sider. 
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Frederiksborg Amt, 1994b: Landskabs- og plejeplan for Esrum Møllegård. 16 sider. 
 
Frederiksborg Amt, 1996: Plejeplan for Esrum Klosters omgivelser, Matr. Nr. 30 Esrumkloster, Esbønderup. 
4 sider. 
 
Danmarks Naturfond, 2005: Plejeplan for Gadevang Mose 2006-2015. – Udarbejdet af P. Friis Møller Skov- 
og Naturrådgivning for Danmarks Naturfond. 20 sider. 
 
Frederiksborg Amt, 2006j: Ynglende fugle ved Strødam Engsø 2006. – Rapport med 
opsummering af data siden 1996 om fuglene samt med naturbeskrivelser og plejeforslag for 
området. Udarbejdet af Orbicon. 32 sider. www.fa.dk/natur/overvågning/  
 
Skov- og Naturstyrelsen, 2007: Skovkort på nettet. – Kort over anvendelsen af statsskovdistrikternes arealer 
jf driftsplanlægningen. http://www.skovognatur.dk/Emne/Skov/Statsskovene/Skovkort/Skovkort.htm  
 
Styregruppen for Pilotprojekt Nationalpark Kongernes Nordsjælland, 2005: Pilotprojekt Nationalpark 
Kongernes Nordsjælland - styregruppens samlede rapport til miljøministeren. 118 sider. 
http://www2.skovognatur.dk/Frederiksborg/nationalpark/Om_pilotprojektet/Rapport_web.pdf  
 
 
 
5. Foreløbig trusselsvurdering 
 
I EU-direktiverne er der krav om at fastholde eller genoprette gunstig bevaringsstatus for de arter og 
naturtyper, som områderne er udpeget af hensyn til. For at en naturtype eller art kan siges at have gunstig 
bevaringsstatus skal en række kriterier være opfyldt.  
 
En naturtypes bevaringsstatus anses for gunstig, når  


• “det naturlige udbredelsesområde og de arealer, det dækker inden for dette område, er stabile eller i 
udbredelse”, og 


• “den særlige struktur og de særlige funktioner, der er nødvendige for dens opretholdelse på lang sigt, 
er til stede og sandsynligvis fortsat vil være det i en overskuelig fremtid”, og 


• ”bevaringsstatus for de arter, der er karakteristiske for den pågældende naturtype, er gunstig.” 
 
En arts bevaringsstatus anses for gunstig når  


• “data vedrørende bestandsudviklingen af den pågældende art viser, at arten på langt sigt vil 
opretholde sig selv som en levedygtig bestanddel af dens naturlige levesteder”, og  


• “artens naturlige udbredelsesområde hverken er i tilbagegang, eller der er sandsynlighed for, at det 
inden for en overskuelig fremtid vil blive mindsket”, og  


• ”der er – og sandsynligvis fortsat vil være – et tilstrækkeligt stort levested til på langt sigt at bevare 
dens bestande”. 


 
På baggrund af de tilgængelige data om naturtypers forekomster er der foretaget en foreløbig vurdering af 
truslerne mod naturtyperne i Natura 2000 området. Truslerne omfatter påvirkninger, hvor der er en begrundet 
mistanke om, at de har en negativ betydning for naturtilstanden. De største trusler er gennemgået i de 
følgende afsnit. 
 
Trusselsvurdering for fuglearter, der indgår i udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet, fremgår af 
bilag 2.2. 
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5.1 Beskrivelse af naturtilstanden i de terrestriske naturtyper 
I forbindelse med NOVANAs terrestriske naturtypeprogram er der foretaget kortlægning af lokaliteter med 
forekomst af en eller flere af de 18 lysåbne habitatnaturtyper, der er beskrevet i den tekniske anvisning for 
overvågning af terrestriske naturtyper (Fredshavn 20044). Alle lokaliteter med mulig forekomst af 
habitatnatur er kortlagt inden for habitatområderne. For hver lokalitet er det samlede naturareal afgrænset og 
identificerede habitatnaturtyper er indtegnet som polygoner i GIS. Desuden er der foretaget dokumentation 
af naturtypen i form af indsamlede data med henblik på en vurdering af naturtypens tilstand. 
Amternes kortlægningsdata er samlet i databasen TILDA, tilstandsvurdering af danske naturtyper. Idet 
NOVANA programmet blev iværksat i 2004, indeholder TILDA således aktuelt data fra 2004 og 2005. På 
baggrund af dataudtræk fra TILDA er der gennemført analyser af naturtypernes tilstand og trusler. 
 
Naturtilstanden i de registrerede lysåbne habitatnaturtyper i EF-habitatområde nr. 117 og 190 
Forekomst af terrestriske, lysåbne habitatnaturtyper i EF-habitatområde nr. 117 og nr. 190:  
 


Antal 
forekomster Areal i ha Naturtype 


6230 5 13,8 
6410 9 5,8 
7110 1 0,3 
7140 38 21,0 
7220 9 4,0 
7230 13 11,3 


117 
 


Antal 
forekomster Areal i ha Naturtype 


6410 1 0,2 
7220 5 8,3 
7230 9 25,5 


190 
 
Ved kortlægningen af de 18 terrestriske, lysåbne habitatnaturtyper (Fredshavn 2004) er der foretaget en 
registrering af udbredelsen af en række naturtype-karakteristiske strukturer. Disse strukturer er delt op i 
negative og positive strukturer. De positive strukturer er til stede i veludviklede og typiske forekomster af 
naturtypen under mere eller mindre upåvirkede forhold. Tilsvarende vidner de negative strukturer om en 
stærkt påvirket naturtype. I felten er strukturernes samlede omfang registreret på en tre-trins skala: udbredte 
(U), spredte (S) eller ikke tilstede (I).  
 
Figur 5.1.1 giver en oversigt over de enkelte naturtypers fordeling i forhold til deres indhold af positive og 
negative strukturer. Mørkegrøn farve viser veludviklede naturtyper, som tilsyneladende ikke er udsat for 
nogle nævneværdige trusler, mens mørkerød farve viser dårligt udviklede naturtyper, der antagelig påvirkes 
kraftigt af en eller flere trusler. 
 
Habitatnaturtyperne 6410, 7220 og 7230 forekommer i både EF-habitatområde nr. 117 og nr. 190: 
 
 


                                                      
4 Fredshavn, J. (2004): Kortlægning af terrestriske naturtyper. Teknisk anvisning. Dok.nr. N3. Version 1.01. 
Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata, Danmarks Miljøundersøgelser. 
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6410 Negative strukturer 
Positive I S U 


U 4% 32% 14% 
S 35% 0% 5% 
I 0% 0% 5% 


EF-habitatområde nr. 117 
 


6410 Negative strukturer 
Positive I S U 


U 0% 0% 0% 
S 0% 0% 0% 
I 0% 0% 100% 


EF-habitatområde nr. 190


7220 Negative strukturer 
Positive I S U 


U 4% 22% 0% 
S 0% 0% 0% 
I 0% 0% 28% 


117  


7220 Negative strukturer 
Positive I S U 


U 0% 0% 0% 
S 0% 0% 0% 
I 92% 0% 8% 


190
 


7230 Negative strukturer 
Positive I S U 


U 9% 20% 8% 
S 9% 9% 0% 
I 0% 0% 44% 


117 
 


7230 Negative strukturer 
Positive I S U 


U 0% 3% 0% 
S 18% 0% 46% 
I 0% 0% 33% 


190


Af de 18 terrestriske naturtyper forekommer i habitatområde nr. 117 tillige 6230, 7110 og 7140: 
 


6230 Negative strukturer 
Positive I S U 


U 55% 0% 43% 
S 2% 0% 0% 
I 0% 0% 0% 


 
7110 Negative strukturer 


Positive I S U 
U 0% 100% 0% 
S 0% 0% 0% 
I 0% 0% 0% 


 
7140 Negative strukturer 


Positive I S U 
U 4% 12% 56% 
S 0% 0% 21% 
I 0% 0% 0% 


Figur 5.1.1 Fordelingen af negative og positive strukturer i de polygoner, hvor de enkelte naturtyper er registreret. For både 
negative og positive strukturer er angivet om strukturerne samlet set er udbredte (U), spredte (S) eller ikke tilstede (I).  
Antallet af registreringer med hver af de 9 kombinationsmuligheder er vægtet for polygonernes arealer. Strukturerne er 
beskrevet i Fredshavn (2004). Farvekoden svarer til de 5 tilstandsklasser i TILDA. Udtræk fra TILDA. 


 
Farvekoden svarer til de 5 tilstandsklasser: 


o høj naturtilstand (tæt på det optimale) 
o god naturtilstand 
o moderat naturtilstand 
o ringe naturtilstand 
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o dårlig naturtilstand. 
 
 
 
 
 
5.2 Eutrofiering 
Kvælstof og fosfor er fra naturens hånd begrænsende næringsstoffer for mange økosystemer. Selv små ekstra 
tilførsler af næringsstoffer kan føre til ændret artssammensætning, fordi nogle få næringsstofelskende arter er 
i stand til at udkonkurrere arter, der er tilpasset et lavt niveau af næringsstoffer. 
  
Eutrofiering af naturområder kan ske i form af direkte tilførsel af gødning eller en indirekte gødningstilførsel 
f.eks. i form af kvælstofdeposition fra luften. Eutrofieringen betyder, at store og konkurrencestærke 
plantearter som f.eks. Stor Nælde bliver begunstiget på bekostning mere lavtvoksende og konkurrencesvage 
plantearter. Eutrofieringen kan blive så kraftig, at naturtypernes tålegrænse bliver overskredet. Resultatet 
bliver, at flere af de karakteristiske plantearter forsvinder, og naturtypernes tilstand ændres.  
 
Eutrofiering som trussel kan være meget vanskelig at observere ved tilsyn eller registrering. 
 
Eutrofiering af terrestriske naturarealer kan påvises på flere måde f.eks. ved forekomst af negative strukturer, 
mange plantearter med god tilpasning til at vokse på næringsrig jordbund eller ved at måle eller 
modelberegne depositionen af kvælstof fra luften.  
 
Terrestriske naturtyper 
Hovedparten af de registrerede lysåbne terrestriske habitatnaturtyper i Natura 2000 området er følsomme 
overfor tilførsel af kvælstof, særligt naturtyperne højmose, 7110, hængesæk, 7140, og surt overdrev, 6230, 
med tålegrænser på henholdsvis 5-10 kg N/ha/år, 10-15 kg N/ha/år og 10-20 kg N/ha/år; områdets øvrige 
lysåbne naturtyper, tidvis våde enge, 6410, kildevæld, 7220, og rigkær, 7230, har alle en tålegrænse på 15-25 
kg N/ha/år. 
 
Kvælstofnedfaldet (depositionen) på naturområderne i EF-habitatområde nr. 117 ligger mellem 13 og 22 kg 
N/ha/år, alt afhængig af den lokale husdyrtæthed og naturområdernes overfladeruhed, se figur 5.2.1. For de 
mest kvælstoffølsomme naturtyper er den lave og/eller den høje ende af tålegrænseintervallet overskredet, se 
figur 5.2.2. For nogle af forekomsterne af de øvrige naturtyper er tålegrænseintervallet ikke overskredet, for 
andre af forekomsterne er den lave ende af tålegrænseintervallet overskredet. 
 
Kvælstofnedfaldet (depositionen) på naturområderne i EF-habitatområde nr. 190 er på mellem 14 og 21 kg 
N/ha/år, alt afhængig af den lokale husdyrtæthed og naturområdernes overfladeruhed, se figur 5.2.1. For 
nogle af naturtypeforekomsterne er tålegrænseintervallet ikke overskredet, for andre af forekomsterne er den 
lave ende af tålegrænseintervallet overskredet, se figur 5.2.3.  
 
Selvom lokale kilder spiller en vis rolle for nedfaldets størrelse, vurderes det umiddelbart, at det ikke er 
lokale enkeltkilder, der i sig selv er hovedbidragyder til kvælstofbelastningen og dermed hovedårsag til 
eutrofiering og forringet naturkvalitet i habitatområdet. 
 
I langt hovedparten af de tilfælde, hvor eutrofiering vurderes at have negativ indflydelse på naturkvaliteten i 
de terrestriske naturarealer i habitatområdet, er årsagen således luftens generelt forhøjede indhold af 
kvælstofforbindelser, der overvejende stammer fra husdyrbrug. 
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Det er derfor vigtigt, at kvælstofbelastningen fra lokale kilder nedbringes og i hvert fald ikke øges. Driften af 
naturarealerne bør om muligt tilrettelægges således, at der løbende fjernes kvælstofholdigt materiale fra 
arealet ved f.eks. græsning, høslæt eller rydning, men det er ikke muligt at pleje sig ud af problemet på 
naturtyper, der er følsomme overfor slitage eller som det ikke er muligt at afgræsse, f.eks. hængesæk og 
højmose. 


 
Figur 5.2.1 Belastningen med luftbårent kvælstof på de kortlagte habitatnaturtyper i EF-habitatområderne 117 og 190. 


 


117  N-belastning i forhold til tålegrænseintervallet 


Habitatnaturtype Tålegrænse 
kg N/ha/år 


Intervallet 
ikke overskredet 


Lave ende af intervallet
overskredet 


Høje ende af 
intervallet 


overskredet 
6230 10-20  76% (4) 23% (1) 
6410 15-25 31% (2) 69% (7)  
7110 5-10   100% (1) 
7140 10-15  1% (4) 91% (33) 
7220 15-25 37% (1) 62% (6)  
7230 15-25 44% (7) 56% (6)  


Figur 5.2.2 Andel af forekomster i % af samlede areal. Tallene i parentes angiver antal forekomster. 


 
190  N-belastning i forhold til tålegrænseintervallet 


Habitatnaturtype Tålegrænse 
kg N/ha/år 


Intervallet 
ikke overskredet 


Lave ende af intervallet 
overskredet 


6410 15-25  100% (1) 
7220 15-25 11% (2) 89% (2) 
7230 15-25 11% (2) 89% (7) 


Figur 5.2.3 Andel af forekomster i % af samlede areal. Tallene i parentes angiver antal forekomster. 
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5.3 Tilgroning 
De fleste af de lysåbne terrestriske naturtyper har igennem flere hundrede år været udnyttet til græsning eller 
høslæt uden brug af gødning eller sprøjtemidler. Efter 1950`erne er udnyttelsen af disse arealer i stigende 
grad ophørt, og de er groet til med vedplanter og høje urter og græsser. Det betyder, at mange lavtvoksende 
plantearter bliver skygget bort, og lokaliteterne får en lav naturkvalitet. Tal fra 1990`erne viser at kun ca. 40 
%, 33 % og 10 % af arealet af henholdsvis strandenge, overdrev og moser i Fyns Amt bliver afgræsset. 
 
Tilgroning er i dag en alvorlig trussel mod opretholdelsen af de lysåbne naturtyper og deres karakteristiske 
vegetation. Således er ekstensiv udnyttelse i form af græsning og høslæt centralt for en lang række af de 
terrestriske naturtyper, der er opført på habitatdirektivets bilag I. Såfremt den traditionelle græsning og 
høslæt på disse naturtyper ophører, vil de hurtigt vokse til i rørsump, højstauder, åbne krat og endeligt skov. 
På et tidspunkt i denne successionsrække forsvinder de skyggefølsomme arter, hvorved naturtypen ændrer 
karakter og udvikler sig til en ny type natur (strandengene dog undtaget). Afvanding og eutrofiering kan 
medføre en accelereret tilgroning. 
Vandhuller er som regel lavvandede og fladbundede, og derfor vil de med tiden gro til i sumpplanter som 
bredbladet dunhammer, tagrør og grå-pil. Tilgroningen kan begrænses ved afgræsning af vandhullerne og 
ved at undgå eutrofiering. 
 
Tilgroning kan vurderes ud fra områdernes udnyttelse til græsning/ høslæt, vegetationens højde, 
dækningsgraden af vedplanter og forekomst af negative strukturer, der har relation til tilgroningen.  
 


5.3.1 Vegetationshøjde 
 
EF-habitatområde nr. 190: 


Arealandel med lav vegetation (under 15 cm)
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Arealandel med middelhøj vegetation (15-50 cm)
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Arealandel med høj vegetation (over 50 cm)
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EF-habitatområde nr. 117: 


Arealandel med lav vegetation (under 15 cm)
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Arealandel med middelhøj vegetation (15-50 cm)
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Arealandel med høj vegetation (over 50 cm)
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Af figurerne over vegetationshøjde fremgår for hver af habitatnaturtyperne: 
 
Tidvis våd eng, naturtype 6410: Forekomsten i EF-habitatområde nr. 190 har en arealandel på 0-5 % med lav 
vegetation; middelhøj vegetation er registreret på en andel på 5-10 %, mens en arealandel på 75-100 % har 
høj vegetation. 
Forekomsterne i EF-habitatområde nr. 117 har for 60 % af det totale areals vedkommende en arealandel på 
0-5 % med lav vegetation, knap 30 % har en andel på 75-100 % med lav vegetation. 55 % af det totale areal 
har en arealandel på 0-5 % med middelhøj vegetation, 25 % en andel på 10-30 % og 15 % en andel på 30-75 
% med middelhøj vegetation. 60 % af det totale areal har en arealandel på 75-100 % med høj vegetation.  
Naturtypen er således under betydelig tilgroning i begge habitatområderne.                                        
 
Kildevæld, naturtype 7220: Forekomsterne i EF-habitatområde nr. 190 har for 90 % af det totale areals 
vedkommende en arealandel på 0-5 % med lav vegetation; 80 % af det totale areal har en andel på 5-10 % 
med middelhøj vegetation, og 90 % af det totale areal har en andel på 75-100 % med høj vegetation. 
For forekomsterne i EF-habitatområde nr. 117 mangler data for knap 50 % af det totale areal, hvilket giver 
en usikkerhed i resultatet. 30 % af det totale registrerede areal har en arealandel på 0-5 % med lav vegetation, 
20 % med en andel på 5-10 % med lav vegetation. 20 % med en andel på 5-10 % med middelhøj vegetation, 
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30 % med en andel på 10-30 % med middelhøj vegetation. Høj vegetation forekommer for henholdvis 30 % 
og 20 % af det totale areals vedkommende på en arealandel på 10-30 % og 75-100 %. 
De registrerede data peger på begyndende tilgroning af naturtypen i habitatområde nr. 117 og omfattende 
tilgroning i habitatområde nr. 190. 
 
Rigkær, naturtype 7230: Forekomsterne i EF-habitatområde nr. 190 har for 55 % af det totale areals 
vedkommende en arealandel på 0-5 % med lav vegetation, knap 40 % har en andel på 10-30 % med lav 
vegetation. Cirka 60 % af det totale areal har en andel på 10-30 % med middelhøj vegetation, 20 % har en 
andel på 30-75 % med middelhøj vegetation, mens kun ca. 20 % har en andel på 0-5 % med middelhøj 
vegetation. Cirka 55 % af det totale areal har en andel på 75-100 % med høj vegetation, mens 25 % har 10-
30 % og 20 % en andel på 30-75 % med høj vegetation. 
Forekomsterne i EF-habitatområde nr. 117 har for næsten 60 % af det totale areals vedkommende en 
arealandel på 0-5 % med lav vegetation, kun 15 % har en andel på 75-100 % med lav vegetation. Middelhøj 
vegetation forekommer for næsten 40 % af det totale areals vedkommende på en andel på 0-5 %, for 20 % på 
andele på såvel 5-10 %, 10-30 % og 30-75 %. På halvdelen af det totale areal er der registreret en arealandel 
på 75-100 % med høj vegetation, på 40 % er andelen 30-75 %. 
Af data fremgår, at rigkær i begge habitatområderne er under betydelig tilgroning. 
 
Af figurerne over vegetationshøjde fremgår for de naturtyper, som kun forekommer i habitatområde nr. 117: 
 
Surt overdrev, naturtype 6230: 80 % af det totale areal af naturypeforekomsterne har en arealandel på 30-75 
% med lav vegetation; middelhøj vegetation er for 55 % af det totale areal registreret på en andel på 10-30 
%, for 45 % på en andel på 30-75 %; for cirka 60 % af det totale areal er høj vegetation registreret på en 
andel på 5-10 %, for cirka 20 % på en andel på såvel 10-30 % som 30-75 %. 
Naturtypen er ifølge data under begyndende tilgroning. 
 
Højmose, naturtype 7110: Forekomsten af naturtypen har en arealandel på 30-75 % med lav vegetation og 
med middelhøj vegetation, mens andelen med høj vegetation er 0-5 %. 
Højmosen er ifølge de registrerede data ikke under tilgroning. 
 
Hængesæk, naturtype 7140: Halvdelen af det totale areal har en arealandel på under 10 % med lav 
vegetation, 25 % har en andel på 30-75 % med lav vegetation. 30 % af det totale areal har en andel på 10-30 
% med middelhøj vegetation, 40 % en andel på 30-75 % og 15 % en andel på 75-100 %. Høj vegetation er på 
næsten 20 % af det totale areal registreret med en andel på 75-100 %, mens der for cirka halvdelen af arealet 
er en andel på under 10 % med høj vegetation. 
De registrerede data for hængesækken peger således på, at naturtypen stedvis er under tilgroning. 
 
5.3.2 Vedplantedækning 
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Arealandel af vedplanter
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EF-habitatområde nr. 117. Arealandel i relative værdier (% af totale areal). 


 
Vedplanter forekommer i alle de registrerede lysåbne habitatnaturtyper i habitatområde 117, mest udbredt i 
naturtyperne surt overdrev, hængesæk, kildevæld og tidvis våd eng. 
 
 


Arealandel af vedplanter


0%


10%


20%


30%


40%


50%


60%


70%


80%


90%


100%


6410 7220 7230


habitatnaturtype


25-50%
1-10%
0%
mangl. reg.


EF-habitatområde nr. 190. Arealandel i relative værdier (% af totale areal). 


I habitatområde nr. 190 er vedplanter mest udbredt i naturtyperne tidvis våd eng og rigkær, men også 
kildevæld har stedvis en andel på 25-50 % med vedplanter. 
 
6230: Tilgroning, blandt andet med træer, er en betydelig trussel mod naturtypen, dog bør gamle værdifulde 
krat bevares. 
 
6410: Tilgroning er en betydelig trussel mod naturtypen; dækningsgraden af buske og træer bør være under 
10 %. 
 
7110: Højmosens centrale del (højmosefladen) bør være uden buske og træer.  
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7140: Tilgroning er en naturlig proces i hængesække; under naturlige forhold forløber successionen ganske 
langsomt, men næringsberigelse og rigelig forekomst af frø fra (invasive) træer og buske på naboarealer kan 
føre til en acceleration af successionen, der er ugunstig for naturtypen. 
 
7220: Den vigtigste trussel mod naturtypen er grundvandssænkning. Derudover er tilgroning en vigtig trussel 
imod naturtypen og dens karakteristiske arter. Endelig er eutrofiering en trussel mod det naturligt 
næringsfattige økosystem. 
 
7230: Tilgroning (som følge af naturlig succession, eutrofiering eller vandstandssænkning) er den største 
trussel mod naturtypen, kun enkelte individer af træer og buske bør accepteres. 
 
5.3.3 Arealandel med græsning/høslæt - plejetiltag 
Flere af de lysåbne naturtyper er afhængige af en fortsat afgræsning eller naturlig dynamik, der hindrer 
tilgroning med høje stauder og vedplanter. 
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Habitatområde nr. 117 Arealandel i relative værdier (% af totale areal). 
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Habitatområde nr. 190 Arealandel i relative værdier (% af totale areal). 
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Figur 5.3.3 Plejetiltag i Natura 2000 området. 


I Strødam og Nørresø i den sydvestlige del af Natura 2000 området har amtet iværksat tiltag med hegning og 
græsningsaftaler, se figur 5.3.3. 
 
5.4 Hydrologi 
En naturlig hydrologi uden afvanding eller vandløbsvedligeholdelse vil som hovedregel fremme den mest 
naturlige udvikling af de forskellige naturtyper. Afvanding samt nærtliggende vandindvinding sænker det 
naturlige vandspejl og medfører en gradvis udtørring af arealet. Naturtyper som strandeng og rigkær kan dog 
også udvikles på gammel havbund eller søbund i forbindelse med inddigning og efterfølgende afvanding af 
de pågældende vandområder. Disse naturtyper kan også dannes ved dræning af mere våde naturtyper. En 
opretholdelse af sådanne rigkærs- og strandengsforekomster kræver en fortsat afvanding. Vandløbsudretning 
og -vedligeholdelse påvirker de fysiske forhold i vandløbene og dermed livsbetingelserne for både de vand- 
og landlevende arter. Kystsikring og diger hindrer vandets og vindens påvirkning af kysten, og kan fx 
hæmme naturlige oversvømmelser og de jordskred og vindbrud, der er en del af den naturlige dynamik i 
mange kystnære naturtyper, og samtidig en forudsætning for en naturlig vegetationsudvikling. 
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Kunstigt afvandede arealer med organisk indhold i jorden (tørvejord) vil sætte sig i takt med at det organiske 
stof nedbrydes, når vandstanden sænkes og jorden får adgang til luftens ilt. En genopretning af naturlig 
hydrologi i disse områder vil derfor oftest medføre, at arealerne bliver mere våde end før afvandingen. 
Naturmæssigt begrundede ønsker om at genoprette naturlig hydrologi skal derfor afvejes mod naturtypens 
plejebehov, hvis der er risiko for at arealet bliver så vådt, at afgræsning ikke er mulig. 
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Habitatområde nr. 117 Arealandel i relative værdier (% af totale areal). 
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Habitatområde nr. 190 Arealandel i relative værdier (% af totale areal). 


Signaturforklaring 
0: Registrering mangler. 
1: Afvanding og vandindvinding forekommer ikke. 
2: Tegn på afvanding (grøfter el. lign.), men uden tydelige vegetationsændringer. 
3: Afvanding medfører sommerudtørring og begyndende tilgroning. 
4: Udbredt tørlægning og tilgroning med tørbundsplanter. 
5: Fuldstændig tørlægning af hele arealet. 
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6410 
(190) Afvanding og vandindvinding Antal 


forekomster
Andel af 


areal (i %)
1 Afvanding og vandindvinding forekommer ikke 0 0% 


2 Tegn på afvanding (grøfter el. lign.), men uden tydelige 
vegetationsændringer 0 0% 


3 Afvanding medfører sommerudtørring og begyndende 
tilgroning 0 0% 


4 Udbredt tørlægning og tilgroning med tørbundsplanter 1 100% 
5 Fuldstændig tørlægning af hele arealet 0 0% 
0 Registrering mangler 0 0% 


 
7220 
(190) Afvanding og vandindvinding Antal 


forekomster
Andel af 


areal (i %)
1 Afvanding og vandindvinding forekommer ikke 3 92% 


2 Tegn på afvanding (grøfter el. lign.), men uden tydelige 
vegetationsændringer 0 0% 


3 Afvanding medfører sommerudtørring og begyndende 
tilgroning 1 8% 


4 Udbredt tørlægning og tilgroning med tørbundsplanter 0 0% 
5 Fuldstændig tørlægning af hele arealet 0 0% 
0 Registrering mangler 0 0% 


 
7230 
(190) Afvanding og vandindvinding Antal 


forekomster
Andel af 


areal (i %)
1 Afvanding og vandindvinding forekommer ikke 5 39% 


2 Tegn på afvanding (grøfter el. lign.), men uden tydelige 
vegetationsændringer 0 0% 


3 Afvanding medfører sommerudtørring og begyndende 
tilgroning 4 61% 


4 Udbredt tørlægning og tilgroning med tørbundsplanter 0 0% 
5 Fuldstændig tørlægning af hele arealet 0 0% 
0 Registrering mangler 0 0% 


 
Det fremgår, at af de registrerede våde naturtyper, naturtyper på lavbundsjorder, i EF-habitatområde nr. 190 
påvirkes tidvis våde enge og rigkær af afvanding og vandindvinding, i mindre udstrækning tillige naturtypen 
kildevæld. For 61 % af arealet af rigkær og 8 % af kildevæld er der tale om, at afvanding medfører 
sommerudtørring og begyndende tilgroning; for forekomsten af tidvis våde enge er der tale om udbredt 
tørlægning og tilgroning med tørbundsplanter. 
 
Af de registrerede våde naturtyper i EF-habitatområde nr. 117 påvirkes naturtyperne tidvis våd eng, 
hængesæk, kildevæld og rigkær af afvanding og vandindvinding. For de tidvis våde enge og rigkærene er der 
for henholdsvis 65 % og 45 % af arealerne tale om tegn på afvanding, men uden tydelige 
vegetationsændringer; for henholdsvis ca. 30 % og 10 % er der tale om at afvanding medfører 
sommerudtørring og begyndende tilgroning. For kildevældene er der på 28 % af arealet udbredt tørlægning 
og tilgroning med tørbundsplanter. For hængesækområderne er der på 36 % af arealet tegn på afvanding, 
men uden tydelige vegetationsændringer, på 15 % af arealet er der udbredt tørlægning og tilgroning med 
tørbundsplanter mens der for 2 % af arealet er tale om fuldstændig tørlægning. 
 
5.5 Invasive arter 
De invasive arter hører ikke naturligt hjemme i den danske natur. De er typisk blevet indført af mennesket og 
mange af dem er efterhånden blevet et stort problem, fordi spreder sig til naturområderne. Her kan de danne 
store bestande og derved fortrænge det vilde plante- og dyreliv. 
 
I alle de registrerede naturtyper i EF-habitatområde nr. 117 er der registreret forekomst af invasive 
arter - med undtagelse af kildevæld, hvor der dog mangler data for ca. 50 % af arealet. Særlig stor 
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forekomst af invasive arter er registreret i hængesæk, på surt overdrev og tidvis våd eng. For alle 
naturtyperne drejer det sig om Rød-Gran.  
 
På 80 % af arealet af naturtypen kildevæld og på 10 % af arealet af rigkær er der registreret invasive 
arter på en arealandel på 1-10 %. Det drejer sig om arterne Rød-Gran, Rød Hestehov og Sildig 
Gyldenris. 
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Habitatområde nr. 117 Arealandel i relative værdier (% af totale areal). 
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Habitatområde nr. 190 Arealandel i relative værdier (% af totale areal). 


 
 
5.6 Vandløb – tilstand og trusler 
Habitatnaturtype 3260, vandløb med vandplanter indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området. 
I det følgende beskrives tilstanden ud fra vandkvalitetskravet (i henhold til Dansk Vandløbsfaunaindeks, 
DVFI) for de enkelte vandløbsstrækninger i forhold til deres målsætning kort. Det vurderes om tilstanden er 
stabil, eller om den er i bedring eller forværring, samt om der er trusler, der kan forringe tilstanden. Hvert 
afsnit afsluttes med en parentes indeholdende de forkortelser for påvirkninger af den pågældende strækning, 
som er anvendt i forbindelse med risikovurderingen i basisanalysen for vandområder (Risikoanalyse til første 
basisanalyse, del 2. Vanddistrikt HUR, 2006). Disse er; B: Biologiske forhold, FM: Fysiske forandringer, 
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KH: Kvantitative hydrologiske forandringer, MFS: Miljøfarlige stoffer og N: Næringsstoffer og organisk 
stof.   
 
St. 1330, Pøle Å. Gribskov, 117. 
Vandløbet opfylder ikke sit vandkvalitetskrav og der er ikke en positiv udvikling i tilstanden, datamængden 
er dog meget begrænset. Vandløbet er påvirket af dårlige fysiske forhold samt spildevandsudledninger fra 
regnbetingede udløb og enkeltejendomme (FM,N). 
 
 
 
St. 1331. Pøle Å. Gribskov, 117. 
Vandløbet opfylder ikke sit vandkvalitetskrav og der er ikke en positiv udvikling i tilstanden, datamængden 
er dog meget begrænset. Vandløbet er påvirket af dårlige fysiske forhold samt spildevandsudledninger fra 
regnbetingede udløb og enkeltejendomme (FM,N). 
 
St. 1332, Pøle Å. Gribskov, 117. 
Bortset fra en enkelt undersøgelse i 2002 opfylder vandløbet sit vandkvalitetskrav . Selvom vandløbet i en 
vis grad er påvirket af reguleringer og spildevandsudledninger fra renseanlæg og enkeltejendomme vurderes 
tilstanden dog at være stabil (FM,N). 
 
St. 1335. Hessemose Å. Gribskov, 117. 
Vandløbet opfylder ikke sit vandkvalitetskrav og der er ikke en positiv udvikling i tilstanden. Vandløbet er 
påvirket af dårlige fysiske forhold, hårdhændet vedligeholdelse samt spildevandsudledninger fra 
enkeltejendomme (B,FM,N). 
 
St. 1425, Esrum Å. Gribskov, 117. 
Vandløbet opfylder ikke sit vandkvalitetskrav og der er ikke en positiv udvikling i tilstanden. Vandløbet er 
påvirket af dårlige fysiske forhold og en indsats overfor dette kan bidrage til opfyldelse af 
vandkvalitetskravet (B,FM). 
  
St. 1426, Esrum Å. Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov, 190. 
Vandløbet opfylder sit vandkvalitetskrav og tilstanden synes at være stabil. Det vurderes at ingen nuværende 
kendte trusler kan forringe tilstanden (B,FM,N). 
St. 1427, Esrum Å. Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov, 190. 
Vandløbet opfylder ikke sit vandkvalitetskrav der er ikke en positiv udvikling i tilstanden. Vandløbet er 
påvirket af dårlige fysiske forhold samt spildevandsudledninger fra renseanlæg og regnbetingede udløb 
(B,FM,N). 
 
St. 1428, Esrum Å. Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov, 190. 
Vandløbet opfylder sit vandkvalitetskrav og tilstanden synes at være stabil. Selvom vandløbet i nogen grad 
er påvirket af forringede fysiske forhold og spildevandsudledninger fra enkeltejendomme vurderes det, at 
ingen af de nuværende kendte trusler kan forringe tilstanden (B,FM,N). 
 
St. 1430, Bøgegrøften. Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov, 190. 
Vandløbet opfylder ikke sit vandkvalitetskrav og der er ikke en positiv udvikling i tilstanden. Vandløbet er 
påvirket af dårlige fysiske forhold samt spildevandsudledninger fra regnbetingede udløb og 
enkeltejendomme(B,FM,N). 
 
St. 1431, Esrum Å. Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov, 190. 
Vandløbet har tidligere opfyldt sit vandkvalitetskrav men gør det ikke længere. Det er påvirket af dårlige 
fysiske forhold samt spildevandsudledninger fra regnbetingede udløb og enkeltejendomme (FM,N) 
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St. 1433, Keldsø Å. Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov, 190. 
Vandløbet opfylder ikke sit vandkvalitetskrav og der er ikke en positiv udvikling i tilstanden. Vandløbet er 
påvirket af dårlige fysiske forhold samt spildevandsudledninger fra enkeltejendomme(B,FM,N). 
 
St. 1434, Keldsø Å. Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov, 190. 
Vandløbet opfylder ikke sit vandkvalitetskrav og der er ikke en positiv udvikling i tilstanden. Vandløbet er 
påvirket af dårlige fysiske forhold samt spildevandsudledninger fra enkeltejendomme(FM,N). 
 
St. 1435, Esrum Å. Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov, 190. 
Vandløbet opfylder ikke sit vandkvalitetskrav og der er ikke en positiv udvikling i tilstanden. Vandløbet er 
påvirket af dårlige fysiske forhold samt spildevandsudledninger fra regnbetingede udløb og 
enkeltejendomme(FM,N). 
 
St. 1761, Kobæk. Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov, 190. 
Vandløbet opfylder ikke sit vandkvalitetskrav og der er ikke en positiv udvikling i tilstanden. Vandløbet er 
påvirket af dårlige fysiske forhold samt spildevandsudledninger fra enkeltejendomme (B,FM,N). 
 
St. 1762, Holmeskovgrøften. Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov, 190. 
Vandløbet opfylder sit vandkvalitetskrav og tilstanden synes, selvom datagrundlaget er begrænset, at være 
stabil. Vandløbet er dog påvirket af dårlige fysiske forhold og spildevandsudledninger fra regnbetingede 
udløb og enkeltejendomme (B,FM,N). 
 
St. 1984, Fønstrup Bæk, Gribskov, 117. 
Vandløbet opfylder sit vandkvalitetskrav og tilstanden er stabil. Der er ingen kendte trusler mod vandløbet. 
 
St. 1987, Selbæk. Gribskov, 117. 
Vandløbet opfylder sit vandkvalitetskrav og tilstanden er stabil. Der er ingen kendte trusler mod vandløbet. 
 
St. 6023, Tinghuse Å. Gribskov, 117. 
Vandløbet opfylder ikke sit vandkvalitetskrav og der er ikke en positiv udvikling i tilstanden. Vandløbet er 
påvirket af dårlige fysiske forhold samt spildevandsudledninger fra regnbetingede udløb og 
enkeltejendomme (B,FM,N). 
 
St. 6026, Hvidekilde. Gribskov, 117. 
Vandløbet opfylder ikke sit vandkvalitetskrav, men årsagerne til dette er ikke identificeret. 
 
St. 6027, Grønnekilde. Gribskov, 117. 
Vandløbet opfylder ikke sit vandkvalitetskrav, men årsagerne til dette er ikke identificeret. 
 
St. 6028, Grønnekilde. Gribskov,117. 
Vandløbet opfylder ikke sit vandkvalitetskrav, men årsagerne til dette er ikke identificeret. 
 
St. 6029, Vandløb ved Duemosehus. Gribskov, 117. 
Vandløbet opfylder ikke sit vandkvalitetskrav og der er ikke en positiv udvikling i tilstanden. Vandløbet er 
påvirket af dårlige fysiske forhold samt spildevandsudledninger fra enkeltejendomme (FM,N). 
 
St. 6031, Kilde Tipperup Holme. Gribskov, 117. 
Vandløbet opfylder sit vandkvalitetskrav og tilstanden er stabil. Der er ingen kendte trusler mod vandløbet. 
 
St. 6032, Kilde Tipperup Holme. Gribskov, 117. 
Vandløbet opfylder sit vandkvalitetskrav og tilstanden er stabil. Der er ingen kendte trusler mod vandløbet 
 
St. 6033, Gadevang Rende. Gribskov, 117. 
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Vandløbet opfylder ikke sit vandkvalitetskrav og der er ikke en positiv udvikling i tilstanden. Vandløbet er 
påvirket af dårlige fysiske forhold samt spildevandsudledninger fra renseanlæg, regnbetingede udløb og 
enkeltejendomme (B,FM,N). 
 
St. 6038, Stenfeltlillegrøften, Gribskov, 117. 
Vandløbet opfylder ikke sit vandkvalitetskrav og tilstanden synes at være stabil. Vandløbet er påvirket af 
dårlige fysiske forhold samt spildevandsudledninger fra regnbetingede udløb og enkeltejendomme 
(B,FM,N). 
 
St. 6071, Bramaholm Bæk. Gribskov, 117. 
Vandløbet opfylder sit vandkvalitetskrav og tilstanden er stabil. Bortset fra noget forringede fysiske forhold 
er der ingen kendte trusler mod vandløbet (FM) 
 
St. 6072, Egelunds Bæk. Gribskov, 117. 
Vandløbet opfylder sit vandkvalitetskrav og tilstanden er stabil. Der er ingen kendte trusler mod vandløbet 
 
St. 6111, Fønstrup Bæk. Gribskov, 117. 
Vandløbet opfylder sit vandkvalitetskrav og tilstanden er stabil. Bortset fra noget forringede fysiske forhold 
er der ingen kendte trusler mod vandløbet (FM) 
St. 6169, Langsørende. Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov, 190. 
Vandløbet opfylder ikke sit vandkvalitetskrav og der er ikke en positiv udvikling i tilstanden. Vandløbet er 
påvirket af dårlige fysiske forhold samt spildevandsudledninger fra enkeltejendomme (FM,N). 
 
Der er for habitatnaturtype 3260, vandløb med vandplanter, ikke fastsat en tålegrænse for atmosfærisk 
kvælstofbelastning 
 
5.7 Søer – tilstand og trusler 
Risikokategorier fra vand-basisanalysen i parentes. I: ikke i risiko, II: i risiko 
 
I EF-habitatområde nr. 117. 
Fabiansø  
Kan ikke vurderes. 
 
Fønstrup Dam - naturtype 3160, brunvandede søer og vandhuller (Ib). 
Søen er dårligt undersøgt, men vurderes at opfylde målsætningen i 2004. Tegn på næringspåvirkning, idet 
der blev observeret sort slam i bunden og mange trådalger. Der er 5 enkeltejendomme i oplandet, hvis 
afløbsforhold bør undersøges. 
 
Nørresø – naturtype 3160, brunvandede søer og vandhuller (IIc). 
Søen er næringsberiget og meget brunvandet og opfylder derfor hverken kravet til fosfor eller sigtdybde. I 
2000 sås en kolossal opblomstring af slimalgen Gonyostomum semen. Søens vandudskiftning vurderes at 
være meget langsom, og det kan derfor ikke forventes, at søen vil opnå målet inden for en overskuelig 
fremtid. 
Store Gribsø – naturtype 3160, brunvandede søer og vandhuller (Ib). 
Store Gribsø har på grund af skovdriften været udsat for stigende forsuring og næringsbelastning. Efter en 
afskæring af flere skovgrøfter er søens tilstand i klar fremgang, og undervandsvegetationen af seglmosser ser 
ud til at brede sig. Søen opfylder ikke målet i dag, men der forventes en fortsat positiv udvikling. 
 
Strødam Engsø – naturtype 3150, næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks (Ia). 
Søen er lempet målsat som påvirket af spildevand og opfylder de fastsatte mål hertil. Efter et par år med 
undervandsvegetation er denne nu helt forsvundet. 
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I EF-habitatområde nr. 190. 
Esrum Sø – naturtype 3150, næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks (Ib). 
Esrum Sø har tidligere været belastet med renset spildevand, men er i dag kun svagt belastet. På grund af den 
lange opholdstid er søen stadig præget af intern belastning og har på grund af det høje fosforniveau perioder 
med masseforekomster af blågrønalger. Vegetationen er artsrig med store vandaksarter og kransnålalger og 
er udbredt til ca. 8 meter, hvilket er kravet. Søen forventes at udvikle sig hen mod en målopfyldelse. 
 
Brunvandede søer, naturtype 3160, er stærkt følsomme over kvælstoftilførsel med en tålegrænse på 5-10 kg 
N/ha/år. Idet kvælstofnedfaldet (depositionen) på naturområderne i EF-habitatområde nr. 117 ligger mellem 
13 og 22 kg N/ha/år, er den høje ende af tålegrænseintervallet mht. kvælstofpåvirkning overskredet for alle 
områdets brunvandede søer. 
 
Der er for naturtype 3150 ikke fastsat en tålegrænse for atmosfærisk kvælstofbelastning, da naturtypen er 
naturligt næringsrig. For rene, ikke eutrofierede søer af type 3150 kan tålegrænsen for de øvrige søtyper på 
5-10 kg N/ha/år bruges, hvis søen er kvælstofbegrænset. Idet Esrum Sø er kvælstofbegrænset og kun svagt 
belastet, vurderes det relevant, at sætte en tålegrænse på 5-10 kg N/ha/år for søen. Idet kvælstofdepositionen 
i EF-habitatområde nr. 190 er på 14-21 kg N/ha/år er den høje ende af tålegrænseintervallet mht. 
kvælstofpåvirkning overskredet for Esrum Sø. 
 
 
5.8 Marine naturtyper – foreløbig trusselsvurdering 
Ikke relevant, da der ikke er marine naturtyper i området. 
 
 
5.9 Arter (undtaget fugle) - foreløbig trusselsvurdering 
Den følgende trusselsvurdering knytter sig kun til de habitatområder, hvor arterne er på udpegningsgrundlag 
eller senere er påvist. De baserer sig overvejende på forholdene på levesteder med kendt (eventuelt tidligere) 
forekomst at arterne. Truslerne er hovedsageligt vurderet med udgangspunkt i kriterierne for gunstig 
bevaringsstatus i Søgaard m.fl. (2003). 
 
Eutrofiering: 
Stor vandsalamander: 
Som nævnt for de åbne, terrestriske naturtyper, påvirkes disse af kvælstofnedfaldet (depositionen) i området. 
Da nedfaldet også antages at have betydning for vandkvaliteten af Stor vandsalamanders ynglesteder, vil det 
på sigt kunne udgøre en trussel mod arten ved at reducere dens produktion af yngel i området.  
Sumpvindelsnegl: 
Som nævnt for de åbne, terrestriske naturtyper, påvirkes disse af kvælstofnedfaldet (depositionen) i området. 
Da nedfaldet også antages at påvirke på Sumvindelsnegls levesteder, vil det på sigt kunne udgøre en trussel 
mod arten. Tilførsel af næringsstoffer ud over det naturlige næringsstofniveau ændrer den vegetationsstruktur 
og måske også den mikroflora, der er vigtig for arten. 
Skæv vindelsnegl: 
Som nævnt for de åbne, terrestriske naturtyper, påvirkes disse af kvælstofnedfaldet (depositionen) i området. 
Da nedfaldet også antages at påvirke på Skæv vindelsnegls levesteder, vil det på sigt kunne udgøre en trussel 
mod arten. Tilførsel af næringsstoffer ud over det naturlige næringsstofniveau har en negativ effekt på artens 
levested. 
Stor kærguldsmed: 
Som nævnt for de åbne, terrestriske naturtyper, påvirkes disse af kvælstofnedfaldet (depositionen) i området. 
Da nedfaldet også antages at påvirke på Stor kærguldsmeds levesteder, vil det på langt sigt kunne udgøre en 
trussel mod arten, der i øjeblikket ikke med sikkerhed vides at yngle stabilt i området længere. Det er 
ugunstigt for den, hvis vandmiljøet i de søer/vandhuller, som den yngler i, ikke er klarvandet (evt. 
brunvandet) og næringsfattigt til svagt næringsrigt, og hvis søen/vandhullet ikke rummer 
undervandsvegetation (evt. af vanddækkede mosser) langs bredden.  
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Reduceret areal: 
Grøn buxbaumia: 
Gradvis naturlig nedbrydning af vokstedet (et stykke af en gammel, liggende træstamme samt nedfaldne 
vedrester og døde rødder fra samme træ) udgør for så vidt en akut trussel for områdets – og Danmarks – for 
tiden eneste konkret kendte forekomst af arten. Foreløbigt er den ikke påvist på andre, lignende steder tæt 
derved eller i området i øvrigt, selvom den formodes at kunne sprede sig til nogle af disse steder. Den stiller 
muligvis nogle særligt specielle og ikke umiddelbart synlige krav til sit voksested. Bedre viden om disse krav 
kunne være grundlag for en mere målrettet indsats for at sikre arten, men både naturskovsstrategien generelt 
samt udlæggelsen af stammer ved det konkrete voksested har formentlig øget artens muligheder for at kunne 
klare sig i habitatområdet. Da den kan være svær at finde, er det ikke helt usandsynligt, at den også vokser 
andre steder i området. 
 
Tilgroning: 
Stor vandsalamander: 
Tilgroning med sumpplanter eller med overskyggende træer og buske truer i nogle af områdets vandhuller 
muligheden for, at Stor vandsalamander kan yngle der.  
Sumpvindelsnegl: 
Tilgroning med f.eks. træer, buske, Tagrør eller høje stauder vurderes på lang sigt at kunne reducere enkelte 
af områdets lokale bestande mærkbart (Frederiksborg Amt, 2006f). På kortere sigt har dette dog næppe 
væsentlig betydning for områdets samlede og betydelige forekomster af arten. 
Skæv vindelsnegl: 
Tilgroning med især Tagrør og høje stauder vurderes at udgøre en aktuel trussel mod artens forekomst på en 
del af det lille, kalkrige areal, hvor områdets foreløbigt eneste kendte bestand af arten lever (Frederiksborg 
Amt, 2006f).  
 
Ændret hydrologi: 
Sumpvindelsnegl: 
En eventuel iværksættelse af vandindvinding eller anden sænkning af vandstanden vil lokalt kunne udgøre en 
trussel mod berørte bestande. På kortere sigt har dette dog næppe en stor betydning for områdets samlede og 
betydelige forekomster af arten. 
 
Andre trusler: 
Bæklampret: 
Det kan måske være sårbart for arten i H117, at spredningsmulighederne for arten i Fønstrup Bæk stedvist er 
vanskelig i opstrøms retning som følge af udformningen af rørunderføringer under veje og skovveje 
(Frederiksborg Amt, 2006f). 
Sumpvindelsnegl: 
Iværksættelse af slåning eller græsning af artens levesteder, der medfører en reduktion af de halvhøje planter 
og deres visne blade, som arten lever på, vil umiddelbart reducere de berørte lokale bestande. På kortere sigt 
har dette dog næppe væsentlig betydning for områdets samlede og betydelige forekomster af arten, og arten 
er samtidigt selv afhængig af, at levestederne ikke gror meget kraftigt til med f.eks. træer, buske, Tagrør eller 
høje stauder. 
 
 
5.10 Fugle - foreløbig trusselsvurdering 
Oplysningerne om trusler for fuglene sammenfatter de oplysninger, det har været muligt at fremskaffe 
vedrørende trusselsbilledet i de enkelte fuglebeskyttelsesområder i det tidligere Frederiksborg Amt. 
Oplysningerne, der hovedsageligt findes sammenfattet i en særlig rapport til amtet (Frederiksborg Amt, 
2006c), omfatter en række aktuelle og potentielle trusler, som baserer sig på eksisterende data og allerede 
publicerede referencer, hjemmesider m.m. 
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De konsulterede oplysningskilder er medtaget i listen over oplysningskilder til basisanalysen (bilag 4) til 
brug for det videre arbejde med forvaltningen af Fuglebeskyttelsesområderne – herunder også udarbejdelsen 
af de kommende Natura 2000-handleplaner. Det tidligere Frederiksborg Amts egne naturdata, herunder de få 
fugledata, der indgår i NOVANA-overvågningens database, er i trusselssammenhæng kun medtaget i mindre 
omfang. Den eksisterende viden om fuglebeskyttelsesområderne i det tidligere amt er dog meget varierende 
fra område til område. 
 
Sammenholdes de nævnte trusler med vurderingen af bestandsudviklingen for udpegningsgrundlaget i de 
enkelte Fuglebeskyttelsesområder i det tidligere amt, kan det umiddelbart konkluderes, at de nævnte trusler 
generelt ikke afspejles i tilbagegange i bestandene for de fuglearter, som områderne er udpeget for at 
beskytte (for det aktuelle område: se afsnit 4.1.8). Selvom datagrundlaget for flere af områderne og arterne er 
spinkelt, er hovedindtrykket, at bestandene i dag er på samme eller højere niveau sammenlignet med 
tidspunktet for Fuglebeskyttelsesdirektivets ikrafttræden i 1981. Det er imidlertid også givet, at forhold som 
færdsel, forstyrrelser og praksis for skovdrift er med til at begrænse bestandene for flere arters 
vedkommende. 
 
For Gribskov er datagrundlaget dog rimeligt, først og fremmest i kraft af lokale ornitologers frivillige arbejde 
(Gribskovgruppen under Dansk Ornitologisk Forening). 
 
Reduceret areal 
Rødrygget tornskade: 
Naturskovsstrategi, herunder plukhugst, vil på længere sigt reducere arealet med lysninger. 
 
Tilgroning 
Rødrygget tornskade: 
Begyndende tilgroning på Odderdamsenge og Djævleøen i Stenholt Indelukke samt i Harager 
Hegn/Maglemose og Bolands Vang/Mårum Enghave. 
 
Forstyrrelse af arter 
Hvepsevåge og Sortspætte: 
Skovning og sankning i fuglenes yngletid. Rekreativ udnyttelse, især mountainbikes, orienteringsløb. 
 
 
 
6. Modsatrettede interesser 
(afsnittet fælles for alle Frederiksborg Amts Natura 2000-områder) 
 
Natura 2000-området indeholder en række forskellige naturtyper og arter, der skal bevares i området. Lokalt 
i området vil bevaringen af nogle af dem imidlertid kunne komme i konflikt med bevaringen af andre. Det 
kan f.eks. ske, hvis en naturtype og en art aktuelt lever på samme sted, og en forvaltning til forbedring af 
naturtypens tilstand vil betyde, at betingelserne for arten forringes (eller omvendt). Det kan også dreje sig om 
tilfælde, hvor f.eks. én beskyttet naturtype helt naturligt vil udvikle sig gradvist til en anden.  
 
I den slags tilfælde vil det senere være nødvendigt at prioritere mellem hvilke naturtyper og arter, der ønskes 
bevaret på det konkrete areal. Eller at planlægge dets forvaltning i detaljer, der med hensyn til metode 
generelt eller ved anvendelse af forskellige metoder på forskellige dele af arealet, sikrer en samtidig bevaring 
af flere af arterne eller naturtyperne. 
 
For de naturtyper og arter, der er på udpegningsgrundlaget for de enkelte fuglebeskyttelses- eller 
habitatområder eller, som muligvis vil komme det, findes der retningslinier for bevaringsforvaltningen af 
deres forekomster (Dahl & al., 2005; Søgaard & al., 2003). Disse retningslinier bør så vidt muligt anvendes 
således, at tilstanden af arealet vil kunne opfylde forudsætningerne for alle de tilstedeværende naturtyper og 
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artslevesteder, hvor disse overlapper. Det skal dog bemærkes, at arten Skæv Vindelsnegl faktisk kan trives 
udmærket, selvom der foretages græsning eller høslæt i et i øvrigt naturvenligt omfang på dens levesteder (jf 
Bilag 2).   
 
Habitatdirektivet pålægger desuden medlemslandende at undgå beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller 
rasteområder generelt (også udenfor Natura 2000-områder) for en række dyrearter på direktivets bilag 4. I 
Frederiksborg Amt drejer det sig aktuelt om følgende arter udover dem, som er udpegningsgrundlag for 
habitatområder: Alle arter af Flagermus samt Markfirben, Løgfrø, Spidssnudet frø, Springfrø, Grønbroget 
tudse og Grøn mosaikguldsmed. Om muligt bør viden om disse arters forekomster og deres krav til yngle- og 
rasteområder derfor også indgå ved prioritering af forvaltningen af de konkrete arealer. 
 
Miljømålene i vandplanerne efter EU-Vandrammedirektivet skal bl.a. omfatte overholdelse af alle EU's krav 
og mål senest i 2015 for de Natura 2000-lokaliteter, hvor opretholdelse eller forbedring af vandets tilstand er 
en vigtig faktor i beskyttelsen af naturtyper eller arter (Vandrammedirektivets art 4.1.c., jf dets bilag IV). Et 
register over disse områder skal derfor indgå i vandområdeplanlægningen efter Vandrammedirektivet. Det 
strengeste af vandrammedirektivets miljømål skal anvendes i vandplanerne, hvis mere end ét af 
direktivets miljømål gælder for en given forekomst af vand (art. 4.2 og miljømålsloven).  
 
Det er habitatdirektivets overordnede formål (Art. 2) at bidrage til at bevare biodiversiteten i EU-området. 
Foreløbig er et antal konkrete arter og naturtyper blevet udvalgt på fuglebeskyttelses- og habitatdirektivet til 
iværksættelse af en særlig beskyttelse ved hjælp af direktivernes regler. For at undgå, at forvaltningen af 
hensyn til disse arter og naturtyper til gengæld vil medføre forringelser for andre truede arter, anbefales det, 
at der ved planlægningen af forvaltningen også tages hensyn til disse – herunder f.eks. arter på 
miljøministeriets ”rødlister” (DMU, 2005b). Amterne har en del viden om forekomster af især rødlistede 
plantearter på arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 - f.eks. Frederiksborg Amt (2006 e-g). 
 
Hvor det er muligt efter ovennævnte afvejninger, bør forvaltningsplanlægningen dernæst prioritere bevaring 
og etablering af lysåbne naturtyper og levesteder højest, idet naturlig tilgroning generelt præger naturens 
nuværende udvikling. Det betyder bl.a., at den videre udbredelse af habitatdirektivets skov-naturtyper som 
følge af gradvis opvækst ind i lysåbne naturtyper og artslevesteder må begrænses ved at fjerne ny opvækst. 
Desuden bør allerede eksisterende bevoksninger af naturtypen 91D0 fjernes for at opretholde eller genskabe 
lysåbne arealer af naturtyperne 7110, 7120 eller 7140, hvis træbevoksningen har etableret sig ovenpå arealer, 
der tidligere både var lysåbne og dannet som følge af menneskets aktiviteter (f.eks. lysåben hængesæk 
dannet ovenpå gamle tørvegrave). 
 
Konkrete eksempler på modstridende naturinteresser er ikke analyseret og omtalt nærmere i basisanalysen 
her udover følgende, generelle forhold om enkelte fugle.  
 
For arter af fugle, der er udpegningsgrundlag for EF-fuglebeskyttelsesområder i Frederiksborg Amt, kan 
bemærkes følgende generelt (Frederiksborg Amt, 2006c): Med hensyn til modsatrettede naturinteresser er 
der kun få forhold, der kan nævnes for fuglenes vedkommende. Rødrygget Tornskade kan være en 
problematisk art, idet de lysninger, der skabes i kraft af f.eks. intensivt skovbrug kan blive færre, hvor der 
som følge af eksempelvis naturskovsstrategi foretages plukhukst frem for renafdrift. Dermed øges behovet 
for at sætte ind med passende pleje på skovenes øvrige lysåbne arealer såsom græsningsenge og overdrev. 
Omvendt vil en naturskovsstrategi givetvis være en fordel for en art som Sortspætte og en mængde andre 
skovlevende arter. 
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7. Manglende data 
(afsnittet fælles for alle Frederiksborg Amts Natura 2000-områder) 
 
I Bilag 3 findes en oversigt over data, som vurderes at mangle for, at basisanalysen vil kunne give et sikkert 
og dokumenterbart billede af bevaringsstatus mv. for de arter og naturtyper, som området er udpeget for. 
 
Et tilstrækkeligt datagrundlag er ikke alene af betydning for den nuværende basisanalyse, men er også videre 
af betydning for senere at kunne vurdere eventuelle ændringer af de enkelte naturtypers og arters 
bevaringsstatus ved den næste basisanalyse om seks år. Dette gælder specielt for data, der belyser de 
enkeltelementer, som habitatdirektivet har opstillet som forudsætninger for gunstig bevaringsstatus. 
 
Som foreskrevet i Skov- og Naturstyrelsens vejledning jf. Miljømålsloven omfatter basisanalysen alene den 
viden, som amterne aktuelt er i besiddelse af. Denne viden er blevet sammenfattet i det omfang, det desuden 
ressourcemæssigt har været muligt. 
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Bilag 1. Kortbilag: 
 


1.1: Kort over den samlede forekomst af naturtyper omfattet af 
udpegningsgrundlaget i habitatområdet 
 
1.2: Kort over den samlede forekomst af levesteder for arter 
omfattet af udpegningsgrundlaget for habitatområdet  
 
1.3: Kort over den samlede forekomst af levesteder for fuglearter 
omfattet af udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet 


 
Som grundlag for kortene findes digitale GIS-kort, der ikke er medtaget i selve rapporten, men er 
fremsendt som separate filer til Skov- og Naturstyrelsen  
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H_117 og H_190. Kort over forekomsten af naturtyper omfattet af udpegningsgrundlaget i 
habitatområdet. For detaljeret gennemgang heraf, se afsnit 3. 







 


 
H_117 og H_190. Kort over forekomsten af arter omfattet af udpegningsgrundlaget for 
habitatområdet. For detaljeret gennemgang heraf, se afsnit 3. 







 


 
F_108. Kort over forekomsten af fuglearter omfattet af udpegningsgrundlaget for 
fuglebeskyttelsesområdet. For detaljeret gennemgang heraf, se afsnit 3. 







 


Bilag 2. Kilder til data om naturtyper og arter 
(samlet opgørelse for alle Frederiksborg Amts Natura 2000-områder) 
 
Bilaget indeholder en beskrivelse om de data, som er anvendt som grundlag for basisanalysen.  
 


Marine naturtyper 
De marine naturtyper er kortlagt hovedsageligt på grundlag af Skov- og Naturstyrelsens kortlæg-
ning (Foverskov, 2004), der dog ikke omfatter H245. Lokalt er kortene for selve hav-arealerne præ-
ciseret eller suppleret efter viden fra regional overvågning af havmiljøet i H112 og H245 (se Bilag 
5), ligesom der er foretaget få mindre justeringer i H120 efter lokal kortlægning jf. Pihl & al. 
(2000).  
 
Desuden er forekomster af naturtypen 1150 blevet justeret og suppleret efter viden fra amtets tilsyn 
mv. på arealer omfattet af naturbeskyttelseslovens §3 samt fra registreringer som ”biprodukt” ved 
kortlægningen af visse af habitatdirektivets åbne terrestriske naturtyper 2005 som led i NOVANA-
overvågningen i H112, H120 og H245 (Frederiksborg Amt, 2006e, 2006f, 2006g; Roskilde Amt, 
2006a) og i 2000 jf Pihl & al. (2000). Søer, vandhuller og smålaguner, der grænser op til én af habi-
tatdirektivets terrestriske naturtyper 1310 eller 1330, er generelt medregnet til type 1150. Lokalt i 
strandenge findes type 1150 i et stort antal små forekomster i mosaik med 1310 og 1330. 
 
Data om områdernes marine naturtyper er i Natura 2000-basisanalysen sammenfattet i skemaer, der 
er udarbejdet på grundlag af data fra overvågningen af havmiljøet (jf Bilag 5) samt fra kortlægnin-
gen af forekomsterne. Skemaerne findes som bilag 6. 
 
For de havområder, der er omfattet af vandrammedirektivet, findes en karakteristik og risikoanalyse 
i basisanalysen til vandplanerne (Frederiksborg Amt & al., 2004a, 2006a)  
 
Visse data om tilstand, arter mv. for type 1150 findes, men i meget beskedent omfang i ovennævnte 
kilder om naturtyper. 
 
 
Søer og vandhuller 
Typerne af søer og vandhuller er kortlagt i begrænset omfang og kun i Frederiksborg Amts dele af 
habitatområder. Udgangspunktet for kortlægningen er hovedsageligt kort samt andre data fra regi-
streringen af naturtyper omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 (Frederiksborg Amt 2006e, 2006f). 
Desuden har data fra vandmiljøovervågningen af især større søer indgået som grundlag for kortlæg-
ningen jf bilaget (med referencer) om de enkelte af disse søer.  
 
I tilfælde, hvor data om arter mv. tyder i retning af en konkret naturtype - uden at typen har kunnet 
fastslås sikkert - er søen/vandhullet medtaget som en potentiel forekomst af typen. En del vandhul-
ler, der på flyfoto 1995-2005 fremstår med betydeligt dække af Andemad, er desuden kortlagt som 
(i sure områder evt. potentielle forekomster af) type 3150. 
 
I områderne H114-H119 og H190 blev kortlægningen af vandhuller mv. dog kun foretaget i meget 
begrænset omfang. 
 
Data om søernes tilstandsforhold, arter mv. er i basisanalysens bilagsskemaer om søer kun medtaget 
for de søer, der indgår i vandmiljøovervågningen. I bilagsskemaerne er desuden angivet oplys-
ningskilderne til data. 







 
For de øvrige søer og vandhuller er data ofte af meget beskedent omfang og omfatter typisk kun re-
gistrering af enkeltarter. Disse supplerende artsdata er i et vist omfang medtaget for naturtype-
karakteristiske arter i den elektroniske kortlægning til basisanalysen. Herunder også enkelte oplys-
ninger om karakteristiske guldsmedearter for naturtype 3160, jf Holmen (2006e). Specielt forekom-
sten af arten Dværgvandnymfe i en forekomst af type 3160 i H114 vurderes at være af væsentlig in-
ternational betydning i forhold til en gunstig bevaringsstatus for naturtypen i EU's kontinentale bio-
geografiske region.  
 
For de ofte større søer, der er omfattet af en specifik målsætning i Regionplan 2005, findes en ka-
rakteristik og risikoanalyse i basisanalysen til vandplanerne efter vandrammedirektivet (Frederiks-
borg Amt & al., 2004a, 2006a)  
 
 
Vandløb 
Vandløb er kortlagt på baggrund af data fra amtets vandmiljøovervågning af vandløb omfattet af re-
gionale og nationale overvågningsprogrammer (herunder NOVA og NOVANA). Disse data findes i 
den nationale database WIN-BIO (FA (2006i). Vandløbene er ikke helt præcist kortlagt, idet de da-
ta, der er grundlag for kortlægningen, repræsenterer mindre strækninger ved de enkelte overvåg-
ningsstationer langs vandløbene. Vandløb i dele af habitatområde i Roskilde Amt er ikke kortlagt. 
 
For de vandløb, der er omfattet af en specifik målsætning i Regionplan 2005, findes en karakteristik 
og risikoanalyse i basisanalysen til vandplanerne efter vandrammedirektivet (Frederiksborg Amt & 
al., 2004a, 2006a).  
 
Data om vandløbenes ”karakteristiske arter” (af planter) findes i varierende, men ofte meget beske-
dent omfang. 
 
Skemaer med data om de enkelte vandmiljøovervågede vandløb er udarbejdet som bilag til basis-
analysen. 
 
 
Terrestriske lysåbne naturtyper i NOVANA 
Som led i det nationale overvågningsprogram for vandmiljø og natur (NOVANA) gennemførte am-
terne i 2004-2005 en kortlægning af 18 af habitatdirektivets lysåbne terrestriske naturtyper i de dan-
ske habitatområder. Kortlægningen med tilhørende data om forekomsterne blev udført efter meto-
den beskrevet af Danmarks Miljøundersøgelser (2004c) med tilhørende bilag om identifikation mv. 
af (alle) habitatdirektivets danske naturtyper. Kortlægningen og de tilhørende data – med eventuelle 
tilføjelser og justeringer efter selve NOVANA-kortlægningen – udgør et centralt grundlag for Natu-
ra 2000-basisanalysen og findes i Frederiksborg Amt (2006g), Københavns Amt (2006a) og Roskil-
de Amt (2006a). 
 
 
Terrestriske lysåbne naturtyper i øvrigt 
Kortlægningen af øvrige lysåbne naturtyper bygger bl.a. på registreringer 2005-2006 af de forekom-
ster, der indgik som mosaik med de 18 åbne terrestriske naturtyper, der blev kortlagt i habitatområ-
derne som led i NOVANA-overvågningsprogrammet (Frederiksborg Amt, 2006g). Naturtyperne 
1210 og 1230 er kortlagt i Roskilde Amts dele af habitatområder, hvor 1230 er kortlagt i form af 
arealer, hvor den med en anslået procentdel indgår i en mosaik med andre naturtyper. Naturtypen 
1310 er kortlagt i Frederiksborg Amt i form af arealer, hvor den med en anslået procentdel indgår i 
en mosaik med naturtype 1330. 
 







Desuden indgår viden fra nogle begrænsede kortlægninger 1999-2000 af visse naturtyper i habitat-
områderne, jf. Pihl & al. (2000), herunder af kystklittyperne 2110 og 2120.  
 
Dertil kommer enkelte andre kortlagte forekomster, der er bemærket siden 1991 under amtets tilsyn, 
regionale naturovervågning mv. (Frederiksborg Amt, 2006f).  
 
Artsregistreringer og andre data om en del af de forekomster, der tillige repræsenter naturtyper om-
fattet af naturbeskyttelseslovens § 3, findes især i amtets egen naturtypedatabase og indgår i enkelte 
tilfælde også i den regionale botaniske naturovervågning (Frederiksborg Amt, 2001a, 2004a, 
2006e). Disse artsdata er i et vist omfang medtaget for naturtype-karakteristiske arter i den elektro-
niske kortlægning til basisanalysen. Herunder også enkelte oplysninger om karakteristiske 
guldsmedearter for naturtype 7120, jf Holmen (2006e).  
 
 
Skov-naturtyper  
Kortlægningen af skovnaturtyper bygger hovedsageligt på registreringer 2005-2006 af de forekom-
ster, der indgik som mosaik med de 18 åbne terrestriske naturtyper, der blev kortlagt i habitatområ-
derne som led i NOVANA-overvågningsprogrammet (Frederiksborg Amt, 2006g). Desuden indgår 
viden fra nogle begrænsede kortlægninger 1999-2000 af visse naturtyper i habitatområderne, jf. Pihl 
& al. (2000). Dertil kommer enkelte andre kortlagte forekomster, der tilfældigt er bemærket siden 
1991 under amtets tilsyn, regionale naturovervågning mv. (Frederiksborg Amt, 2006f). Som bag-
grund for vurdering om naturskovstilstand findes Hovedstadsrådets ældre registrering og beskrivel-
se af naturskovsarealer (Hovedstadsrådet, 1989b) 
 
På arealer omfattet af Natura 2000-skovplanernes basisanalyse foretager Skov- og Naturstyrelsen 
en separat registrering af skovnaturtyper og forekomster af skovlevende arter. 


 


Arter (ikke fugle) 
Arterne er registreret/kortlagt med udgangspunkt i Skov- og Naturstyrelsens vejledning om registre-
ring af deres typer af potentielle levesteder til basisanalysen. Heri indgår også de eventuelle faktiske 
levesteder, som er påvist siden 1991 og kendt af amtet. De potentielle levesteder kan for f.eks. Stor 
Vandsalamander opdeles i hhv. ynglesteder (i småsøer og vandhuller) og landlevesteder (fourage-
rings- og overvintringssteder). 
 
Potentielle levesteder udover faktiske levesteder er ikke søgt medtaget i områder, hvor en art ikke er 
i det aktuelle udpegningsgrundlag uanset om forekomster kunne tænkes. 
 
På grundlag af supplerende oplysninger om arternes levesteder og de praktiske muligheder for at fo-
retage kortlægningerne har Frederiksborg Amt for en del af arterne udarbejdet præciseringer om le-
vesteder og kortlægningsmetode. Både Skov- og Naturstyrelsens og amtets retningslinier findes i 
Tabel 1.  I Tabel 1 er desuden nævnt kilder til de oplysninger, der er blevet anvendt som grundlag 
for kortlægning og andre data om de enkelte arter. 
 
Kendskabet til faktiske forekomster er meget varierende fra art til art. Især for Stor Vandsalaman-
der, Vindelsneglene og Grøn Buxbaumia vurderes kendskabet til udbredelsen at være beskedent 
undersøgt i amtet. 
 
Data om bestandsudviklingen 1992-2005 er kort opgjort for enkelte af arterne. De bygger for Ere-
mit på oplysninger sammenfattet af Danmarks Miljøundersøgelser (Pihl & al., 2002) og Roskilde 
Amt (2005a), for Sæler på data fra Teilmann (2006), for Stor Kærguldsmed i H121 af Holmen 
(2006d) og for Mygblomst af Frederiksborg Amt (2006e,h). 







 
Kendskabet til tilstandsforhold på arternes levesteder bygger for flere arter især på den viden, der 
kan findes om tilstanden af de naturtyper, hvori de lever. Generelt er tilstandsparametre dog ikke 
søgt opgjort og sammenfattet for arterne i basisanalysen, ligesom der heller ikke er gennemført en 
konkret foreløbig trusselsvurdering for arterne i de respektive Natura 2000 områder, hvor de indgår 
i udpegningsgrundlaget. 
 
På arealer omfattet af Natura 2000-skovplanernes basisanalyse foretager Skov- og Naturstyrelsen 
en separat registrering af skovnaturtyper og forekomster af skovlevende arter. Levesteder eller dele 
af levesteder, der ligger på disse arealer, indgår derfor ikke i nærværende basisanalyse – bortset 
fra levestederne for Eremit på arealer i Roskilde Amt. 


 
 


Tabel 1 (til Bilag 2). Retningslinier og kilder for kortlægning og data om poten-
tielle levesteder for arter på habitatdirektivets bilag 2 i Frederiksborg Amts ha-
bitatområder  
Skov- og Naturstyrelsen  Frederiksborg Amt  


vejledning til 
amternes ba-
sisanalyse til 
Natura 2000-
planer 


vejledning til styrelsens basis-
analyse til Natura 2000-
skovplaner 


Evt. præcisering af levestedsfor-
hold generelt 


bemærkninger om kortlægningen 
i praksis indenfor habitatområder 
i Frederiksborg Amt 


Gråsæl 
Hav, sandbanke 
og -strand 


  For begge Sæl-arter er hele havom-
rådet omkring Hesselø i habitatom-
råde H112 foruden stranden på øen 
og de nærliggende rev kortlagt som 
levested. 
  
For Sælerne omfatter tilgængelige 
data om bestandsstørrelsen hoved-
sageligt samlede tal for de to arter. 
Datagrundlaget stammer fra DMUs 
jævnlige tællinger af sælbestanden 
(Teilmann, 2006). 


Spættet sæl 
Hav, sandbanke 
og -strand 


  Som Gråsæl. 


Stor vandsalamander 
Vandhul, mose, 
skov m.v. 


Skrivebordsarbejde: 
I al fredskov i de habitatområder, 
som arten kendes fra, kortlægges 
som levesteder delarealer, som 
opfylder følgende kriterier: 
- Vandhuller >100m2 < 


2500m2 (NB! Tjek med am-
tet, om de kortlægger disse 
vandhuller) 


 


Ynglesteder: Vandhuller – Gerne i 
størrelsen 100-2500 kvm. - Gerne 
med god vandkvalitet bedømt ud fra 
f.eks. flora eller invertebratfauna 
(vandnymfelarver). - Gerne med ho-
vedparten af vandarealet fri for 
sumpvegetation og skygge. - Gerne 
uden unaturlig forekomst af fisk, 
krebs og andefugle og oftest helt 
uden fisk. 
Fouragerings- og overvintringsste-
der: 
Skove, lunde og udyrkede eller eks-
tensivt udnyttede områder. – Især 
indenfor 150 m fra ynglevandhuller, 
men arten kan dog sprede sig op til 
1000 m derfra. – gerne med indhold 
af træstubbe, grene, sten eller lign. 
skjulesteder på jorden. 
 


De faktiske findesteder efter 1991 er 
registreret fra tilsyn efter naturbe-
skyttelsesloven, regional overvåg-
ning af lokaliteter for (hovedsage-
ligt sjældnere) paddearter, visse 
konsekvensvurderinger for plan-
lægning af anlæg og aktiviteter, 
søovervågningen i NOVANA samt 
kendte andre fund. Hovedparten af 
funddata findes i Frederiksborg 
Amts naturtypedatabase (nbl §3), 
der er grundlaget for kortlægningen. 
 
Potentielle ynglesteder er kortlagt 
med udgangspunkt i amteternes 
kortlægning af vandhuller/småsøer 
om-fattet af  naturbeskyttelseslovens 
§3. I områderne H114-H119 og 
H190 er denne kortlægning af tids-
mæssige grunde overvejende be-







Kilder: 
DMU: Kriterier for gunstig beva-
ringsstatus. 
 
EU Habitats Committee Article 12 
Working Group, 2005: Contribution 
to the interpretation of the strict 
protection of species (Habitats Di-
rective article 12). - 
http://www2.skovognatur.dk/natura2
000/habitat/artikel_12/Final%20rep
ort%20-%20article_12%20WG.pdf . 
36 pp. 


grænset til steder med kendte, tidli-
gere fund af arten.  
 
Potentielle fouragerings- og over-
vintringssteder omfatter arealer ho-
vedsageligt indenfor 150 m fra yng-
lesteder. De er kortlagt på baggrund 
af flyfotos og kortlægningen af be-
skyttede naturtyper. Dog indgår 
skovbevokset fredskov ikke i amtets 
kortlægning.  
 
Som ét samlet potentielt levested 
(for én bestand) regnes et eller flere 
ynglesteder med indbyrdes afstand 
på højst omkring 300 m samt deres 
omgivende foura-gerings- og over-
vintringssteder. 
 
I Frederiksborg Amt omfatter kort-
lægning af potentielle levesteder på 
land kun levesteder omkring de 
vandhuller/småsøer (ynglesteder) 
inde i habitatområder, hvorfra amtet 
kender faktiske fund af arten siden 
1991. I Roskilde Amts dele af habi-
tatområde er der ikke foretaget en 
kortlægning af levesteder på land. 
 
 


Flodlampret 
Vandløb og hav   Frederiksborg Amt kender ikke fak-


tiske, nyere fund i amtet, hvor der 
med sikkerhed er tale om arten. Ved 
amtets ret omfattende undersøgelser 
af vandløbenes fiskefauna 1992-
2005 er der i en del tilfælde – i 
vandløb med kendt forekomst af 
Bæklampret - fundet lampretyngel, 
der evt. også kunne være Flodlamp-
ret. Ved stikprøver, hvor yngelen er 
blevet sikkert arts-bestemt ved hjælp 
af blodanalyse, er der imidlertid kun 
blevet påvist Bæklampret. 
 
Potentielle levesteder er kortlagt i 
vandløbssystemer med kendt fore-
komst af arten og omfatter de sam-
me kategorier af vandløbsstræk-
ninger, som er nævnt under 
Bæklampret, dog ikke de små vand-
løbsdele i området syd for Esrom 
Sø. 


Bæklampret 
Vandløb   Faktiske levesteder efter 1991 er 


især registreret fra amtets jævnlige 
undersøgelser 1992-2005 af vandlø-
benes fiskefauna 
(http://www.fa.dk/tekmil/miljo/Van
dkvali-
tet/Vandloebsweb/Grundkort/default
.htm), hvortil kommer enkel-te an-
dre fund gjort af Danmarks Fiskeri-
undersøgelser (Jørgensen, 2006) el-
ler sammenfattet af amtet (upubl.). 
Se også bemærkning under Flod-
lampret. 
 
Potentielle levesteder (dvs vandløb) 
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i det habitatområde, hvor den indgår 
i udpegningsgrundlaget, er kortlagt 
som vandløb med væsentlige stræk-
ninger med god biologisk kvalitet 
(faunaklasse 5-7, jf Dansk Vand-
løbsfauna Indeks) registreret ved 
amtets regionale vandmiljøovervåg-
ning siden 2000 ( 
http://www.fa.dk/tekmil/miljo/Vand
kvali-
tet/Vandloebsweb/Grundkort/default
.htm ) 


Lys skivevandkalv 
Vandhul, mose  Søer og vandhuller (både små og 


store søer), der er overvejende sol-
beskinnede, har ret klart eller brun-
ligt vand og et næringsfattigt til 
svagt næringsrigt vandmiljø. I van-
det langs bredden findes solrige, åb-
ne bevoksninger af sumpplanter (f. 
eks. en bræmme af Star eller blot 
planterne langs kanten af hængesæk 
eller tørvebrinker) samt om somme-
ren mange små dafnier. – Som regel 
beliggende i større naturområder 
som f.eks. skove og næringsfattige 
moser. – Ofte med forekomst af 
f.eks. Tråd-Star, Næb-Star, andre 
arter af Star, Bukkeblad, Kragefod, 
Hvid Åkande, Tvepibet Lobelie, ar-
ter af Vandaks eller tørvemos. –  
Normalt enten med en fiskebestand, 
der er velreguleret af Gedder, eller 
helt uden fisk. – Muligvis normalt 
med en koncentration af totalfosfor 
på under 0,05 mg/l (kan dog være op 
mod 0,1 mg/l) og pH i intervallet 
4,5-8,0. 
 
Kilder: 
DMU: Kriterier for gunstig beva-
rinsstatus 
 
DMU: Teknisk anvisning til over-
vågning, TA-A5, version 1.0 
 
Frederiksborg Amt, upubl.: Data fra 
NOVANA-overvågning af søer 2005 


Faktiske levesteder siden 1991 er 
baseret på en sammenfatning af 
funddata for arten i Danmark (Hol-
men, upubl.). Heri indgår også data 
fra Frederiksborg Amts NOVANA-
overvågning 2004 af arter 
(http://www.fa.dk/natur/rapporter/Ar
ter_2004_st.pdf ). 
 
Potentielle levesteder omfatter et an-
tal søer/vandhuller, hvor det på bag-
grund af viden eller manglende vi-
den fra amtets tilsyn og registre-
ringer om beskyttede naturtyper 
samt flyfotos ikke kan udelukkes, at 
arten kunne leve. 


*Eremit 
Hult træ, allé, 
gammel skov 


Feltarbejde: 
I al fredskov i de habitatområder, 
som arten kendes fra, kortlægges 
følgende som levesteder (i H152 
dog kun Keld Skov, Bremersvold, 
og i H114 kun Hammermølle 
Skov, idet det er de eneste skove i 
disse habitatområder, arten er 
kendt fra): 
• Løvtræer ældre end 100 år 


eller tykkere end 50 cm 
(dbh), undtagen helt beskyg-
gede træer. Både fritstående 
træer, overstandere og træer 
i alléer, skovbryn eller lys-
åben bevoksning medtages. 
Bevoksninger, alléer og 
grupper af træer kortlægges 
så vidt muligt  som en samlet 
polygon. Arten er afhængig 


Steder med løvtræer med diameter 
på > 50 cm i brysthøjde og åbenlyse 
eller sandsynlige hulheder i stamme 
eller større grene (undtagelsesvis 
kan arten dog også leve i smuld un-
der tyk egebark). – Gerne lyseks-
ponerede træer af især eg eller bøg, 
men også fundet i ask, lind, hesteka-
stanie, el og elm (i sjældne tilfælde 
faktisk også nåletræer). - Gerne i 
gamle skove (f.eks. dyrehaver), men 
ofte i park- eller allétræer udenfor 
skovene.  – Hyppigst fundet i træer 
med stamme på flere meters diame-
ter. – Gerne hvor hulhederne rum-
mer rigeligt med smuld. 
 
Kilder: 
DMU: Kriterier for gunstig beva-
rinsstatus 


Faktiske fund er ikke kendt i Frede-
riksborg Amt i perioden siden 1991. 
Som det fremgår af amtets NOVA-
NA-artsovervågning 2004 
(http://www.fa.dk/natur/rapporter/Ar
ter_2004_st.pdf ), kan det imidlertid 
i praksis være umuligt at påvise 
eventuelle forekomster højt oppe i 
træerne. Faktiske levesteder er kort-
lagt på baggrund af NOVANA-
artsovervågningen (Roskilde Amt, 
2005a).  Som separate forekomster 
regnes forekomster i træer med en 
indbyrdes afstand på over 300 me-
ter. 
 
Potentielle levesteder er i Frederiks-
borg Amt kortlagt udenfor skovbe-
voksede arealer af fredskov, mens 
disse arealer er inkluderet i Roskilde 
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af mere eller mindre lysåbne 
forhold omkring træerne, 
hvorfor enkelttræer ikke skal 
kortlægges som et punkt, 
men derimod som en poly-
gon/cirkel med areal svaren-
de til kronens størrelse plus 
så vidt muligt 25 meters om-
givende lysåbent areal. Til-
svarende gælder skovbryn 
mod slette/overdrev og lig-
nende, hvor en bræmme lys-
åbent areal kortlægges med.  


 
DMU: Teknisk anvisning til over-
vågning, TA-A7, version 1.0 


Amts kortlægning. De omfatter kun 
de få potentielt egnede træer eller 
bevoksninger, der tilfældigvis er 
kendt fra amtets tilsyn, NOVANA-
overvågning mv. og som ligger i 
områder med tidligere fund af Ere-
mit, jf. Frederiksborg Amt (2005a) 
og Roskilde Amt (2005a). 


Stor kærguldsmed 
Sø, mose  Ynglesteder: Søer og vandhuller (i 


DK hovedsa-geligt kendt fra mindre 
søer, vand-huller og tørvegrave), der 
er over-vejende solbeskinnede, har 
klart eller brunligt (nogle steder 
surt) vand og et næringsfattigt til 
svagt næringsrigt vandmiljø. - Gerne 
beliggende  i mose- eller skovom-
råder. – Gerne med rig vegetation af 
undervandsplanter langs bredden, 
f.eks. med tørvemosser, andre vand-
dækkede mosser, arter af kransnål-
alger eller arter af blærerod. 
 
Fourageringssteder for de voksne 
guldsmede: Solrige, åbne naturarea-
ler af varierende størrelse. – Gerne i 
omegnen af ynglesteder og i disses 
kant, men arten kan strejfe langt 
omkring. 
 
Kilder: 
DMU: Kriterier for gunstig beva-
ringsstatus. 
 
Pedersen, H. & Holmen, M., 1994: 
Fredede insekter i Danmark. Del 4: 
Guldsmede. – Entomologiske med-
delelser 62: 33-58. 
 
Holmen, M., 2002: Bidrag om fund 
og status for de i Danmark rødliste-
de arter af guldsmede og vandnym-
fer. - 
http://hem.passagen.se/trollslaenda/
nof/main_sv.html


Faktiske levesteder siden 1991 er 
baseret på en sammenfatning af 
funddata for arten i Frederiksborg 
Amt (Holmen, upubl.). Heri indgår 
også data fra Frederiksborg Amts 
NOVANA-overvågning af arter 
2004 
(http://www.fa.dk/natur/rapporter/Ar
ter_2004_st.pdf ). Visse af findeste-
derne siden 1991 vurderes  dog ikke 
som faktiske levesteder længere, 
idet de aktuelt ikke (eller ikke læn-
gere) anses som egnede for en stabil 
tilstedeværelse af arten, jf oven-
nævnte sammenfatning. 
 
Potentielle levesteder (ynglesteder) 
omfatter faktiske findesteder efter 
1991, hvor det på baggrund af viden 
om stederne og eftersøgning af arten 
vurderes sandsynligt, at den fortsat 
måske kunne leve. Desuden indgår 
andre steder, hvor der på baggrund 
af oplysninger i amtets naturtypeda-
tabase og ud fra flyfotos ikke kan 
udelukkes en tilstedeværelse af ar-
ten.  Potentielle fourageringsområ-
der for de voksne guldsmede er ikke 
søgt kortlagt. I Områderne H117 og 
H119 blev potentielle levesteder kun 
kortlagt i begrænset omfang. 


Skæv vindelsnegl 
Uslået og 
ugræsset urte-
agtig moseve-
getation 


Skrivebordsarbejde: 
- Ingen 


Kalkrige, mere eller mindre fugtige 
eller sumpede arealer af rigkær, 
ugødskede enge, starsumpe, væld, 
overdrev, strandskrænter, naturlige 
lysåbne blandede løvskove (stort set 
uden bøg), markhegn, stengær-
der/stensætninger, strandvolde og 
muligvis klippeblokke. – Gerne med 
starer eller græsser og visne blade af 
disse (feks. blot i form af visne blad-
lag fra foden af planterne), ofte i 
form af små eller større tuedannende 
arter. – Gerne steder, der ikke er in-
tensivt/hårdt afgræssede. 
 
I forhold til Skov- og Naturstyrel-
sens kriterier (og DMUs for artens 
gunstige bevaringsstatus) kan det 


Kortlægning af faktiske forekomster 
siden 1991 er baseret på funddata i 
amtet sammenfattet af Holmen 
(upubl.). En del af fundene er opnået 
i forbindelse med amtets tilsyn efter 
naturbeskyttelsesloven og amtets re-
gionale botaniske naturovervågning. 
 
Kortlægning af potentielle leveste-
der i øvrigt er baseret på amtets data 
i database om beskyttede naturtyper 
omfattet af naturbeskyttelseslovens 
§3 samt i TILDA-databasen for 
kortlægning af 18 af habitatdirekti-
vets naturtyper. Heraf er især lagt 
vægt på egnede steder med registre-
ret forekomst af indikatorplanter for 
kalkrigkær (ekstremrigkær) eller 
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bemærkes, at arten faktisk ofte har 
fine bestande på steder, der bliver 
”naturtypevenligt” moderat slået el-
ler græsset. 
 
Kilder: 
DMU: Teknisk anvisning til over-
vågning, TA-25-27, version 1.0 
 
Holmen, M., upubl.: Erfaringer fra 
registreringer af skæv vindelsnegl 
og kildevældsvindelsnegl i Danmark 
og Litauen. 
 


Hjertegræs på fugtig/sumpet bund, 
hvor arten ikke tidligere er blevet 
grundigt eftersøgt forgæves. Area-
lerne er ofte præciseret ved hjælp af 
flyfoto. 


Sumpvindelsnegl 
Mose, gerne 
med tuer m.v. i 
vand 


Feltarbejde: 
I al fredskov i de habitatområder, 
som arten kendes fra, kortlægges 
som levesteder delarealer, som 
opfylder alle følgende kriterier: 
• Sumpede forhold: Vandstan-


den skal være lige over eller 
lige under jord-overfladen 
det meste af året, så sneglen 
hverken drukner eller tørrer 
ud. Der må gerne være 
blankt vand mellem tuer. 


• Veludviklet græs-urte-vege-
tation uden at den er tæt, 
mørk og massiv, og med ret 
høje arter som stiv star, kær-
star, høj sødgræs, top-star, 
hvas avneknippe, pindsvine-
knop, dunhammer, gul iris, 
tagrør eller rørgræs. Urtela-
get må ikke være slået eller 
intensivt  nedgræsset af hus-
dyr. 


• I lysninger i - eller lysåben 
bevoksning af - elle-aske-
skov (91E0) eller ved bred-
den af sø/å. Levestedet må 
ikke være væsentligt beskyg-
get, dvs. kronedækket af det 
kortlagte delareal skal være  
< 25%, og visse dele af det 
skal have kronedække < 
10%. 


Kalkholdig, ret lysåben mose, væld, 
sumpskov , søkant/rørsump og 
vandløbskant med ret stabilt sum-
pet/våd eller vanddækket bund (ty-
pisk indtil ca. 40 cm vanddybde i 
september) eller undtagelsesvis blot 
fugtig bund (sommervandstand dog 
allerhøjst 50 cm under jordover-
fladen). Desuden med vegetation  
(gerne høj og tit fladedækkende) af 
f.eks. kær-star, høj sødgræs, stiv 
star, hvas avneknippe eller (mindre 
hyppigt) top-star, tykakset star, gre-
net pindsvineknop, gul iris eller 
rørgræs (sjældent også dunhammer 
eller tagrør), på hvis ældre eller vis-
ne blade arten lever. 
 
Kilder 
DMU: TA-25-27, version 1.0 
 
Killeen I.J., 2003: Ecology of Des-
moulin’s Whorl Snail. -  Conserving 
Natura 2000 Rivers Ecology Series, 
6, 
http://www.englishnature.gov.uk/LI
FEinUKRivers/species/snail.pdf 27 
pp. 


Kortlægning af faktiske forekomster 
siden 1991 er baseret på funddata i 
amtet sammenfattet af Holmen 
(upubl.). Nogle af fundene er opnået 
i forbindelse med amtets tilsyn efter 
naturbeskyttelsesloven og amtets re-
gionale botaniske naturovervågning. 
 
Kortlægning af potentielle leveste-
der i øvrigt er baseret på amtets data 
i database om beskyttede naturtyper 
omfattet af naturbeskyttelseslovens 
§3 samt i TILDA-databasen for 
kortlægning af 18 af habitatdirekti-
vets naturtyper. Heraf er især lagt 
vægt på egnede steder med fore-
komst af Kær-Star og Høj Sødgræs, 
hvor arten ikke tidligere er blevet 
grundigt eftersøgt forgæves. Area-
lerne er  ofte præciseret ved hjælp af 
flyfoto.  
 
I områderne H117 og H190 blev 
kortlægningen af potentielle leve-
steder kun foretaget i meget begræn-
set omfang. 
 


Mygblomst 
Kalkrig lysåben 
mose/eng 


  Den eneste faktiske forekomst i am-
tet er registreret på baggrund af data 
fra amtets NOVANA-overvågning 
af arten 2004-2005 
(http://www.fa.dk/natur/rapporter/Ar
ter_2004_st.pdf ) samt fra amtets re-
gionale botaniske naturovervågning. 
 
Yderligere potentielle levesteder er 
er kortlagt, i form af andre overvåg-
ningslokaliteter for arten i NOVA-
NA-programmet. Artens udbredelse 
vurderes at være velundersøgt i am-
tet. Grundlaget er bl.a. amtets (og 
det tidligere Hovedstadsråds) kort-
lægning og floraregistreringer siden 
1982 om arealer omfattet af naturbe-
skyttelseslovens §3 samt tilsyn og 
regional botanisk overvågning på de 
for arten måske egnede (og tidligere) 
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voksesteder i kalkrigkær. 
Grøn buxbaumia 
Formuldede 
træstammer, 
urørt skov 


Feltarbejde: 
I al fredskov i de habitatområder, 
som arten kendes fra, kortlægges 
følgende som levesteder: 
• Arealer med stor hyppighed 


(mindst 5 pr. ha) af liggende, 
uopskårne døde stammer af 
løv- eller nåletræer, og hvor 
sådanne stammer også i en 
årrække har fået lov at ligge, 
så der forekommer stammer, 
som er meget nedbrudte, 
barkløse, bløde og frønnede. 
Det vil normalt være skov-
partier udlagt som urørt 
skov, herunder urørt nåle-
skov på mosebund.  


 Faktiske levesteder siden 1991 er 
kun kendt fra et skovbevokset areal 
(ikke urørt skov eller naturskov!) i 
fredskov, hvor arten også blev fun-
det ved amtets NOVANA-
artsovervågning 2004 
(http://www.fa.dk/natur/rapporter/Ar
ter_2004_st.pdf ). 
 
Potentielle (og faktiske) levesteder 
er dog ikke søgt kortlagt her, idet 
arten overvejende synes knyttet til 
skovbevoksede arealer. 


Blank seglmos 
Lysåbent væld 
eller vældmose 


  Faktiske levesteder for arten i amtet 
er ikke kendt i perioden efter 1991. 
 
Som potentielle levesteder er kort-
lagt de steder, der i felten konkret 
blev vurderet som muligvis egnede 
til arten ved amtets NOVANA-
artsovervågning 2006 
(http://www.fa.dk/natur/rapporter/Ar
ter_2004_st.pdf ). Ved denne over-
vågning undersøgtes de lokaliteter i 
amtet, der var vurderet som måske 
stadig egnede til arten på baggrund 
af såvel tidligere fund som amtets 
(og det tidligere Hovedstadsråds) 
kortlægning og data siden 1982 om 
arealer omfattet af naturbeskyttelses-
lovens §3 samt fra tilsyn og regional 
botanisk overvågning. Eventuelle 
små forekomster af arten kan være 
vanskelige at påvise og dermed at 
udelukke på egnede lokaliteter. 


 
 


Fugle 
Kortlægning af levesteder omfatter steder (potentielle levesteder – inkl. faktiske levesteder), der 
vurderes at være af betydning for opretholdelse af bestandene af de pågældende fuglearter i områ-
det. Retningslinier for kortlægningen og selve kortene er udarbejdet af Frederiksborg Amt (2006a 
med upubl. GIS-kort), hvoraf selve rapporten findes som Bilag 2.1. De kortlagte levesteder kan – alt 
efter fugleart - f.eks. omfatte ynglesteder (inkl. en evt. zone, hvor forstyrrelse bør undgås), fødesøg-
ningssteder og steder, der har betydning for rastende fugle. 
 
Potentielle levesteder udover faktiske levesteder er ikke søgt medtaget i områder, hvor en art ikke er 
i det aktuelle udpegningsgrundlag uanset om forekomster kunne tænkes. 
 
På arealer omfattet af Natura 2000-skovplanernes basisanalyse foretager Skov- og Naturstyrelsen 
en separat registrering af skovnaturtyper og forekomster af skovlevende arter. Kort, data og vurde-
ringer i nærværende basisanalyse omfatter imidlertid – ligesom ovennævnte baggrundsrapporter – 
de samlede arealer af EF-fuglebeskyttelsesområderne inkl. arealerne omfattet af skovplanernes ba-
sisanalyse. 
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Selvom kortlægning og bestandsdata i basisanalysen kun omfatter selve fuglebeskyttelsesområder-
ne, viser ovennævnte kortlægning, at nogle af fuglebestandene i større eller mindre grad også benyt-
ter tilstødende arealer udenfor områderne – f.eks. til fødesøgning. Dette kan være relevant at tage i 
betragtning ved den senere planlægning af bevaringsforanstaltninger for områdets bestande. 
 
Som baggrund for kortlægningen indgår bl.a. viden fra en samlet kortlægning (Frederiksborg Amt, 
2003a med upubl. GIS-kort) for perioden ca. 1983-2003 af konkrete fund af de fuglearter, der den-
gang var udpegningsgrundlag i amtets EF-fuglebeskyttelsesområder, samt af andre arter på fuglebe-
skyttelsesdirektivets bilag 1, der ynglede i områderne. Enkelte rastende arter på direktivets bilag 1, 
der af staten siden blev tilføjet udpegningsgrundlaget i visse områder, var dog ikke omfattet af 
2003-kortlægningen. 
 
Data om fuglenes bestandsstørrelser og vurdering af bestandsudviklingen i amtets EF-
fuglebeskyttelsesområder er sammenfattet af Frederiksborg Amt (2006b). Dertil kommer for Ros-
kilde Amts del af Roskilde Fjord-området enkelte oplysninger fra Roskilde Amt (Plöger, 2006). 
 
I Frederiksborg Amt (2006b) findes desuden oplysning om arter, hvor det måske bør vurderes nær-
mere, om de skal medtages på udpegningsgrundlaget. Da fuglebeskyttelsesområdernes udpegnings-
grundlag blev justeret for få år siden på baggrund af viden til og med 2003, vurderer amtet dog, at 
kun arter med relevante fund efter 2003 bør indgå i vurderingen. 
 
Kendskabet til tilstandsforhold på arternes levesteder bygger for flere arter især på den viden, der 
kan findes om tilstanden af de naturtyper, hvori de lever. Generelt er tilstandsparametre imidlertid 
ikke søgt opgjort og sammenfattet for fuglearterne i basisanalysen. I afsnit 6. om modsatrettede na-
turinteresser er dog omtalt nogle konkrete tilfælde, hvor arters generelle krav til levestedet kan 
komme i modstrid med udviklingen af tilstanden af den naturtype, hvori de aktuelt lever. 
 
Kendskabet til faktiske forekomster er noget varierende fra område til område. Især i F102 og F107 
vurderes kendskabet til arternes udbredelse og bestandsudvikling at være ret beskedent undersøgt. 
 
Den foreløbige trusselsvurdering (og modsatrettede naturinteresser) for fuglene fremgår af en særlig 
rapport om trusselsvurderingen og levesteder (Frederiksborg Amt, 2006c). Alle de fire ovennævnte 
rapporter indeholder referencer til et betydeligt antal kilder til oplysningerne – fra såvel myndighe-
der som foreninger og private. 
 







Bilag 2.1 
Bidrag til Natura 2000  
basisanalyse for  
Fuglebeskyttelsesområder i  
Frederiksborg Amt 
 
Identifikation af potentielle levesteder 
(Kriterier og kortbilag) 
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1 Indledning 


 
I henhold til lov nr. 1150 af 17. december 2003 om miljømål m.v. for vandfore-
komster og internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven) skal amter-
ne sørge for, at der bliver udarbejdet Natura 2000-planer for Natura 2000-
områder indenfor det kystnære område, som ikke er omfattet af Natura 2000-
skovplaner efter skovloven.  
 
Derimod er det statens ansvar at udarbejde planer for de marine områder og for 
arealer omfattet af skovloven. 
 
Som et første skridt i amternes arbejde skal der udarbejdes en ”basisanalyse”, der 
bl.a. beskriver områdernes nuværende tilstand og vurderer aktuelle trusler for de 
arter og naturtyper, som områderne er udpeget for at beskytte. 
 
Denne rapport skal ses som et af flere bidrag til Frederiksborg Amts Natura 2000 
basisanalyse, som Hedeselskabet Miljø og Energi udarbejdede i 2006. Arbejdet 
berører de 6 Fuglebeskyttelsesområder, der er helt eller delvist beliggende i Fre-
deriksborg Amt og har til formål at lokalisere potentielt egnede levesteder for de 
fuglearter, som områderne er udpeget for. 
 
Basisanalysen består af tre dele: 
 
1. Kortlægning af naturtyper og levesteder for arter, som områderne er 
udpeget for, 
2. vurdering af tilstanden og foreløbig vurdering af trusler 
3. resumé på kortbilag. 
 
Nærværende arbejde berører punkt 1) og 3 og omfatter udarbejdelse af kort over 
relevante (potentielle) levesteder baseret på eksisterende data, herunder et kend-
skab til fuglearternes aktuelle forekomst i amtet og en viden om de krav, de en-
kelte arter stiller til deres levesteder. En vigtig del af arbejdet har været at udar-
bejde kriterier for at udvælge levesteder. Dette er gjort dels på baggrund af en 
viden om arternes aktuelle forekomst i amtet, dels med afsæt i eksisterende viden 
om de pågældende arters krav til levestedet.  
 
Som en del af afrapporteringen er desuden afleveret et GIS-lag (Mapinfo), der 
viser udstrækningen af fuglearternes potentielle levesteder samt de kriterier, der 
ligger til grund for deres udvælgelse. 
 
En række personer har gennem deres arbejde bidraget med detaljeret viden om 
fuglenes forekomst i beskyttelsesområderne. En særlig tak skal rettes til Dansk 
Ornitologisk Forenings Arbejdsgrupper for Roskilde Fjord (v/Erik Hansen og 
Pelle Andersen-Harild), Arresø (v/Bo T. Johansen og Ivan Abramowitz) og Grib-
skov (v/Arne Olesen). 
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2 Baggrund 
 


2.1 Basisanalysen 
 
Som en følge af sit medlemskab af EU har Danmark udpeget 113 Fuglebeskyttel-
sesområder og 254 Habitatområder. Tilsammen udgør de internationale naturbe-
skyttelsesområder det såkaldte Natura 2000 netværk.  
 
I henhold til lov nr. 1150 af 17. december 2003 om miljømål m.v. for vandfore-
komster og internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven) er amterne 
ansvarlige for at udarbejde Natura 2000-planer for Natura 2000-områder inden 
for det kystnære område og for arealer, der ikke er omfattet af Natura 2000-
skovplaner efter skovloven. 
 
Derimod er det statens ansvar at udarbejde planer for de af Natura 2000-
områdernes arealer, der består af hhv. marine arealer udenfor den økologiske 
grænse for vandplanerne efter vandrammedirektivet og arealer omfattet af Natura 
2000-skovplaner efter skovloven.  Natura 2000-skovplanerne omfatter de arealer 
i fredskov, der er skovbevoksede, og desuden de små naturtyper, der er omfattet 
af skovlovens § 28 og samtidigt indeholder naturtyper eller arter omfattet af EF-
fuglebeskyttelsesdirektivet eller EF-habitatdirektivet. 
 
Efter kommunalreformen (1. januar 2007) varetages Natura 2000-planlægningen 
af staten, mens kommunerne skal udarbejde handleplaner for gennemførelse af 
planerne. 
 
Med Natura 2000-planerne tilvejebringes grundlaget for at opfylde de danske 
forpligtelser til at sikre de nødvendige bevaringsforanstaltninger for Natura 2000- 
områderne. Kort fortalt er planernes formål at opretholde en gunstig bevaringssta-
tus for de arter og naturtyper, som områderne er udpeget for.  
 
De første Natura 2000-planer forudsættes at være på plads i 2009, og de skal her-
efter revideres hvert 6. år. Inden de egentlige planer udarbejdes skal der udarbej-
des en ”Basisanalyse”, hvis formål er ”at skabe et faktuelt grundlag for den kon-
krete prioritering af forvaltningsindsatsen, således at det kan dokumenteres, at 
den nødvendige indsats for at leve op til habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiverne 
iværksættes” (Skov- og Naturstyrelsens vejledning om Natura 2000 basisanaly-
se). 
 
Basisanalysen skal således skabe et overblik over omfang og lokalisering af 
naturtyper og levesteder for arter inden for det enkelte udpegede internationale 
naturbeskyttelsesområde, samt vurdere områdets nuværende tilstand og omfanget 
af eventuelle trusler og modsatrettede naturinteresser. 
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2.2 Basisanalysens indhold m.h.t. fugles levesteder 
 
Jf. Skov- og Naturstyrelsens vejledning fokuseres på arter omfattet af fuglebe-
skyttelsesdirektivets bilag 1 og arter med forekomster af international betydning, 
d.v.s. udpegningsgrundlaget for de enkelte Fuglebeskyttelsesområder.  
 
Fuglebeskyttelsesdirektivet kræver, at fuglenes levesteder beskyttes og vedlige-
holdes i overensstemmelse med fuglenes økologiske krav på en sådan måde, at 
fuglene kan overleve og formere sig. Forringelse og betydelige forstyrrelser af 
levestederne skal undgås. Kortlægning, data om levesteder og foreløbig trussels-
vurdering skal derfor kunne danne grundlag for at foretage en tilstandsvurdering 
og udforme mål og indsats, som kan opfylde de økologiske krav og forebygge 
forstyrrelser og forringelse af levestederne. 
 
Jf. Skov- og Naturstyrelsen, vil levestederne i mange tilfælde være identiske med 
de naturtyper, som områderne tillige er udpeget for, eller med en § 3 naturtype.  
 
De fleste bilag 1-fugle har deres levesteder i skov eller § 3 beskyttede naturtyper, 
mens det for særligt træk- og rastefuglene også kan være hav-, kyst-, strand- eller 
landbrugsarealer. 
 
Sidstnævnte vil især være vedvarende græsarealer eller omdriftsarealer med et-
årige afgrøder. 
 
Med hensyn til afgrænsning af levestederne, er dette i praksis en vanskelig opga-
ve, idet langt de fleste fuglearter udnytter en række forskellige naturtyper for at 
kunne fouragere, overleve og formere sig. Eksempelvis yngler de marine terner 
på små beskyttede øer og holme i Roskilde Fjord, men fuglene kan i princippet 
anvende hele fjorden til fouragering. I sådanne tilfælde er det valgt at inddrage 
såvel selve ynglepladsen som de omgivende fourageringsområder, d.v.s. at hele 
fjorden i praksis indgår i arternes levesteder. 
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2.3 Fuglebeskyttelsesområderne i Frederiksborg Amt 
 
Danmark har udpeget 113 Fuglebeskyttelsesområder med et samlet areal på ca. 
14.700 km². Det samlede areal er fordelt med ca. 12.100 km² som marine områ-
der og  ca. 2.600 km² på land, svarende til ca. 82 % hav og 18 % land.  
 
Grundlaget for områderne er EF-fuglebeskyttelsesdirektivet fra 1979, der har som 
formål at beskytte og forbedre vilkårene for de vilde fuglearter i EU. 
 
I alt 6 Fuglebeskyttelsesområder er helt eller delvist beliggende indenfor Frede-
riksborg Amt (Tabel 1, Figur 1): 
 
Havet og kysten mellem Korshage og Hundested (Fuglebeskyttelsesområde nr. 
102) er udpeget på grund af store forekomster af trækgæsterne ederfugl, hvinand, 
toppet skallesluger og stor skallesluger. Området omfatter samlet 3.990 hektar, 
hvoraf ca. halvdelen er beliggende i Frederiksborg Amt. 
 
Roskilde Fjord (Fuglebeskyttelsesområde 105) er udpeget på grund af de ynglen-
de Anneks 1 arter klyde, havterne, fjordterne og dværgterne samt store forekom-
ster af trækgæsterne sangsvane, knopsvane, grågås, troldand, hvinand, stor skalle-
sluger og blishøne samt rastende havørn. Området omfatter samlet 13.150 hektar, 
hvoraf godt og vel halvdelen er beliggende i Frederiksborg Amt, resten i Roskilde 
Amt. 
 
Arresø (Fuglebeskyttelsesområde nr. 106) er udpeget på grund af de ynglende 
Anneks 1 arter rørdrum og rørhøg samt store forekomster af trækgæsterne stor 
skallesluger og fiskeørn. Området omfatter samlet 4.595 hektar, og hele beskyt-
telsesområdet er beliggende i Frederiksborg Amt. 
 
Jægerspris Nordskov (Fuglebeskyttelsesområde nr. 107) er udpeget på grund af 
de ynglende Anneks 1 arter hvepsevåge, sortspætte og rødrygget tornskade. Om-
rådet omfatter samlet 1.524 hektar, og hele beskyttelsesområdet er beliggende i 
Frederiksborg Amt. 
 
Gribskov (Fuglebeskyttelsesområde nr. 108) er udpeget på grund af de ynglende 
Anneks 1 arter hvepsevåge, plettet rørvagtel, sortspætte og rødrygget tornskade. 
Området omfatter samlet 6.133 hektar, og hele beskyttelsesområdet er beliggende 
i Frederiksborg Amt. 
 
Furesø med Vaserne og Farum Sø (Fuglebeskyttelsesområde nr. 109) er udpeget 
på grund af de ynglende Anneks 1 arter rørhøg og plettet rørvagtel. Området om-
fatter samlet 1292 hektar, hvoraf ca. en tredjedel er beliggende i Frederiksborg 
Amt. 
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Tabel 1: Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområderne i Frederiksborg Amt (ref.: 
www.skovognatur.dk).  Første kolonne er Anneks 1 arter, anden kolonne er arter omfattet 
af Artikel 4, stk 2. Udpegningsgrundlaget omfatter de arter, for hvilke det skal sikres, at 
de kan overleve og formere sig i deres udbredelsesområde. For hver art er angivet, på 
hvilke kriterier artens status som ”udpegningsart” bygger: 


• F1: arten er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets p.t. gældende Bilag I og yngler 
regelmæssigt i området i væsentligt antal, dvs. med 1% eller mere af den natio-
nale bestand.  


• F2: arten er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets p.t. gældende Bilag I og har i en 
del af artens livscyklus en væsentlig forekomst i området, dvs. for talrige arter 
(T) skal arten være regelmæssigt tilbagevendende og forekomme i internationalt 
betydende antal, og for mere fåtallige arter (Tn), hvor områder i Danmark er væ-
sentlige for at bevare arten i dens geografiske sø- og landområde, skal arten fo-
rekomme med 1% eller mere af den nationale bestand.  


• F3: arten har en relativt lille, men dog væsentlig forekomst i området, fordi fore-
komsten bidrager væsentligt til den samlede opretholdelse af bestande af spredt 
forekommende arter som f.eks. Natravn og Rødrygget Tornskade.  


• F4: arten er regelmæssigt tilbagevendende og forekommer i internationalt bety-
dende antal, dvs. at den i området forekommer med 1% eller mere af den samle-
de bestand inden for trækvejen af fuglearten.   


• F5: arten er regelmæssigt tilbagevendende og har en væsentlig forekomst i områ-
der med internationalt betydende antal vandfugle, dvs. at der i området regel-
mæssigt forekommer mindst 20.000 vandfugle af forskellige arter, dog undtaget 
måger.   


• F6: arten har en relativt lille, men dog væsentlig forekomst i området, fordi fore-
komsten bidrager væsentligt til at opretholde artens udbredelsesområde i Dan-
mark.  


• F7: arten har en relativt lille, men dog væsentlig forekomst i området, fordi fore-
komsten bidrager væsentligt til artens overlevelse i kritiske perioder af dens livs-
cyklus, f.eks. i isvintre, i fældningstiden, på trækket mod ynglestederne og lig-
nende.  


 
 
 
 







 Fuglebeskyttelsesområder i Frederiksborg Amt: potentielle levesteder for udpegningsgrundlaget 
 


 
Område102: Havet og kysten mellem Korshage og Hundested 


 


 


   Ederfugl     T  F4,F7 


   Hvinand     T  F4,F7 


   Toppet skallesluger     T  F4,F7 


   Stor skallesluger     T  F4,F7 


 


Område 105: Roskilde Fjord, Kattinge Vig og Kattinge Sø 


 


 


Klyde     Y     F1 


Fjordterne     Y     F1 


Havterne     Y     F1 


Dværgterne     Y     F1 


   Knopsvane     T  F4 


   Grågås     T  F4 


Sangsvane        Tn  F2, F4 


Havørn        Tn  F2 


   Troldand     T  F4 


   Hvinand     T  F4 


   Stor skallesluger     T  F4 


   Blishøne     T  F4 


 


Område 106: Arresø 


 


 


Rørdrum     Y     F1 


Rørhøg     Y     F1 


Fiskeørn        Tn  F2 


   Stor skallesluger     T  F4 


 


Område 107: Jægerspris Nordskov 


 


 


Hvepsevåge     Y     F1 


Sortspætte     Y     F1 


Rødrygget tornskade     Y     F3 


 


Område 108: Gribskov 


 


 


Hvepsevåge     Y     F1 


Plettet rørvagtel     Y     F1 


Sortspætte     Y     F1 


Rødrygget tornskade     Y     F1 


 


Område 109: Furesø med Vaserne og Farum Sø 


 


 


Rørhøg     Y     F3 


Plettet rørvagtel     Y     F1 
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Figur 1: Fuglebeskyttelsesområderne i Frederiksborg Amt (EF 102: Havet og kysten mellem Korshage og Hundested, EF 105: 
Roskilde Fjord, Kattinge Vig og Kattinge Sø, EF 106: Arresø, EF 107: Jægerspris Nordskov, EF 108: Gribskov og den nordlige del 
af EF 109: Furesø med Vaserne og Farum Sø). Amtsgrænsen er vist med sort. Gengivet med tilladelse fra Kort- og 
Matrikelstyrelsen. 
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3 Metode 
 


3.1 Datagrundlag 
 
I overensstemmelse med Miljømålsloven og Skov- og Naturstyrelsens Vejledning 
om Basisanalyse, baserer nærværende bidrag til basisanalysen sig på eksisterende 
data og allerede publicerede referencer. Formålet med at konsultere disse kilder 
er at opnå en præcisering af, hvilke arealer der kan anses for levesteder, for de 
fuglearter, som de enkelte områder er udpeget for. 
 
I vejledningen nævnes følgende kilder af afgørende betydning for basisanalyser-
ne: 
 


• Reservatnetværk for trækkende vandfugle. En gennemgang af udvalgte ar-
ters antal og fordeling i Danmark 1994-2001. Faglig rapport fra DMU, 
nr. 490 (2004). 


• Bevaringsstatus for fuglearter omfattet af EF-fuglebeskyttelsesdirektiv. 
Faglig Rapport fra DMU, nr. 462 (2004). 


• Birds of Danish SPAs – trends in occurrence. Skov- og Naturstyrelsen. 
(1999). 


• EF-fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder – kort og områdebeskri-
velser Skov- og Naturstyrelsen (1995). 


• Fuglene i internationale beskyttelsesområder i Danmark. Skov- og Natur-
styrelsen (1990). 


• Skov- og Naturstyrelsens Natura 2000-database. 
 


DMU har i 2003 udarbejdet kriterier for gunstig bevaringsstatus for hver enkelt 
fugleart, som nærmere redegør for fuglenes økologiske krav og specificerer kra-
vene til levesteder (Søgaard et al. 2003). Desuden er en række andre tidligere 
publicerede referencer inddraget i arbejdet med at lokalisere potentielle levesteder 
for arterne i Frederiksborg Amt.  
 
Et væsentligt bidrag til at lokalisere potentielle levesteder for ”udpegningsarter-
ne” kommer fra et kendskab til fuglenes faktiske forekomst i amtet. Her spiller 
særligt Dansk Ornitologisk Forenings Lokalitetsregistreringsprojekter og løbende 
fugleregistreringer en stor rolle. 
 
Endeligt har Frederiksborg Amts egne naturregistreringer og eksisterende kortte-
maer spillet en meget stor rolle i at lokalisere potentielt egnede levesteder for de 
fuglearter, som amtets Fuglebeskyttelsesområder er udpeget for. 
 


• § 3 naturtyperegistreringer (sø, hede, overdrev, mose, ferskeng). 
• Oversigt over Anneks-1 fuglearternes forekomst i amtet. 
• TILDA-databasen med Habitat-naturtypedata fra amtets Habitatområder 


indsamlet i forbindelse med NOVANA-programmets ekstensive vegeta-
tionskortlægning. 


• Digitale skovkort for statsejede skovarealer.  
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3.2 Kriterier for udvælgelse af potentielle levesteder 
 


3.2.1 Generelle forhold 
 


 
Art 


 
Krav til levested 
 


 
Status i Frederiksborg Amt 


 
Ynglende Anneks 1-arter 


 
Rørdrum 


 
Udbredte tagrørskove ved sø- og fjord-
bredder og i store sumpområder (Grell 
1998). Sammenhængende rørskov (min. 
Ca. 20 hektar), der er permanent vand-
dækket (min. 15 cm) og uforstyrret i perio-
den 1. februar til 1. august og relativt 
uforstyrret resten af året (Søgaard et al. 
2003). Territoriet kan i visse tilfælde være 
ned til 7 hektar (Pihl et al. 2003, Søgaard 
et al. 2003). 
 


 
Yngler stort set årligt med få par ved Arresø og 
har desuden ynglet ved Vaserne på grænsen 
mellem Frederiksborg og Københavns Amter. 
 


 
Rørhøg 


 
Alle typer af vådområder med veludviklet 
rørsump af tagrør på våd bund. Reden 
placeres oftest i små rørskove. Kan yngle i 
ganske små rørsumpe ned til 0,1-2,0 
hektar. Udnytter desuden dyrkede og 
udyrkede arealer til fouragering. Er tilknyt-
tet mosaiklandskaber, hvorfor kriterier for 
levestedernes størrelse ikke kan fastlæg-
ges. 
 
Yngleområdet skal være uforstyrret i nær-
heden af reden 1. april-1. august (Søgaard 
et al. 2003).   
 


 
Yngler forholdsvist almindeligt ved egnede 
lokaliteter rundt om i amtet. Arresø er amtets 
vigtigste lokalitet. Yngler eller har også ynglet 
ved flere af Arresø planens nye vådområder. 
  


 
Hvepsevåge 


 
Yngler i ældre (> 80 år) løvskove, hvor 
reden gerne placeres i en ret åben og lys 
bevoksning (Grell 1998). Yngler alminde-
ligvis i skove > 100 hektar. Fuglene foura-
gerer i skove samt i enge og moser i eller 
umiddelbart udenfor skoven (Pihl et al. 
2003). 
 
Vurderet minimum af arealer med enge og 
moser er 50 hektar indenfor en radius af 3 
km fra reden (Søgaard et al. 2003). 
 


 
Yngler fåtalligt og ret spredt på egnede lokalite-
ter med ældre løvskov rundt om i amtet: Grib-
skov, Nejede Vesterskov, Freerslev Hegn, 
Uggeløse Skov, Ganløse Orned m.m. 


 
Plettet rørvagtel 


 
Våde sump- og engarealer med en vand-
stand på højest 5 cm i perioden 1. april-1. 
august; halvåbne moser med dominans af 
star. Undgår høj, tæt rørskov på dybt vand 
(Grell 1998, DATSY, Søgard et al. 2003).   
 
Vurderet minimum af sammenhængende 
mose og eng på de enkelte ynglelokaliteter 
er på 20 hektar (Søgaard et 2003). 
 


 
Sjælden og uregelmæssig ynglefugl i amtet. 
Ikke årlig. Vaserne og Møllekrogen blandt de få 
kendte lokaliteter med uregelmæssig forekomst 
af arten.  
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Klyde 


 
Lavvandede fjord- og havkyster med sand- 
eller slikvade og åbne, græssede stran-
denge. Reden placeres ofte på øer, som 
ræve og andre rovdyr ikke kan komme ud 
til (Grell 1998, Pihl et al. 2003).  
 
Vegetationen skal være lav, maksimalt 10 
cm i perioden 15. marts-1. juli. Områdets 
størrelse skal være > 1 hektar (Søgaard et 
al. 2003). 
 


 
Yngler kun enkelte steder i Frederiksborg Amt. 
Vigtigste lokaliteter er Selsø Sø samt enkelte 
øer og holme i Roskilde Fjord. 


 
Havterne 


 
Yngler i kolonier på øer og holme, uden 
rovpattedyr, ved kysten eller i fjorde. Fou-
ragerer over lavvandede salt- eller brak-
vandsområder (Grell 1998).   
 
Det vurderes, at ynglekolonien skal være 
uforstyrret i en radius på 300 meter 1. 
april-15. juli (Søgaard et al. 2003). 
 


 
Yngler forholdsvis få steder i amtet, først og 
fremmest på øer og holme i Roskilde Fjord. Har 
også ynglet på strandengene ved Jægerspris 
Nordskov. 
 


 
Fjordterne 


 
Yngler i kolonier på øer og holme, uden 
rovpattedyr, i fjorde og ved kysten. Træffes 
også ved ferskvandssøer inde i landet 
(Grell 1998, Søgaard et al. 2003).  
 
Det vurderes, at ynglekolonien skal være 
uforstyrret i en radius på 300 meter 1. 
april-15. juli (Søgaard et al. 2003). 
 
 


 
Ret spredt og fåtalligt på øer og holme i Roskil-
de Fjord. Yngler årligt ved Selsø Sø. Har ynglet 
ved enkelte indlandslokaliteter, bl.a. Alsønde-
rup Enge. 
  


 
Dværgterne 


 
Yngler i kolonier på åbne, vegetationsløse 
sandstrande uden rovpattedyr; desuden 
på små øer og holme (Grell 1998, Søgaard 
et al 2003).  
 
Det vurderes, at ynglekolonien skal være 
uforstyrret i en radius på 200 meter 1. 
april-15. juli (Søgaard et al. 2003). 
 


 
Sjælden og uregelmæssig ynglefugl i amtet. 
Næppe årlig. Har ynglet ved Selsø Sø og på 
enkelte øer og holme i Roskilde Fjord. 
 


 
Sortspætte 


 
Blandskove, hvor bevoksninger af ældre 
bøgeskov støder op til større nåleskovs-
arealer (Grell 1998). Laver typisk redehul i 
ældre bøg, fouragerer i nåleskov (herku-
lesmyre og rød skovmyre). Om vinteren er 
døde stammer, stubbe og stød vigtige 
fourageringspladser (Pihl et al 2003). 
 
Der skal være > 30 bøgetræer > 80 år 
gamle og > 50 hektar moden nåleskov i 
yngleområdet (Søgaard et al 2003). 
 


 
Frederiksborg Amt (ca, 30 par) er et kerneom-
råde for arten. Gribskov har landets største 
bestand (Grell 1998).   


 
Rødrygget tornskade 


 
Åbne varierede habitater med buskadser, 
enkeltstående træer, levende hegn etc., 
f.eks. overdrev, græsningsenge og rydde-
de arealer i skov (Grell 1998, Pihl et al. 
2003).  
 
Yngleområdet er minimum 100 hektar. 
Højest 50% af vegetationen må være 
lavere end 30 cm i perioden 1. maj-15. juli. 
Minimum 5% af yngleområdet skal være 
bar jord med enkelte små planter (Søgaard 
et al. 2003). 
 


 
Yngler forholdsvis fåtalligt og ret spredt på en 
række egnede lokaliteter rundt om i amtet. 
Gribskov er amtets nok vigtigste område for 
arten. Yngler desuden spredt på bl.a. Arrenæs 
og langs med Roskilde Fjord. 
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Trækgæster (Artikel 4, stk. 2) 


 
Sangsvane 


 
Overvintrer langs kysterne, på oversvøm-
mede enge og på kystnære marker med 
vintersæd og –raps (Grell 1998). Der 
foreligger ikke data for, hvor meget færdsel 
sangsvaner kan tåle (Søgaard et al. 2003), 
men de vurderes at være ret robuste 
overfor menneskelige forstyrrelser (Pihl et 
al, 2003). 
 
Et levested skal have mindst én egnet 
overnatningsplads > 20 hektar (f.eks. 
uforstyrrede søer eller lavvandede fjorde). 
Kriterier for hele levestedets størrelse kan 
ikke fastlægges, da arten fouragerer i et 
mosaiklandskab (Søgaard et al. 2003). 
 


 
Overvintrer i relativt store tal på egnede lokali-
teter rundt om i amtet. Vigtige lokaliteter er bl.a. 
Esrum Sø, herunder Esrumgårds marker, 
Alsønderup Enge, Selsø Sø og ved Pøleåens 
udløb i Arresø (www.dof.dk). 
 


 
Knopsvane 


 
I vinterperioden er knopsvanen tilknyttet 
store lavvandede brakvandsområder i de 
indre danske farvande og fjorde (Grell 
1998).  
 
Samles i isvintre i våger med åbent vand. 
 
Er afhængig af områder med udbredt 
bunddække af vandplanter indenfor 2 
meter dybdekurven. 
  


 
Talrigt overvintrende i amtet. Amtets vigtigste 
overvintringsområder findes i Roskilde Fjord: 
ved Sølager, Store Havelse Strand, Østskov, 
Selsø Sø området og Frederiksværk Lystbåde-
havn blandt de vigtigste lokaliteter 
(www.dof.dk).  


 
Grågås 


 
Udenfor træktiden fouragerer arten pri-
mært på landbrugsarealer. Kriterier for 
levestedets størrelse kan ikke fastlægges 
(Søgaard et al 2003).  
 
Antal trækfugle, der lå til grund for udpeg-
ningen af Fuglebeskyttelsesområderne: 
400. 
 


 
Forekommer udenfor yngletiden talrigt på 
egnede raste- og fourageringslokaliteter overalt 
i amtet: Selsø Sø området, Solbjerg Engsø, 
Alsønderup Enge, Holløse Bredning.   


 
Troldand 


 
Overvintrer (om dagen) i små, uforstyrre-
de, kystnære søer. Fouragerer (om natten) 
på brakvandslokaliteter. Fouragerende 
fugle i Roskilde Fjord vides at komme bl.a. 
fra Kattingesøen (Roskilde Amt). Der kan 
derfor ikke gives konkrete kriterier for 
levestedets størrelse (Søgaard et al 2003).
 
Lokaliteter udenfor Fuglebeskyttelsesom-
rådet Roskilde Fjord er dermed af betyd-
ning for områdets udpegningsgrundlag. 
 
Samles i isvintre i våger med åbent vand. 
 
 


 
Talrigt overvintrende i amtet. Furesøen, Esrum 
Sø, inkl. Møllerkrogen, Gurresø og Selsø Sø er 
blandt de vigtigste overvintringslokaliteter i 
amtet. 


 
Hvinand 


 
Overvintrer primært i de indre danske 
farvande. Samles i isvintre i våger med 
åbent vand. Hvinanden fouragerer ofte på 
relativt dybt vand. Ved fourageringsområ-
der forstås områder, hvor fødegrundlaget 
(muslinger, snegle, fisk, krebsdyr og vand-
plantefrø) er til stede, og hvor fuglene ikke 
er forhindret i at udnytte området p.g.a. 
forstyrrelser (Søgaard et al. 2003). 
 


 
Almindeligt overvintrende. I isfri vintre overvint-
rer mange i amtets større søer. Farvandet udfor 
Hundested og Lynæs er en anden vigtig over-
vintringslokalitet. 
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Ederfugl 


 
Hovedparten overvintrer primært til havs i 
områder mellem 5 og 15 meters dybde, 
hvor de ernærer sig af hjerte- og blåmus-
linger (Durinck et al. 1994). 
 
I fældningstiden (sensommer) er fuglene 
ekstremt følsomme overfor forstyrrelser. 
 


 
Ses almindeligt fouragerende og rastende 
langs den nordsjællandske kyst.  
 
Store antal raster i farvandet ved Hundested og 
Lynæs. 


 
Toppet skallesluger 


 
Udpræget kystfugl tilknyttet salt- eller 
brakvand. Overvintrer i fjorde og lavvan-
dede indre farvande i områder med mindre 
end 20 meters vanddybde (Grell 1998, Pihl 
et al 2003). Kystnære områder med små-
fisk. 
 
Det vurderes, at 80% af fourageringsom-
råderne skal være uforstyrret af bl.a. sej-
lads, fiskeri, anlægsarbejder og jagt i 
perioden 1. september til 1. maj (Søgaard 
et al 2003). 
 


 
Ses relativt almindeligt langs kysterne, bl.a. 
trækkende langs den nordsjællandske kyst ved 
Gilbjerg Hoved.  
 
Større flokke overvintrer bl.a. i de nordlige dele 
af Roskilde Fjord og Isefjord. 
 
 


 
Stor skallesluger 


 
Beskyttede havområder såsom fjorde og 
laguner. Overvintrer desuden også i fersk-
vand. Samles i isfri våger i kolde vintre. 
 
Overvintrer i områder med mindre end 10 
meters vanddybde. 
 


 
Relativt almindelig overvintrende i den nordlige 
del af Isefjord og Roskilde Fjord, Roskilde 
Fjords isfri løb samt i Arresø, hvor flere hund-
rede fugle ofte kan ses ved Pøleåens udløb i 
Arresø. 


 
Blishøne 


 
Blishønen overvintrer i søer, lavvandede 
fjordområder og vige.  
 
Levestedets beskaffenhed afhænger af 
arealet med 100% bunddække af vand-
planter indenfor 4 meter dybdekurven. 
 
Samles i isvintre i våger med åbent vand. 
 


 
Forekommer almindeligt på egnede lokaliteter i 
hele amtet, f.eks. Furesøen, Esrum Sø, Selsø 
Sø og en række lokaliteter omkring Roskilde 
Fjord, bl.a. ved Østskov, Sølager og Store 
Havelse Strand. 


 
Havørn 


 
Overvintrer og raster typisk i områder med 
større søer og ved kyster med rigelige 
mængder af fisk og vandfugle, gerne i 
områder omgivet af skov (Grell 1998). 
 
Da sådanne habitater er almindelige i det 
danske landskab, kan kriterier for leveste-
dets størrelse ikke fastlægges (Søgaard et 
al. 2003) 


 
Årlig vintergæst, omend i varierende antal ved 
amtets større søer, især Arresø og Esrum Sø, 
samt i Roskilde Fjord ved bl.a. Jægerspris 
Nordskov og Eskildsø.  


 
Fiskeørn 


 
Skandinaviske trækfugle ses almindeligt i 
Danmark i april-maj og august-september 
og raster undervejs ved mange sø- og 
fjordlokaliteter landet over. 
 
Forekommer rastende i søer ned til ca, 15 
hektar, gerne omkranset af træer, der kan 
anvendes som siddeposter. 
 


 
Raster og fouragerer regelmæssigt forår og 
efterår ved amtets større søer: Esrum Sø, 
Arresø og Furesø samt i Arresøplanens nye 
vådområder: Strødam Engsø, Alsønderup 
Enge og Solbjerg Engsø. 
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Valgte kriterier 
 


 
Art 


 
Kriterier for at udvælge potentielle levesteder 


 
 


Ynglende Anneks 1-arter 
 


 
Rørdrum 
 
Udpegningsart i: EF 106 
 


1. Lokaliteter med kendte aktuelle eller tidligere forekomster af arten. 
2. § 3 registrerede mosearealer (inkl. ferskeng) > 20 hektar med mindst 7 hek-


tar sammenhængende rørsump tilstødende åben vandflade. 


Rørhøg 
 
Udpegningsart i: EF 106 
ogf EF 109 


 
1. Lokaliteter med kendte eller tidligere yngleforekomster af arten. 
2. Alle § 3 registrerede moser, der alene eller i sammenhæng med ferskeng el-


ler søer udgør > 10 hektar, beliggende i åbne mosaiklandskaber, d.v.s. 
udenfor egentlig skov og ikke i umiddelbar tilknytning til større bebeyggel-
se eller anden infrastruktur. 


 


Hvepsevåge 
 
Udpegningsart i: EF 107 og 
EF 108 


 
1. Lokaliteter med kendte aktuelle eller tidligere forekomster af arten. 
2. Skove med ældre løvskov (> 80 år) og mindre end 3 km til nærmeste §3 re-


gistrerede lysåbne naturtype (mose, ferskeng eller overdrev). 
3. Alle § 3 registrede lysåbne naturtyper indenfor en afstand af 3 kilometer fra 


ynglestedet. 
 


Plettet rørvagtel 
 
Udpegningsart i: EF 108 og 
EF 109 


 
1. Lokaliteter med kendte aktuelle eller tidligere forekomster af arten. 
2. Arealer udenfor egentlig skov med Habitatnaturtyperne 6410, 7210 eller 


7230, der alene eller i sammenhæng udgør > 20 hektar. 
3. Alle § 3 registrerede moser eller ferskeng udenfor egentlig skov, der alene, 


sammen eller i sammenhæng med vandhuller udgør > 20 hektar. 
 


Klyde 
 
Udpegningsart i: EF 105 


 
1. Lokaliteter med kendte aktuelle eller tidligere forekomster af arten. 
2. Arealer med Habitatnaturtyperne 1110, 1140 eller 1160 < 1 meters dybde. 
3. Alle §3 registrerede strandenge, kystnære overdrev eller ferskenge samt § 3 


registrerede strandengssøer. 
4. Øer og holme i Roskilde Fjord, der vurderes potentielt egnede for arten. 


 


Havterne 


 


Udpegningsart i: EF 105 


 


 
1. Lokaliteter med kendte aktuelle eller tidligere forekomster af arten inklusiv en 


forstyrrelsesfri zone på 300 meter. 
2. Øer og holme med en vurderet forstyrrelsesfri zone på 300 meter, hvortil 


rovpattedyr vurderes ikke at have umiddelbar adgang. 
3. Alle §3 registrerede strandenge, ferskenge, kystnære overdrev og strand-


søer. 
4. Områder med Habitatnaturtyperne 1110, 1150 eller 1160. 


 


Fjordterne 


 


Udpegningsart i: EF 105 


 
1. Lokaliteter med kendte aktuelle eller tidligere forekomster af arten inklusiv en 


forstyrrelsesfri zone på 300 meter. 
2. Øer og holme med en vurderet forstyrrelsesfri zone på 300 meter, hvortil 


rovpattedyr vurderes ikke at have umiddelbar adgang. 
3. Alle §3 registrerede strandenge, kystnære overdrev og strandengssøer. 
4. Områder med Habitatnaturtyperne 1110, 1150 eller 1160. 
 
 


Dværgterne 
 
Udpegningsart i: EF 105 


 
1. Lokaliteter med kendte aktuelle eller tidligere forekomster af arten inklusiv en 


forstyrrelsesfri zone på 200 meter. 
2. Øer og holme med en vurderet forstyrrelsesfri zone på 200 meter, hvortil 


rovpattedyr vurderes ikke at have umiddelbar adgang. 
3. Alle §3 registrerede strandenge, kystnære overdrev og strandsøer. 
4. Områder med Habitatnaturtyperne 1110, 1150 eller 1160. 
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Sortspætte 


 


Udpegningsart i: EF 107 og 


EF 108 


 
1. Lokaliteter med kendte aktuelle eller tidligere forekomster af arten. 
2. Bøgetræsbevoksninger, der formodes at rumme > 30 bøgetræer > 80 år til-


stødende nåletræsbevoksninger > 50 hektar. 
3. Arealer udlagt som naturskov/ eller skov med naturnær drift. 


   


Rødrygget tornskade 
 
Udpegningsart i: EF 107 og 
EF 108 


 
1. Lokaliteter med kendte aktuelle eller tidligere forekomster af arten. 
2. Arealer med Habitatnaturtyperne 5130, 6210 eller 6230, der ligger i eller ved 


åben skov, levende hegn, buskadser el. lign. og sammen med disse udgør 
> 100 hektar. 


3. § 3 registrerede overdrev og ferskenge, der ligger i eller ved åben skov, le-
vende hegn, buskadser el. lign. og sammen med disse udgør > 100 hek-
tar. 


  
 


Trækgæster (Artikel 4, stk. 2) 
 


Sangsvane 
 
Udpegningsart i: EF 105 


 
1. Lokaliteter med kendte aktuelle eller tidligere forekomster af arten, herunder 


dyrkede arealer langs Roskilde Fjord. 
2. Roskilde Fjord ud til 2 meters vanddybde 
 


Knopsvane 
 
Udpegningsart i: EF 105 


 
1. Lokaliteter med kendte aktuelle eller tidligere forekomster af arten. 
2. Roskilde Fjord ud til 2 meter. 
3. Arealer < 2 meters dybde med Habitatnaturtypen 1160. 
4. § 3 søer > 100 hektar 
 


 


Grågås 
 
Udpegningsart i: EF 105 


 
1. Lokaliteter med kendte aktuelle eller tidligere forekomster af arten med re-


gelmæssig forekomst af > 1000 individer i 2000-2005. 
2. § 3 registrerede ferskenge, moser og søer, der alene eller i sammenhæng 


udgør > 100 hektar. 
3. Arealer med Habitatnaturtyperne 1110 og 1160 


 
 


 
Troldand 
 
Udpegningsart i: EF 105 


 


1. Lokaliteter med kendte aktuelle eller tidligere forekomster af arten. 
2. Områder med Habitatnaturtyperne 1110 eller 1160. 
3. § 3 søer > 100 hektar med mere end 3000 individer 2000-2005. 
4. Kendte dagsrastepladser udenfor beskyttelesområderne af betydning for be-


standene i beskyttelsesområderne.  
  


Hvinand 
 
Udpegningsart i: EF 102 og 
EF 105 


 
1. Lokaliteter med kendte aktuelle eller tidligere forekomster af arten 
2. Arealer med Habitatnaturtyperne 1110, 1150 og 1160. 
3.  § 3 registrerede søer med regelmæssig forekomst af > 1000 individer 2000-


2005.  
 


Ederfugl 
 
Udpegningsart i: EF 102 


 
1. Marine områder med kendte aktuelle eller tidligere forekomster og dybder 5-


20 meter og rigelig forekomst af blåmuslinger. 
 


Toppet skallesluger 
 
Udpegningsart i: EF 102 


 
1. Lokaliteter med kendte aktuelle eller tidligere rasteforekomster af arten. 
2. Indre lavvandede fjordområder med vanddybder < 20 meter. 


 


 
Stor skallesluger 
 
Udpegningsart i: EF 102, 
EF 105 og EF 106 


 
1. Lokaliteter med kendte aktuelle eller tidligere rasteforekomster af arten. 
2. Områder med Habitatnaturtyperne 1110 eller 1160. 
3. Indre lavvandede fjord- og brakvandsområderområder samt søer med dyb-


der < 10 meter. 
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Blishøne 
 
Udpegningsart i: EF 105 


 
5. Lokaliteter med kendte aktuelle eller tidligere forekomster af arten. 
6. Roskilde Fjord ud til 2 meter. 
7. Arealer < 4 meters dybde med Habitatnaturtypen 1160. 
1. § 3 søer > 100 hektar 


 


Havørn 
 
Udpegningsart i: EF 105 


 
1. Lokaliteter med kendte aktuelle eller tidligere rasteforekomster af arten inkl. 


en bufferzone på 1 kilometer. 
2. Fjorde og større søer, hvor der opholder sig større mængder af overvintren-


de gæs og svømmefugle. 
3. § 3 registrerede søer > 100 hektar med tilstødende skov. 
4. Større sammenhængende arealer med habitatnaturtyperne 1110, 1140, 


1150 og 1160. 
 


Fiskeørn 
 
Udpegningsart i: EF 108 


 
1. Lokaliteter med kendte aktuelle eller tidligere rasteforekomster af arten. 
2. Alle §3 registrerede søer indenfor beskyttelsesområderne  > 15 hektar, der 


vurderes at have et tilstrækkeligt fødegrundlag. 
3. Tilstødende træbevoksninger indenfor en zone på 300 meter. 
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4 Resultater og diskussion 
 
Levestederne identificeret ud fra de tidligere nævnte kriterier er sammenfattet på 
de vedlagte kortbilag. Bemærk, at kortene medtaget i dette dokument tager ud-
gangspunkt i de enkelte Fuglebeskyttelsesområder og kun omfatter de arter, som 
områderne er udpeget for (Tabel 1).  
 
I de Mapinfo-filer, der i forbindelse med afrapporteringen er afleveret til Frede-
riksborg Amt, er desuden i et vist omfang medtaget betydelige forekomster af 
arter, der forekommer i Fuglebeskyttelsesområderne men ikke indgår i udpeg-
ningsgrundlaget – f.eks. rastende havørn ved Arresø og ynglende rørhøg i 
Gribskovområdet.  
 
For de beskyttelsesområder, hvor arterne indgår i udpegningsgrundlaget, er vist 
såvel de delområder, hvor arterne vides at yngle eller raste samt de arealer, der 
vurderes potentielt egnede, men hvorfra yngle –eller rasteforekomster ikke ken-
des. For de beskyttelsesområder, hvor arterne ikke indgår i udpegningsgrundla-
get, er kun vist de reelle forekomster. 
 
Nærværende identifikation af levesteder baserer sig primært på eksisterende kort-
lægningsdata, hvilket er i overensstemmelse med Skov- og Naturstyrelsens vej-
ledning vedrørende basisanalyser.  
 
Det betyder dog, at arbejdet i høj grad har været begrænset af, hvilke kortlæg-
ningstemaer og eksisterende viden, der har været til rådighed. Det har derfor ikke 
været muligt at behandle alle arter og lokaliteter lige detaljeret. Især mangler 
detaljeret viden om fuglenes forekomst og potentielle livsvilkår i EF 107 – Jæ-
gerspris Nordskov. 
 
Fuglenes levesteder lader sig kun vanskeligt afgrænse. Fugle er mobile, udnytter 
mange forskellige naturtyper i løbet af dagen, året og i løbet af de enkelte arters 
livscyklus. Ofte er lokaliteter udenfor områderne af stor betydning for de arter, 
som områderne er udpeget for. Det gælder f.eks. troldand og sangsvane. For 
rødrygget tornskade i f.eks. Gribskov er problemet, at denne art bl.a. er tilknyttet 
lysninger, hvis beliggenhed som følge af den almindelige skovdrift veksler gen-
nem årene. Det har derfor kun ringe mening at pege på de arealer, der er lysninger 
netop nu, men ikke er det om en årrække. For rødrygget tornskade i Gribskov og 
Jægerspris Nordskov må levestedet derfor nødvendigvis udgøres af en større 
sammenhængende skovbevoksning indenfor hvilken lysninger gennem årene 
løbende opstår og forsvinder.  
 
For arter som troldand og sangsvane er, for fuldstændighedens skyld, en række 
tilstødende arealer medtaget i oversigten, også selv om det i praksis kan være 
vanskeligt at inddrage arealer udenfor beskyttelsesområderne i de kommende 
Natura 2000 planer. 
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Kortlægningen af potentielle levesteder skal som et led i basisanalysen følges op 
af en levestedsvurdering, der bl.a. indebærer en vurdering af, om der i de enkelte 
områder er et tilstrækkeligt stort areal med egnede levesteder til at understøtte det 
antal ynglende eller rastende fugle, der er nævnt i udpegningsgrundlaget. I den 
forbindelse skal der desuden foretages en analyse af bestandsudviklingen for 
udpegningsarterne samt en vurdering af trusler og eventuelt modsatrettede natur-
interesser indenfor de enkelte Fuglebeskyttelsesområder. 
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KORTBILAG: 
 


LEVESTEDER FOR 
UDPEGNINGSGRUNDLAGET 


 
(De pågældende, digitale GIS-kort udgør grundlaget for 


kortmaterialet om fugle i basisanalysen Bilag 1) 
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1 Indledning 


 
I henhold til lov nr. 1150 af 17. december 2003 om miljømål m.v. for vandfore-
komster og internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven) skal amter-
ne sørge for, at der bliver udarbejdet Natura 2000-planer for Natura 2000-
områder indenfor det kystnære område, som ikke er omfattet af skovloven.  
 
Derimod er det statens ansvar at udarbejde planer for de marine områder og for 
arealer omfattet af skovloven. 
 
Som et første skridt i amternes arbejde skal der udarbejdes en ”basisanalyse”, der 
bl.a. beskriver områdernes nuværende tilstand og vurderer aktuelle trusler for de 
arter og naturtyper, som områderne er udpeget for at beskytte. 
 
Denne rapport skal ses som et af flere bidrag til Frederiksborg Amts Natura 2000 
basisanalyse, som Hedeselskabet Miljø og Energi udarbejdede i 2006. Arbejdet 
berører de 6 Fuglebeskyttelsesområder, der er helt eller delvist beliggende i Fre-
deriksborg Amt og har til formål at lokalisere potentielt egnede levesteder for de 
fuglearter, som områderne er udpeget for. 
 
Basisanalysen består af tre dele: 
 
1. Kortlægning af naturtyper og levesteder for arter, som områderne er 
udpeget for, 
2. vurdering af tilstanden og foreløbig vurdering af trusler 
3. resumé på kortbilag. 
 
Nærværende arbejde berører punkt 2) og omfatter en sammenfatning af kendte 
trusler mod de fuglearter, der indgår i Fuglebeskyttelsesområdernes udpegnings-
grundlag. Desuden sammenholdes trusselvurderingen med udviklingstendenserne 
for bestandene af  ”udpegningsarterne” i de enkelte områder. 
 
En række personer har gennem deres frivillige arbejde bidraget med detaljeret 
viden om fuglenes forekomst i beskyttelsesområderne.  
 
En særlig tak skal rettes til de lokale Arbejdsgrupper for Roskilde Fjord (v/Erik 
Hansen og Pelle Andersen-Harild), Gribskov (v/Arne Olesen) og Arresø (Ivan 
Abramowitz og Bo T. Johansen) samt Arresøforeningen (v/Ivan Abramowitz) 
samt ornitologer med lokalkendskab til Jægerspris Nordskov (Ole Friis Larsen og 
Pelle Andersen-Harild). 
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2 Baggrund 
 


2.1 Basisanalysen 
 
Som en følge af sit medlemskab af EU har Danmark udpeget 113 Fuglebeskyttel-
sesområder og 254 Habitatområder. Tilsammen udgør de internationale naturbe-
skyttelsesområder det såkaldte Natura 2000 netværk.  
 
I henhold til lov nr. 1150 af 17. december 2003 om miljømål m.v. for vandfore-
komster og internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven) er amterne 
ansvarlige for at udarbejde Natura 2000-planer for Natura 2000-områder inden 
for det kystnære område og for arealer, der ikke er omfattet af skovloven. Der-
imod er det statens ansvar at udarbejde planer for de marine områder og for area-
ler omfattet af skovloven.  
 
Efter kommunalreformen (1. januar 2007) varetages Natura 2000-planlægningen 
af staten, mens kommunerne skal udarbejde handleplaner for gennemførelse af 
planerne. 
 
Med Natura 2000-planerne tilvejebringes grundlaget for at opfylde de danske 
forpligtelser til at sikre de nødvendige bevaringsforanstaltninger for Natura 2000- 
områderne. Kort fortalt er planernes formål at opretholde en gunstig bevaringssta-
tus for de arter og naturtyper, som områderne er udpeget for.  
 
De første Natura 2000-planer forudsættes at være på plads i 2009, og de skal her-
efter revideres hvert 6. år. Inden de egentlige planer udarbejdes skal udarbejdes 
en ”Basisanalyse”, hvis formål er ”at skabe et faktuelt grundlag for den konkrete 
prioritering af forvaltningsindsatsen, således at det kan dokumenteres, at den 
nødvendige indsats for at leve op til habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiverne 
iværksættes” (Skov- og Naturstyrelsens vejledning om Natura 2000 basisanaly-
se). 
 
Basisanalysen skal således skabe et overblik over omfang og lokalisering af 
naturtyper og levesteder for arter inden for det enkelte udpegede internationale 
naturbeskyttelsesområde, samt vurdere områdets nuværende tilstand og omfanget 
af eventuelle trusler og modsatrettede naturinteresser. 
 


2.2 Basisanalysens indhold m.h.t. trusler, levesteder og oplysningskilder 
 
Jvf. Skov- og Naturstyrelsens vejledning fokuseres på arter omfattet af fuglebe-
skyttelsesdirektivets bilag 1 og arter med forekomster af international betydning, 
d.v.s. udpegningsgrundlaget for de enkelte Fuglebeskyttelsesområder.  
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I overensstemmelse med Skov- og Naturstyrelsens vejledning til amterne om 
udarbejdelse af Natura 2000 Basisanalyser, bygger nærværende notat på et sam-
mendrag af eksisterende materiale. Særligt vigtige er kilder, der kan belyse og 
forklare udviklingen over tid tilbage til Fuglebeskyttelsesdirektivets ikrafttræden i 
1981. 
 
Basisanalysens tilstandsvurdering og foreløbige trusselsvurdering skal sammen 
med resultaterne fra NOVANA, EU-retlige aftaler, nationale prioriteringer m.m. 
anvendes til en vurdering af, hvilke virkemidler der er nødvendige for at sikre 
eller genoprette gunstig bevaringsstatus i Natura 2000-områderne. Truslerne kan 
for arter vurderes i relation til arternes levestedsvilkår, herunder også forstyrrelse. 
 
Det hedder endvidere, at vurderingen i videst muligt omfang bør foretages for et 
helt Natura 2000-område, og at kun påvirkninger, hvor der er en begrundet mis-
tanke om, at de har en negativ betydning for naturtilstanden, betragtes som trus-
ler.  
 
Den foreløbige vurdering af trusler for arter og naturtyper kan som udgangspunkt 
baseres på de parametre, som indgår i det faglige grundlag, jf. DMU’s ”Kriterier 
for gunstig bevaringsstatus” og på oplysninger indsamlet i forbindelse med NO-
VANA. 
 
Hovedtyper af påvirkninger, der kan udgøre trusler, bør kategoriseres som : 
 
• eutrofiering (kvælstof, fosfor, overskridelse af tålegrænser). Vurderingen 
kan baseres på konstaterede ændringer i artssammensætning, DMU’s modelbe-
regnede ammoniakbelastning på kommuner, NOVA- og NOVANA-data. 
• reduceret areal af naturtypen eller levestedet. Konstateret enten på lokaliteten 
eller ved luftfoto. 
• tilgroning (manglende pleje, eks. græsning, slæt m.v.). Konstateret på lokalite-
ten eller ved luftfoto. 
• hydrologi (regulering, vandløbsvedligeholdelse, ændret vandstandsniveau, 
dræning, oversvømmelse m.v.). Konstateret på lokaliteten eller evt. via luftfoto. 
• forstyrrelse af arter (erhvervsmæssigt, rekreativt, organiseret m.v.). 
• invasive arter (rynket rose, kæmpe bjørneklo og andre). Typisk konstateret 
på lokaliteten. 
• andre trusler af betydning for Natura 2000-området/lokaliteten (tilgængelig-
hed/adgangsforhold, trafik, struktur m.v.). 
 
Om oplysningskilder hedder det i vejledningen, at ”data og oplysninger bør gene-
relt ledsages af kildehenvisning, således at oplysningerne er dokumenterede, og 
således at yderligere detaljer kan fremskaffes efter behov. 
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2.3 Fuglebeskyttelsesområderne i Frederiksborg Amt 


 
Danmark har udpeget 113 Fuglebeskyttelsesområder med et samlet areal på ca. 
14.700 km². Det samlede areal er fordelt med ca. 12.100 km² som marine områ-
der og  ca. 2.600 km² på land, svarende til ca. 82 % hav og 18 % land.  
 
Grundlaget for områderne er EF-fuglebeskyttelsesdirektivet fra 1979, der har som 
formål at beskytte og forbedre vilkårene for de vilde fuglearter i EU. 
 
I alt 6 Fuglebeskyttelsesområder er helt eller delvist beliggende indenfor Frede-
riksborg Amt (Tabel 1, Figur 1): 
 
Havet og kysten mellem Korshage og Hundested (Fuglebeskyttelsesområde nr. 
102) er udpeget på grund af store forekomster af trækgæsterne ederfugl, hvinand, 
toppet skallesluger og stor skallesluger. Området omfatter samlet 3.990 hektar, 
hvoraf ca. halvdelen er beliggende i Frederiksborg Amt. 
 
Roskilde Fjord (Fuglebeskyttelsesområde 105) er udpeget på grund af de ynglen-
de Anneks 1 arter klyde, havterne, fjordterne og dværgterne samt store forekom-
ster af trækgæsterne sangsvane, knopsvane, grågås, troldand, hvinand, stor skalle-
sluger og blishøne samt rastende havørn. Området omfatter samlet 13.150 hektar, 
hvoraf godt og vel halvdelen er beliggende i Frederiksborg Amt, resten i Roskilde 
Amt. 
 
Arresø (Fuglebeskyttelsesområde nr. 106) er udpeget på grund af de ynglende 
Anneks 1 arter rørdrum og rørhøg samt store forekomster af trækgæsterne stor 
skallesluger og fiskeørn. Området omfatter samlet 4.595 hektar, og hele beskyt-
telsesområdet er beliggende i Frederiksborg Amt. 
 
Jægerspris Nordskov (Fuglebeskyttelsesområde nr. 107) er udpeget på grund af 
de ynglende Anneks 1 arter hvepsevåge, sortspætte og rødrygget tornskade. Om-
rådet omfatter samlet 1.524 hektar, og hele beskyttelsesområdet er beliggende i 
Frederiksborg Amt. 
 
Gribskov (Fuglebeskyttelsesområde nr. 108) er udpeget på grund af de ynglende 
Anneks 1 arter hvepsevåge, plettet rørvagtel, sortspætte og rødrygget tornskade. 
Området omfatter samlet 6.133 hektar, og hele beskyttelsesområdet er beliggende 
i Frederiksborg Amt. 
 
Furesø med Vaserne og Farum Sø (Fuglebeskyttelsesområde nr. 109) er udpeget 
på grund af de ynglende Anneks 1 arter rørhøg og plettet rørvagtel. Området om-
fatter samlet 1292 hektar, hvoraf ca. en tredjedel er beliggende i Frederiksborg 
Amt. 







 Fuglebeskyttelsesområder i Frederiksborg Amt: Trusselsvurdering 
 


 


Hedeselskabet: 362.06.701 6 
31.05.2007 


 


 
 
Tabel 1: Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområderne i Frederiksborg Amt (ref.: 
www.skovognatur.dk).  Første kolonne er Anneks 1 arter, anden kolonne er arter omfattet 
af Artikel 4, stk 2. Udpegningsgrundlaget omfatter de arter, for hvilke det skal sikres, at 
de kan overleve og formere sig i deres udbredelsesområde. For hver art er angivet, på 
hvilke kriterier artens status som ”udpegningsart” bygger: 


• F1: arten er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets p.t. gældende Bilag I og yngler 
regelmæssigt i området i væsentligt antal, dvs. med 1% eller mere af den natio-
nale bestand.  


• F2: arten er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets p.t. gældende Bilag I og har i en 
del af artens livscyklus en væsentlig forekomst i området, dvs. for talrige arter 
(T) skal arten være regelmæssigt tilbagevendende og forekomme i internationalt 
betydende antal, og for mere fåtallige arter (Tn), hvor områder i Danmark er væ-
sentlige for at bevare arten i dens geografiske sø- og landområde, skal arten fo-
rekomme med 1% eller mere af den nationale bestand.  


• F3: arten har en relativt lille, men dog væsentlig forekomst i området, fordi fore-
komsten bidrager væsentligt til den samlede opretholdelse af bestande af spredt 
forekommende arter som f.eks. Natravn og Rødrygget Tornskade.  


• F4: arten er regelmæssigt tilbagevendende og forekommer i internationalt bety-
dende antal, dvs. at den i området forekommer med 1% eller mere af den samle-
de bestand inden for trækvejen af fuglearten.   


• F5: arten er regelmæssigt tilbagevendende og har en væsentlig forekomst i områ-
der med internationalt betydende antal vandfugle, dvs. at der i området regel-
mæssigt forekommer mindst 20.000 vandfugle af forskellige arter, dog undtaget 
måger.   


• F6: arten har en relativt lille, men dog væsentlig forekomst i området, fordi fore-
komsten bidrager væsentligt til at opretholde artens udbredelsesområde i Dan-
mark.  


• F7: arten har en relativt lille, men dog væsentlig forekomst i området, fordi fore-
komsten bidrager væsentligt til artens overlevelse i kritiske perioder af dens livs-
cyklus, f.eks. i isvintre, i fældningstiden, på trækket mod ynglestederne og lig-
nende.  
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Område102: Havet og kysten mellem Korshage og Hundested 


 


 


   Ederfugl     T  F4,F7 


   Hvinand     T  F4,F7 


   Toppet skallesluger     T  F4,F7 


   Stor skallesluger     T  F4,F7 


 


Område 105: Roskilde Fjord, Kattinge Vig og Kattinge Sø 


 


 


Klyde     Y     F1 


Fjordterne     Y     F1 


Havterne     Y     F1 


Dværgterne     Y     F1 


Sangsvane        Tn  F2, F4 


   Knopsvane     T  F4 


   Grågås     T  F4 


   Troldand     T  F4 


   Hvinand     T  F4 


   Stor skallesluger     T  F4 


   Blishøne     T  F4 


Havørn        Tn  F2 


 


Område 106: Arresø 


 


 


Rørdrum     Y     F1 


Rørhøg     Y     F1 


Fiskeørn        Tn  F2 


   Stor skallesluger     T  F4 


 


Område 107: Jægerspris Nordskov 


 


 


Hvepsevåge     Y     F1 


Sortspætte     Y     F1 


Rødrygget tornskade     Y     F3 


 


Område 108: Gribskov 


 


 


Hvepsevåge     Y     F1 


Plettet rørvagtel     Y     F1 


Sortspætte     Y     F1 


Rødrygget tornskade     Y     F1 


 


Område 109: Furesø med Vaserne og Farum Sø 


 


 


Rørhøg     Y     F3 


Plettet rørvagtel     Y     F1 
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Figur 1: Fuglebeskyttelsesområderne i Frederiksborg Amt: EF 102 (Havet og Kysten mellem Korshage og Hundested), EF 105 
(Roskilde Fjord, Kattinge Vig og Kattinge Sø), EF 106 (Arresø), EF 107 (Jægerspris Nordskov), EF 108 (Gribskov) og den nordlige 
del af EF 109. Amtsgrænsen er vist med sort. Gengivet med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen. (Furesø med Vaserne og 
Farum Sø). 
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3 Trusselsvurdering 
 
I nedenstående skema sammenfattes de oplysninger, det har været muligt at frem-
skaffe vedrørende trusselsbilledet i de enkelte Fuglebeskyttelsesområder – fordelt 
på de 7 trusselskategorier, der er defineret i Skov- og Naturstyrelsens vejledning 
til amterne vedrørende Natura 2000 basisanalyserne. 
 


Trusselskategori/ 


Område 


EF 102:  


Havet og kysten 


mellem Korshage 


og Hundested 


EF 105: 


Roskilde Fjord, 


Kattinge Vig og 


Kattinge Sø 


EF 106: 


Arresø 


EF 107: 


Jægerspris 


Nordskov 


EF 108: Gribskov EF 109: 


Furesø med 


Vaserne og 


Farum Sø  


Eutrofiering Ederfugl, hvinand, 


toppet skallesluger 


og stor skalleslu-


ger: 


 


Sårbare overfor 


forringet vandkva-


litet (faktiske 


betydning kendes 


ikke).  


Knopsvane,  troldan-


d, hvinand, stor 


skallesluger og 


blishøne: 


 


Eutrofiering forringer 


fødegrundlaget. 


Rørdrum og 


stor skalleslu-


ger: 


 


Ringe vandkva-


litet (føde-


grundlag). 


Tegn på, at 


vandkvaliteten 


bedres efter 


Arresøplanen 


  Rørhøg: 


 


Dårlig vand-


kvalitet redu-


cerer evt. 


fødemæng-


den. 


 


Udsigt til 


bedring i 


vandkvalitet 


efter EU-Life 


projekt.  


Reduceret areal  Fjordterne: 


 


Annelgræsbæltet 


gnaves væk p.g.a. 


højere vandstand – 


færre ynglemulighe-


der. 


Rørhøg og 


rørdrum: 


 


Ældre luftfotos 


antyder, at 


rørsumpen 


mindskes.  


Hvepsevåge og 


sortspætte: 


 


En generel 


alderssænkning 


af skoven mind-


sker arealet af 


egnet ynglebio-


top.  


Rødrygget tornskade: 


 


Naturskovsstrategi, 


herunder plukhugst, vil 


på længere sigt reduce-


re arealet med lysnin-


ger. 


Rørhøg: 


 


Sejlads og 


færdsel mind-


sker tilgænge-


ligheden af 


egnet yngle-


område. 


Tilgroning  Klyde, havterne, 


fjordterne og dværg-


terne: 


 


Mange strandenge er 


under tilgroning med 


især tagrør, men 


også japansk pileurt 


og bjørneklo. Dog 


ikke umiddelbart 


egnede ynglepladser 


– og heller ikke øer 


og holme. 


  Rødrygget tornskade: 


 


Begyndende tilgroning 


på Odderdamsenge og 


Djævleøen i Stenholt 


Indelukke samt i Hara-


ger Hegn/Maglemose 


og Bolands 


Vang/Mårum Enghave. 


Plettet rørvag-


tel:  


 


Store dele af 


Vaserne 


synes for 


tilgroede til 


arten. Også 


Sortemosen 


ved den vest-


lige ende af 


Farum Sø er 


tilgroet med pil 


og birk. 







 Fuglebeskyttelsesområder i Frederiksborg Amt: Trusselsvurdering 
 


 


Hedeselskabet: 362.06.701 10 
31.05.2007 


 


Hydrologi  Klyde, havterne, 


fjordterne og dværg-


terne: 


 


Øget vandstand og 


større variationer kan 


oversvømme reder 


(måske sammen-


hæng med tidligere 


skallegravning). 


Rørdrum: 


 


Vandstands-


sænkninger 


ved Ryeng som 


følge af som-


merhusbyggeri 


har udtørret 


rørsump.   


  Plettet rørvag-


tel: 


 


Lokale vand-


standssænk-


ninger kan 


gøre området 


mindre egnet.  


Forstyrrelse af arter Ederfugl, hvinand, 


toppet skallesluger 


og stor skalleslu-


ger: 


 


Sejlads og fiskeri 


kan forstyrre 


rastende fugleflok-


ke (faktiske betyd-


ning kendes ikke). 


Klyde, havterne, 


fjordterne og dværg-


terne: 


 


Kano- og kajaksej-


lads er et problem 


omkring øer og 


holme. 


 


Trampeskader på 


Eskilsø medvirkende 


til, at dværgternen 


forsvandt. 


 


Fritidsfiskeri (mange 


ruser) ved Jyllinge 


Holme. 


Rørdrum, 


rørhøg og stor 


skallesluger: 


 


Aktuelle planer 


om øget sej-


lads, stiføring 


m.m.  


 


  


Hvepsevåge, 


Sortspætte: 


 


Skovning og 


oparbejdning af 


træ, herunder 


sankning, finder 


sted frem til 


medio maj. 


Hvepsevåge og Sort-


spætte: 


 


Skovning og sankning i 


fuglenes yngletid. 


Rekreativ udnyttelse, 


især mountainbikes, 


orienteringsløb. 


 


Rørhøg: 


 


Sandsynligt at 


den megen 


færdsel på 


stierne samt 


sejlads og 


fiskeri forstyr-


rer og medvir-


ker til lav 


bestand.  


 


Invasive arter  Klyde, havterne, 


fjordterne  og dværg-


terne: 


 


Rotter har været  på 


Skovholmene, Hyl-


deholm nord og syd, 


Langholm, Ringøen, 


Ydersteholm, Eskilsø 


og Kølholm. 


 


Bjørneklo, japansk 


pileurt og rynket rose 


langs kysten, men 


(endnu) ikke på øer 


og holme. 


 


Mink set langs kyst, 


men (endnu) ikke på 


øer og holme. 


   Rørhøg: 


 


Problemer 


med mink i 


hele Mølleå-


systemet. 
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Andre trusler Ederfugl, hvinand, 


toppet skallesluger 


og stor skalleslu-


ger: 


 


Store flokke af 


overvintrende 


vandfugle er 


ekstremt følsom-


me overfor olie-


spild. 


Knopsvane, grågås, 


troldand, hvinand, 


stor skallesluger og 


blishøne: 


 


Evt. kommende 


forbindelse over 


fjorden kan, afhæn-


gigt af udformning, 


forstyrre rastende og 


ynglende, fugle, 


forårsage ind-


skrænkning af leve-


steder og evt. påvir-


ke vandskifte. 


 


Unger af fjord- og 


havterne dør visse 


år, af ukendte årsa-


ger, blot en uge 


gamle – ringe rekrut-


tering til bestanden. 


Manglende småfisk 


måske en forklaring. 
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3.1 Sammenfatning vedr. trusler 
 
I det foregående afsnit er listet en række aktuelle og potentielle trusler i Frede-
riksborg Amts Fuglebeskyttelsesområder. 
 
Sammenholdes de nævnte trusler med den vurdering af bestandsudviklingen for 
udpegningsgrundlaget i de enkelte Fuglebeskyttelsesområder, kan det umiddel-
bart konkluderes, at de nævnte trusler generelt ikke afspejles i tilbagegange i be-
standene for de arter, som områderne er udpeget for at beskytte. 
 
Selvom datagrundlaget for flere af områderne og arterne er spinkelt, er hovedind-
trykket, at bestandene i dag er på samme eller højere niveau sammenlignet med 
tidspunktet for Fuglebeskyttelsesdirektivets ikrafttræden i 1981.  
 
Det er imidlertid også givet, at forhold som færdsel, forstyrrelser og praksis for 
skovdrift er med til at begrænse bestandene for flere arters vedkommende. 
 
Vigtigste undtagelse er Roskilde Fjord, hvor mange års overvågning bl.a. har 
dokumenteret en tilbagegang for især fjordterne og dvægterne. I forbindelse med 
udarbejdelse af en kommende Natura 2000 handleplan for Roskilde Fjord bør 
man derfor forsøge at klarlægge den nærmere sammenhæng mellem de nævnte 
trusler for Fuglebeskyttelsesområdet og tilbagegangen for disse arter.  
 
Også for Fuglebeskyttelsesområde 102 indikerer tallene for visse af arterne 
umiddelbart tilbagegang, men det vurderes, at data for dette område er behæftet 
med store usikkerheder, og kendskabet til trusler og levestedsparametre er så 
begrænset, at der ikke er grundlag for at konkludere noget definitivt. 
 
Med hensyn til modsatrettede naturinteresser er der kun få forhold, der kan næv-
nes for fuglenes vedkommende. Rødrygget tornskade kan være en problematiske 
art, idet de lysninger, der skabes i kraft af et intensivt skovbrug givetvis bliver 
færre, når den igangværende naturskovsstrategi med bl.a. plukhugst frem for re-
nafdrift for alvor sætter sine spor i skovene. Dermed øges behovet for at sætte ind 
med passende pleje på skovenes øvrige lysåbne arealer såsom græsningsenge og 
overdrev. Omvendt er naturskovsstrategien givetvis til fordel for en art som sort-
spætte og en mængde andre skovlevende arter. 
 
Den eksisterende viden om de enkelte områder er meget varierende. For Roskilde 
Fjord har de seneste 20 års overvågning givet et detaljeret billede af  bestandsud-
vikling og aktuelle trusler mod de enkelte arter og deres levesteder. Også for 
Gribskov er datagrundlaget rimeligt, først og fremmest i kraft af lokale ornitolo-
gers frivillige arbejde (Gribskovgruppen).  
 
For Jægerspris Nordskov, Havet og kysten mellem Korshage og Hundested, Fu-
resø med Vaserne og Farum Sø og til dels Arresø er kendskabet til trusler og be-
standsudvikling langt mere begrænset.  
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4 Oplysningskilder 
 
I overensstemmelse med Miljømålsloven og Skov- og Naturstyrelsens Vejledning 
om Basisanalyse, baserer nærværende notat og de øvrige bidrag til Frederiksborg 
Amts basisanalyse for amtets Fuglebeskyttelsesområder sig på eksisterende data 
og allerede publicerede referencer, hjemmesider m.m.  
 
De konsulterede oplysningskilder er listet nedenfor til brug for det videre arbejde 
med forvaltningen af Fuglebeskyttelsesområderne, herunder udarbejdelse af de 
kommende Natura 2000-handleplaner. Amtets egne naturdata, herunder de fugle-
data, der er indtastet i NOVANA overvågningens database, er kun medtaget i 
mindre omfang. 
 
Hjemmesider: 
 
www.roskilde-fjord.dk Fugleobservationer, baggrundsviden og 


data om Roskilde Fjord 
www.furesoe.dk Restaureringsprojekt (EU Life) for Fu-


resøen, inkl. overvågningsdata. 
www.dof.dk Dansk Ornitologisk Forening 
www.dofbasen.dk Aktuelle og ældre fugleobservationer 


samt lokalitetsbeskrivelser for bl.a. 
Arresø og Gribskov (DOF har rettighe-
der til data). 


www.skovognatur.dk
 


Skov- og Naturstyrelsens Natura 2000- 
database m.m. 


 
Enkeltpersoner, foreninger, arbejdsgrupper m.m. 
 


• Gribskovgruppen (DOFs IBA projekt) 
• Arresøgruppen (DOFs IBA projekt) 
• Roskilde Fjord-gruppen (DOFS IBA projekt) 


 
Publikationer: 
 
BirdLife International 2004. Birds in Europe. Population estimates, trends and 
conservation status. – BirdLife Conservation Series No. 12. 
 
Clausen,, P., E. Bøgebjerg, J.P. Hounisen, H.E. Jørgensen og I.K. Petersen 2004. 
Reservatnetværk for trækkende vandfugle. En gennemgang af udvalgte arters 
antal og fordeling i Danmark 1994-2001. Faglig rapport fra DMU, nr. 490. 
Dansk Ornitologisk Forening (2005): Fugleperspektiv på Landdistriktsprogram-
met – DOFs katalog for fuglevenlig gennemførelse af landdistriktsforordningen i 
2007-2013. 
 
Delany, S. & D.A. Scott 2002. Waterbird Population Estimates, Third Edition. – 
Wetlands International Global Series No. 12. Wageningen. The Netherlands. 



http://www.roskilde-fjord.dk/

http://www.furesoe.dk/

http://www.dof.dk/

http://www.dofbasen.dk/

http://www.skovognatur.dk/
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Grell, M. (1998): Fuglenes Danmark. – Dansk Ornitologisk Forening og GAD. 
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Bilag 3. Liste over manglende data: 
(samlet liste for alle Frederiksborg Amts Natura 2000-områder) 
 
 
Kendskab til forekomster: 
 
Marine naturtyper:  
I de fleste havområder er Skov- og Naturstyrelsens kortlægning af naturtyperne forholdsvis grov. 
 
For forekomsterne af type 1150 – i form af mange små forekomster i f.eks. strandenge - findes ge-
nerelt få konkrete data om naturforholdene. 
 
Søer og vandhuller:  
Kendskabet til de faktiske forekomster er meget begrænset, når det gælder småsøer og vandhuller, 
idet det ofte forudsætter en konkret besigtigelse at fastslå hvilken naturtype, de faktisk tilhører. For 
de større søer, der indgår i NOVANA- eller regionalt program om overvågning af søernes vandmil-
jø, giver overvågningsmetoden (bl.a. Danmarks Miljøundersøgelser, 2005c) faktisk heller ikke altid 
mulighed for at udlede af data, hvilken sø-naturtype, der evt. er tale om.  
 
I områderne H114-H119 og H190 blev kortlægningen af vandhuller mv. kun foretaget i meget be-
grænset omfang. Søer i dele af H120 i Roskilde Amt er ikke kortlagt. 
 
For de mindre søer er viden om karakteristiske arter og andre data om tilstanden generelt oftest me-
get mangelfuld.  
 
Også for de større, vandmiljøovervågede søer mangler der ofte viden om forekomst af dyrearterne 
blandt de ”karakteristiske arter” for søtype 3160, idet disse ikke indgår i overvågningsmetoden ved 
f.eks. NOVANA.  
 
Vandløb  
Eventuelle små vandløb, der ikke er specifikt målsatte i Regionplan 2005, er ikke søgt kortlagt. 
Vandløb i dele af H120 i Roskilde Amt er ikke kortlagt. Vandløbene er ikke helt nøjagtigt kortlagt, 
idet de data, der er grundlag for kortlægningen, repræsenterer en vis strækning ved de enkelte af 
vandløbenes overvågningsstationer.  
 
Data om ”karakteristiske arter” for naturtypen er gennemgående af beskedent omfang bortset fra de 
få stationer, der indgår i NOVANA-programmet om vandmiljøovervågning af vandløb. 
 
Terrestriske lysåbne naturtyper i NOVANA:  
Der mangler viden om forekomst af dyrearterne blandt de ”karakteristiske arter” for naturtype 7110, 
idet disse ikke indgår i overvågningsmetoden. Data fra private og amtets tilsyn tyder dog på, at ar-
ten Bølleblåfugl efter 1991 er uddød på sit levested i type 7110 i H114 (Frederiksborg Amt, 2006f). 
 
Terrestriske lysåbne naturtyper i øvrigt: 
Kortlægningen af naturtyperne 1210, 1220 og 6430 vurderes at være meget mangelfuld i de fleste af 
habitatområderne (undtagen 1220 i H112).  
 
Ud over de data om fund af arter mv. der findes i amtets database om naturtyper omfattet af natur-
beskyttelseslovens § 3, er kendskabet til data om typerne generelt beskedent. Klittyperne 2110 og 
2120, strandtyperne 1210 og 1220 samt type 6430 er ofte ikke omfattet af §3. 
 







Skov-naturtyper: 
Kendskabet til forekomster af skovnaturtyperne udenfor skovbevoksninger i fredskov vurderes at 
være beskedent i de fleste af habitatområderne. Det må dog formodes at de fleste forekomster uden-
for skovbevokset fredskov vil være relativt små. 
 
Ud over de data om fund af arter mv. der findes i amtets database om naturtyper omfattet af natur-
beskyttelseslovens § 3, er kendskabet til data om typerne generelt beskedent. Skov-naturtyperne er 
ofte ikke omfattet af §3. 
 
Arter (ikke fugle):  
Potentielle levesteder udover faktiske levesteder er ikke søgt medtaget i områder, hvor en art ikke er 
i det aktuelle udpegningsgrundlag uanset om forekomster kunne tænkes. 
 
Kendskabet til de faktiske forekomster varierer betydeligt fra art til art. Især for Stor Vandsalaman-
der, Vindelsneglene og Grøn Buxbaumia vurderes kendskabet at være ret beskedent. Kendskabet til 
arternes bestandsudvikling siden 1991 er for de fleste arter for utilstrækkeligt til opgørelser herom 
(undtaget Sælerne samlet i H112, Stor Kærguldsmed i H121, Mygblomst og til dels Eremit). 
 
For Sælerne i H112 omfatter data om bestandsstørrelsen hovedsageligt samlede tal, der ikke giver et 
præcist antal om f.eks. den fåtallige eller uregelmæssige forekomst af Gråsæl i området. 
 
For Stor Vandsalamander er kortlægning af potentielle levesteder på land i Roskilde og Frederiks-
borg Amter udeladt af basisanalysen bortset fra potentielle levesteder omkring de vandhul-
ler/småsøer (ynglesteder), hvorfra amterne kender faktiske fund af arten siden 1991. Potentielle le-
vesteder på land er heller ikke kortlagt i de tilfælde, hvor ynglesteder med faktiske fund af arten lig-
ger meget tæt ved, men alligevel udenfor habitatområde. I områderne H114-H119 og H190 måtte 
kortlægningen af potentielle ynglesteder af tidsmæssige grunde overvejende begrænses til steder 
med tidligere, kendte fund.  
 
For Skæv Vindelsnegl er eventuelle potentielle levesteder udenfor fugtige/sumpede arealer ikke 
søgt kortlagt. Desuden er den potentielle levesteder kun i begrænset omfang søgt kortlagt i H118. 
 
For Sumpvindelsnegl blev kortlægningen af potentielle levesteder i områderne H117 og H190 kun 
foretaget i meget begrænset omfang. 
 
For Stor Kærguldsmed blev kortlægningen af potentielle levesteder i områderne H117 og H119 kun 
foretaget i meget begrænset omfang. 
 
Fugle:  
Potentielle levesteder udover faktiske levesteder er ikke søgt medtaget i områder, hvor en art ikke er 
i det aktuelle udpegningsgrundlag uanset om forekomster kunne tænkes.  
 
Kendskabet til de faktiske forekomster og bestandsudviklingen er ret beskedent i områderne F102 
og F107. 
 
 
Kendskab til tilstand: 
 
Kendskab til tilstandsforhold for naturtyper og artslevesteder er overvejende begrænset til de terre-
striske lysåbne naturtyper omfattet af NOVANA samt de forekomster af akvatiske naturtyper, hvor 
der findes relevante data fra vandmiljøovervågningen af havområder, søer og vandløb. 
 







Tilstandsforhold udtrykt gennem forekomst af de for naturtyperne ”karakteristiske arter” i områder-
ne er generelt ikke beskrevet i basisanalysen (naturtypernes karakteristiske arter skal ifølge habitat-
direktivet have gunstig bevaringsstatus indenfor et habitatområde (eller en EU-biogeografisk zone) 
som en forudsætning for, at selve naturtypen kan have gunstig bevaringsstatus). Data om forekom-
ster findes dog i varierende omfang for naturtyperne (jf. ovenstående) og indgår i et beskedent sup-
plerende omfang i den elektroniske kortlægning til basisanalysen. Viden om forekomsterne af ka-
rakteristiske arter vil især have betydning som grundlag for at kunne vurdere bevaringsstatus i den 
næste basisanalyse om seks år. 
 
 
Foreløbig trusselsvurdering: 
 
Den foreløbige trusselsvurdering for naturtyper og arter er i basisanalysen gennemgående begrænset 
til fuglene, de øvrige arter, de terrestriske lysåbne naturtyper omfattet af NOVANA samt de hav-, 
sø-, og vandløbsforekomster, der har indgået i vandmiljøovervågning. 
 
Oplysninger om eventuelt reduceret areal i de terrestriske lysåbne naturtyper omfattet af NOVANA 
samt eventuelle andre trusler for dem end eutrofiering, tilgroning, invasive plantearter og ændring i 
hydrologi er ikke søgt opgjort og indgår derfor ikke i basisanalysen. 
 
 
Modsatrettede naturinteresser: 
 
De modsatrettede naturinteresser er ikke analyseret på arealniveau til basisanalysen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
Bilag 4: Liste over anvendt materiale: 
(samlet liste for alle Frederiksborg Amts Natura 2000-områder) 
 
 
Allerød Kommune, 1989: Endeligt fredningsforslag for Allerød Sø og Kattehale Mose. – Bl.a. med 
retningslinier for naturpleje. 13 sider + bilag. 
 
Allerød Kommune, 1995: Allerød Sø og Kattehale Mose, Plejeforskrifter for arealerne. – Notat med 
forslag til pleje jf påbegyndt pleje. 11 sider. 
 
Andersen-Harild, P., 2005: Upublicerede data vedrørende fugle i Jægerspris Nordskov. 
 
BirdLife International 2004. Birds in Europe. Population estimates, trends and conservation status. 
– BirdLife Conservation Series No. 12. 
 
Carl Bro Miljø as 1996. Selsø Sø. Tidligere, nuværende og fremtidig tilstand. 
 
Clausen,, P., E. Bøgebjerg, J.P. Hounisen, H.E. Jørgensen og I.K. Petersen 2004. Reservatnetværk 
for trækkende vandfugle. En gennemgang af udvalgte arters antal og fordeling i Danmark 1994-
2001. Faglig rapport fra DMU, nr. 490. 


Dahl, K., Petersen, J.K., Josefson, A.B., Dahllöf, I. & Søgaard, B., 2005: Kriterier for gunstig beva-


ringsstatus for EF-habitatdirektivets 8 marine naturtyper. Danmarks Miljøundersøgelser. - Faglig 


rapport fra DMU 549: 39 s. (elektronisk).Internet udgave


Danmarks Miljøundersøgelser, 2004a: Overvågning af vandkalve. - B-FDC, Teknisk anvisning TA-


5 version 1.0. 17 sider. http://www2.dmu.dk/1_Om_DMU/2_Tvaer-funk/3_fdc_bio/ta/TA-


5_vandkalve_v.1.0_DMU.pdf  


Danmarks Miljøundersøgelser, 2004b: Overvågning af eremit. - B-FDC, Teknisk anvisning TA-7 


version 1.0. 10 sider. http://www2.dmu.dk/1_Om_DMU/2_Tvaer-


funk/3_fdc_bio/ta/TA_A7_eremit_v.1.0_DMU.pdf  


Danmarks Miljøundersøgelser, 2004c: Kortlægning af terrestriske naturtyper. – B-FDC, Teknisk 


anvisning TA-N3 version 1.01. 12 sider + Bilag 3, 4a og 4b. 


http://www2.dmu.dk/1_Om_DMU/2_Tvaer-funk/3_fdc_bio/ta/TA-N3-101.pdf  


Danmarks Miljøundersøgelser, 2004 (upubl.): Data fra DMUs optællinger 1987-2004 af vandfugle i 


EF102, Havet og kysten mellem Hundested og Korshage. 


Danmarks Miljøundersøgelser, 2005a: Overvågning af vindelsnegle. - B-FDC, Teknisk anvisning 


TA-25-27 version 1.0. 15 sider. http://www2.dmu.dk/1_Om_DMU/2_Tvaer-


funk/3_fdc_bio/ta/TA_25-27_Vertigo_v_1_DMU.pdf  



http://www2.dmu.dk/1_viden/2_Publikationer/3_fagrapporter/rapporter/FR549.PDF
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Danmarks Miljøundersøgelser 2005b: Den danske Rødliste. 


http://www2.dmu.dk/1_Om_DMU/2_Tvaer-funk/3_fdc_bio/projekter/redlist/redlist.asp  


Danmarks Miljøundersøgelser, 2005c: Undersøgelser i søer - NOVANA. Danmarks Miljøundersø-
gelser. 234 s. – Teknisk anvisning fra DMU nr. 22. 
http://www2.dmu.dk/1_viden/2_Publikationer/3_tekanvisning/rapporter/TA22.pdf  
 
Danmarks Miljøundersøgelser, 2005d. Skarver 2005. Naturovervågning. Arbejdsrapport. 


Danmarks Miljøundersøgelser, 2006a: Overvågning af Blank Seglmos. – B-FDC, Teknisk anvis-


ning TA-41 version 1.1. 9 sider. http://www2.dmu.dk/1_Om_DMU/2_Tvaer-funk/3_fdc_bio/ta/TA-


41_Blank-seglmos_v1_1_DMU.pdf  


Danmarks Naturfond, 2005 (upubl.): Plejeplan for Gadevang Mose 2006-2015. – Udarbejdet af P. 
Friis Møller Skov- og Naturrådgivning for Danmarks Naturfond. 20 sider. 


Dansk Ornitologisk Forening: Dansk Ornitologisk Forenings lokalitetsregistrering 1978-79. – DOF. 


Dansk Ornitologisk Forening, 2005: Fugleperspektiv på Landdistriktsprogrammet – DOFs katalog 
for fuglevenlig gennemførelse af landdistriktsforordningen i 2007-2013. 
 
Dansk Ornitologisk Forening, 2006: Data om fugle i foreningens database DOF-basen, herunder ak-
tuelle og ældre fugleobservationer samt lokalitetsbeskrivelser for bl.a. Arresø og Gribskov. 
www.dof-basen.dk  
 
Dansk Ornitologisk Forening, Arresøgruppen, & Arresøforeningen v/Ivan Abramowitz, 2005: Op-
lysninger om fuglene i Arresø-området i forbindelse med bl.a. IBA-projekt. 
 
Dansk Ornitologisk Forening, Gribskovgruppen v/Arne Olesen, 2005: Oplysninger om fuglene i 
Gribskov-området i forbindelse med IBA-projekt. 
 
Dansk Ornitologisk Forening, Roskilde Fjord-gruppen v/Erik Hansen og Pelle Andersen-Harild, 
2005: Oplysninger om fuglene i Roskilde Fjord-området i forbindelse med IBA-projekt. 
 
Delany, S. & D.A. Scott 2002. Waterbird Population Estimates, Third Edition. – Wetlands Interna-
tional Global Series No. 12. Wageningen. The Netherlands. 
 
Durinck, J., Skov, H., Jensen, F.P. & S. Pihl 1994: Important marine areas for wintering birds in the 
Baltic Sea. – Ornis Consult A/S, København. 


EU Habitats Committee Article 12 Working Group, 2005: Contribution to the interpretation of the 


strict protection of species (Habitats Directive article 12). 36 pp.  


http://www2.skovognatur.dk/natura2000/habitat/artikel_12/Final%20report%20-


%20article_12%20WG.pdf .  


Frederiksborg Amt, 1994a: Søprojekter i Arresøens opland. 20 sider. 
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Frederiksborg Amt, 1994b: Landskabs- og plejeplan for Esrum Møllegård. 16 sider. 
 
Frederiksborg Amt 1995. Buresø 1993. Vandmiljøovervågning nr. 15. 
 
Frederiksborg Amt, 1995b (upubl.): Gennemgang af Skuldelev Ås fredningen med særligt henblik 
på pleje. – Notat med beskrivelser af tilstand, plejeforslag mv. for de enkelte delområder af frednin-
gen. 31 sider + 5 kortbilag. 
 
Frederiksborg Amt, 1996: Plejeplan for Esrum Klosters omgivelser, Matr. Nr. 30 Esrumkloster, Es-
bønderup. 4 sider. 
 
Frederiksborg Amt, 1996: Selsø Sø, Naturgenopretningsprojekt. 20 sider. 
 
Frederiksborg Amt 1997a. Farum Sø 1987-1994. Vandmiljøovervågning nr. 32. 
 
Frederiksborg Amt 1997b. Bastrup Sø. Tilstand og udvikling 1996. Vandmiljøovervågning nr. 
35.(1993 og 1996)  
 
Frederiksborg Amt 1998a. Det regionale søtilsyn i Frederiksborg Amt 1996. Vandmiljøovervågning 
nr. 44. 
 
Frederiksborg Amt 1998b. Bastrup Sø. Tilstand og udvikling 1997. Vandmiljøovervågning nr. 46. 
 
Frederiksborg Amt 1998c. Store Gribsø 1997. Vandmiljøovervågning nr. 53. 
 
Frederiksborg Amt, 1998d: Plejeplan for de fredede arealer omkring Selsø Sø. 23 sider+bilag. 
 
Frederiksborg Amt, 1998e (upubl.): Forslag til plejeplan for den fredede strandeng ved Jægerspris 
Nordskov. 29 sider. 
 
Frederiksborg Amt 2000. Bastrup Sø. Tilstand og udvikling 1999. Vandmiljøovervågning nr. 64. 
 
Frederiksborg Amt, 2001a: Botanisk naturovervågning. Resultater 2001. 
 
Frederiksborg Amt 2001b (upubl.): Farum Sø 1999. Internt notat. 
 
Frederiksborg Amt 2001c. Esrum Sø. Tilstand og udvikling 1997-1998. Vandmiljøovervågning nr. 
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Frederiksborg Amt 2001. Bastrup Sø. Tilstand og udvikling 2000. Vandmiljøovervågning nr. 76. 
 
Frederiksborg Amt 2002a (upubl.): Esrum Sø 2001. Internt notat. 
 
Frederiksborg Amt 2002b. Gurre Sø. Tilstand og udvikling 1991-2001. Vandmiljøovervågning nr. 
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Frederiksborg Amt 2002c. Bastrup Sø. Tilstand og udvikling 2001. Vandmiljøovervågning nr. 91. 
 
Frederiksborg Amt, 2003a (& upubl. GIS-kort): Fuglebeskyttelsesområderne i Frederiksborg Amt – 
aktuel viden om fuglenes forekomst. Rapport udarbejdet af Hedeselskabet Miljø & Energi. 15 sider. 
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Frederiksborg Amt, 2005d (upubl.): Vandkemidata fra vandmiljøovervågningen af søer - Stoq 
vandkemidatabase 
 
Frederiksborg Amt, 2005e (upubl.): Vegetationsdata fra vandmiljøovervågningen af søer - Stoq ve-
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Bilag 7. Søregistrering: 
 
Bilaget indeholder data om undersøgte søer. Frederiksborg Amts data om søer findes i 
elektroniske skemaer/regneark, der ikke er medtaget i selve rapporten, men er fremsendt 
som separate filer til Skov- og Naturstyrelsen  
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          Bilag 7 Søregistrering - Esrum Sø


Lokalistetsnavn Dato/periode for undersøgelse
Esrum Sø 1992-2001


EF-habitatområdenavn og -nummer Inventør
Esrom Sø , Esrom Å og Snævret Skov Frederiksborg Amt


190


Søens habitatnaturtype Søen geografiske koordinater (UTM/GIS)
3150 Næringsrige søer og vandhuller m. fly 711080
3140 Kalkrige søer og vandhuller med kran 5211352


3110 Kalk- og næringsfattige søer og vandhuller (lobeliesøer)
Procentvis dækningsgraden af grundskudsplanter i søen


Årstal


3130 Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredden
Procentvis dækningsgrad af græsser og rørskov i søen


Årstal


Procentvis areal af lysåben bund egnet for spiring af små amfibiske planter
Årstal


3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger
Procentvis dækningsgrad af kransnålalger i søen


Årstal


3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks
Procentvis dækningsgrad af submers vegetation (langskudsplanter og andre submerse karplanter) og flydeplanter i søen


Årstal


3160 Brunvandede søer og vandhuller
Procentvis dækningsgrad af mosser, herunder dækningsgrad i forhold til øvrig submers vegetation i søen


Årstal


Anvendt metode til vegetationsundersøgelse
1992-2001 Ikke standardiseret metodik


Bestand af karakteristiske plantearter for naturtypen. Opgjort artsvis, f.eks DAFOR-skala1.
Art Hyppighed eller "+" hvis forekommende Dækningsgrad, målt eller skønnet


År 1998 2001
Hjertebladet Vandaks +++ x
Kors-Andemad ++ x


Arter af Kransnål ++ x


Øvrige registrerede arter
Art Hyppighed eller "+" hvis forekommende3 Dækningsgrad, %


År 1998 2001
Butbladet Vandaks + -
Børstebladet Vandaks ++ x
Liden Vandaks ++++ x
Kruset Vandaks ++ x
Aks-Tusindblad +++ x
Kredsbladet Vandranunkel +++ x
Tornfrøet Hornblad ++ x
Alm. Vandpest ++ x
Art af Vandkrans ++ -
Gul Åkande x
Hvid Åkande x


Vandkemiske data
Prøvestationens koordinater (UTM/GIS)


711305 6213072


Sommergennemsnit2 af totalfosforkoncentration (mg P I-1)
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005


Måling foretaget i, 
ex. overfladevand 0,128 0,216 0,177
n 8 7 5


Gennemsnit af sommersigtdybde (m)
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005


N2K_Bilag7_H117H190_soeer.xls Side 1 af 2 Esrum Sø







f


Måling foretaget i, 
ex. overfladevand 4,10 4,47 4,46 3,75 4,42 3,53 5,13 0,00 0,00 4,55
n 18 22 12 5 3 13 14 0 0 5


Alkalinitet opgjort i mmol l-1 i sommerperioden
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005


Måling foretaget i, 
ex. overfladevand 2,35 2,36 2,43
n 9 7 5


Laveste og højeste målte pH-værdier i sommerperioden
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005


Måling foretaget i, 
ex. overfladevand
laveste 8 8,4 8,4
højeste 9,1 8,9 9,1
n 9 7 5


1DAFOR-skalaen (Dominant, Abundant, Frequent, Occasional, Rare) betegner frekvensen/abundancen a
arter i et område. Skalaen er en intervalskala med fem lige store klasser.


2Sommeren dækker perioden 1. maj til 30. september, jf. NOVANAs program for intensive stationer.


3: +: Til stede  ++: Fåtallig  +++: Almindelig  ++++: Dominerende


Datakilder:
Stoq vandkemidatabase
Frederiksborg Amt 2002. Esrum Sø 2001. Internt notat.
Frederiksborg Amt 2001. Esrum Sø. Tilstand og udvikling 1997-1998. Vandmiljøovervågning nr. 74.
Frederiksborg Amt (2006e): Upubl. Oplysninger i naturtypedatabase mv (delområde 7007, 7008, 797, 8032)
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          Bilag 7 Søregistrering - Fabiansø


Lokalistetsnavn Dato/periode for undersøgelse
Fabiansø


EF-habitatområdenavn og -nummer Inventør
Gribskov Frederiksborg Amt


117


Søens habitatnaturtype Søen geografiske koordinater (UTM/GIS)
3160 709594


Brunvandede søer og vandhuller 6216262


3110 Kalk- og næringsfattige søer og vandhuller (lobeliesøer)
Procentvis dækningsgraden af grundskudsplanter i søen


Årstal


3130 Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredden
Procentvis dækningsgrad af græsser og rørskov i søen


Årstal


Procentvis areal af lysåben bund egnet for spiring af små amfibiske planter
Årstal


3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger
Procentvis dækningsgrad af kransnålalger i søen


Årstal


3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks
Procentvis dækningsgrad af submers vegetation (langskudsplanter og andre submerse karplanter) og flydeplanter i søen


Årstal


3160 Brunvandede søer og vandhuller
Procentvis dækningsgrad af mosser, herunder dækningsgrad i forhold til øvrig submers vegetation i søen


Årstal


Anvendt metode til vegetationsundersøgelse
Fra 2004: Sø-NOVANA - ekst. 3


Bestand af karakteristiske plantearter for naturtypen. Opgjort artsvis, f.eks DAFOR-skala1.
Art Hyppighed eller "+" hvis forekommende Dækningsgrad, målt eller skønnet


Ingen


Øvrige registrerede arter
Art Hyppighed eller "+" hvis forekommende3 Dækningsgrad, %


År 2004 2004
Liden Andemad x


Vandkemiske data
Prøvestationens koordinater (UTM/GIS)


709596 6216266


Sommergennemsnit2 af totalfosforkoncentration (mg P I-1)
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005


Måling foretaget i, 
ex. overfladevand 0,215
n 1


Gennemsnit af sommersigtdybde (m)
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005


Måling foretaget i, 
ex. overfladevand
n


Alkalinitet opgjort i mmol l-1 i sommerperioden
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005


Måling foretaget i, 
ex. overfladevand 2,21
n 1


Laveste og højeste målte pH-værdier i sommerperioden
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005


Måling foretaget i, 
ex. overfladevand 7,4


N2K_Bilag7_H117H190_soeer.xls Side 1 af 2 Fabiansø







f


n 1


1DAFOR-skalaen (Dominant, Abundant, Frequent, Occasional, Rare) betegner frekvensen/abundancen a
arter i et område. Skalaen er en intervalskala med fem lige store klasser.


2Sommeren dækker perioden 1. maj til 30. september, jf. NOVANAs program for intensive stationer.


Datakilder:
Stoq vandkemidatabase
Stoq vegetationsdatabase: 2004
Frederiksborg Amt (2006e): Upubl. Oplysninger i naturtypedatabase mv (delområde 1675)


N2K_Bilag7_H117H190_soeer.xls Side 2 af 2 Fabiansø







Lokalistetsnavn Dato/periode for undersøgelse
Fønstrup Dam 2004


EF-habitatområdenavn og -nummer Inventør
Gribskov Frederiksborg Amt


117


Søens habitatnaturtype Søen geografiske koordinater (UTM/GIS)
3160 708152


Brunvandede søer og vandhuller 6206802


3110 Kalk- og næringsfattige søer og vandhuller (lobeliesøer)
Procentvis dækningsgraden af grundskudsplanter i søen


Årstal


3130 Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredden
Procentvis dækningsgrad af græsser og rørskov i søen


Årstal


Procentvis areal af lysåben bund egnet for spiring af små amfibiske planter
Årstal


3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger
Procentvis dækningsgrad af kransnålalger i søen


Årstal


3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks
Procentvis dækningsgrad af submers vegetation (langskudsplanter og andre submerse karplanter) og flydeplanter i søen


Årstal


3160 Brunvandede søer og vandhuller
Procentvis dækningsgrad af mosser, herunder dækningsgrad i forhold til øvrig submers vegetation i søen


Årstal 2004
49,6


Anvendt metode til vegetationsundersøgelse
Fra 2004: Sø-NOVANA - ekst. 2


Bestand af karakteristiske plantearter for naturtypen. Opgjort artsvis, f.eks DAFOR-skala1.
Art Dækningsgrad, målt eller skønnet


Ingen


Bestand af karakteristiske dyrearter for naturtypen. Opgjort artsvis, f.eks DAFOR-skala1.
Art Dækningsgrad, målt eller skønnet


År 1999 2004
Nordisk Kærguldsmed x
Spydvandnymfe x


Øvrige registrerede arter
Art Dækningsgrad, %


År 2004 2004
Art af Glanstråd 34,40
Almindelig Kildemos 7,23
Tornløs Hornblad 0,45
Vandrøllike 0,08
Almindelig Vandpest x
Butbladet Vandaks 3,72
Kors-Andemad x
Liden Andemad x
Frøbid x
Gul Åkande x
Næb-Star x


Vandkemiske data
Prøvestationens koordinater (UTM/GIS)


707947 6206871


Sommergennemsnit2 af totalfosforkoncentration (mg P I-1)
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005


Måling foretaget i, 
ex. overfladevand 0,051
n 5


Gennemsnit af sommersigtdybde (m)
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005


Måling foretaget i, 
ex. overfladevand 1,03
n 5


Alkalinitet opgjort i mmol l-1 i sommerperioden


          Bilag 7 Søregistrering - Fønstrup Dam


Hyppighed eller "+" hvis forekommende


Hyppighed eller "+" hvis forekommende


Hyppighed eller "+" hvis forekommende
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1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Måling foretaget i, 
ex. overfladevand 3,1
n 5
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Laveste og højeste målte pH-værdier i sommerperioden
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005


Måling foretaget i, 
ex. overfladevand
Laveste 7,3
Højeste 8
n 5


2Sommeren dækker perioden 1. maj til 30. september, jf. NOVANAs program for intensive stationer.


Datakilder:
Stoq vandkemidatabase
Stoq vegetationsdatabase: 2004
Frederiksborg Amt (2006e): Upubl. Oplysninger i naturtypedatabase mv (delområde 21276)


1DAFOR-skalaen (Dominant, Abundant, Frequent, Occasional, Rare) betegner frekvensen/abundancen af
arter i et område. Skalaen er en intervalskala med fem lige store klasser.
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          Bilag 7 Søregistrering - Nørresø


Lokalistetsnavn Dato/periode for undersøgelse
Nørresø 2000


EF-habitatområdenavn og -nummer Inventør
Gribskov Frederiksborg Amt
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Søens habitatnaturtype Søen geografiske koordinater (UTM/GIS)
3160 704948


Brunvandede søer og vandhuller 6206951


3110 Kalk- og næringsfattige søer og vandhuller (lobeliesøer)
Procentvis dækningsgraden af grundskudsplanter i søen


Årstal


3130 Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredden
Procentvis dækningsgrad af græsser og rørskov i søen


Årstal


Procentvis areal af lysåben bund egnet for spiring af små amfibiske planter
Årstal


3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger
Procentvis dækningsgrad af kransnålalger i søen


Årstal


3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks
Procentvis dækningsgrad af submers vegetation (langskudsplanter og andre submerse karplanter) og flydeplanter i søen


Årstal


3160 Brunvandede søer og vandhuller
Procentvis dækningsgrad af mosser, herunder dækningsgrad i forhold til øvrig submers vegetation i søen


Årstal


Anvendt metode til vegetationsundersøgelse
2000 Ikke standardiseret metodik


Bestand af karakteristiske plantearter for naturtypen. Opgjort artsvis, f.eks DAFOR-skala1.
Art Hyppighed eller "+" hvis forekommende Dækningsgrad, målt eller skønnet


Ingen


Bestand af karakteristiske dyrearter for naturtypen. Opgjort artsvis, f.eks DAFOR-skala1.
Art Hyppighed eller "+" hvis forekommende Dækningsgrad, %


År 2005
Plettet Smaragdlibel x


Øvrige registrerede arter
Art Hyppighed eller "+" hvis forekommende Dækningsgrad, %


År 2000 2005
Art af Blærerod x
Slank Blærerod x
Frøbid x
Liden Andemad x
Gul Åkande x
Hvid Åkande x
Art af Tørvemos x
Næb-Star x


Vandkemiske data
Prøvestationens koordinater (UTM/GIS)


705103 6206773


Sommergennemsnit2 af totalfosforkoncentration (mg P I-1)
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005


Måling foretaget i, 
ex. overfladevand 0,162
n 5


Gennemsnit af sommersigtdybde (m)
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005


Måling foretaget i, 
ex. overfladevand 0,34
n 5
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Alkalinitet opgjort i mmol l-1 i sommerperioden
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005


Måling foretaget i, 
ex. overfladevand 0,58
n 5


Laveste og højeste målte pH-værdier i sommerperioden
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005


Måling foretaget i, 
ex. overfladevand
Laveste 6,9
Højeste 7,4
n 5


1DAFOR-skalaen (Dominant, Abundant, Frequent, Occasional, Rare) betegner frekvensen/abundancen a
arter i et område. Skalaen er en intervalskala med fem lige store klasser.


2Sommeren dækker perioden 1. maj til 30. september, jf. NOVANAs program for intensive stationer.


Datakilder:
Stoq vandkemidatabase
Frederiksborg Amt 2003. Nørresø 2000. Vandmijøovervågning nr. 97.
Frederiksborg Amt (2006e): Upubl. Oplysninger i naturtypedatabase mv (delområde 2678, 2679 m.fl.)
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Lokalistetsnavn Dato/periode for undersøgelse
Store Gribsø 1997-2005


EF-habitatområdenavn og -nummer Inventør
Gribskov Frederiksborg Amt
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Søens habitatnaturtype Søen geografiske koordinater (UTM/GIS)
3160 705987


Brunvandede søer og vandhuller 6209277


3110 Kalk- og næringsfattige søer og vandhuller (lobeliesøer)
Procentvis dækningsgraden af grundskudsplanter i søen


Årstal


3130 Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredden
Procentvis dækningsgrad af græsser og rørskov i søen


Årstal


Procentvis areal af lysåben bund egnet for spiring af små amfibiske planter
Årstal


3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger
Procentvis dækningsgrad af kransnålalger i søen


Årstal


3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks
Procentvis dækningsgrad af submers vegetation (langskudsplanter og andre submerse karplanter) og flydeplanter i søen


Årstal


3160 Brunvandede søer og vandhuller
Procentvis dækningsgrad af mosser, herunder dækningsgrad i forhold til øvrig submers vegetation i søen


Årstal 2004 205
% i alt 1,45 3,04
% mosser 1,23 2,19


Anvendt metode til vegetationsundersøgelse
Fra 2004: NOVANA Sø - intensiv
Øvrige år: Ikke standardiseret metodik


Bestand af karakteristiske plantearter for naturtypen. Opgjort artsvis, f.eks DAFOR-skala1.
Art Dækningsgrad, målt eller skønnet


2004 2005


Øvrige registrerede arter
Art Dækningsgrad, %


2004 2005
Seglmos sp. 1,23 2,19
Gul Åkande, submers x 0,85
Næb-Star x


Vandkemiske data
Prøvestationens koordinater (UTM/GIS)


706078 6209294


Sommergennemsnit2 af totalfosforkoncentration (mg P I-1)
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005


Måling foretaget i, 
ex. overfladevand 0,060 0,044 0,042 0,048
n 7 5 10 11


Gennemsnit af sommersigtdybde (m)
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005


Måling foretaget i, 
ex. overfladevand 0,65 0,84 1,44 1,50
n 7 5 10 11


Alkalinitet opgjort i mmol l-1 i sommerperioden
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005


Måling foretaget i, 
ex. overfladevand
Aciditet 0,023 0,007
n 7 3
Alkalinitet 0,021 0,023 0,027
n 3 10 10


          Bilag 7 Søregistrering - Store Gribsø


Hyppighed eller "+" hvis forekommende


Hyppighed eller "+" hvis forekommende
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Laveste og højeste målte pH-værdier i sommerperioden3


1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Måling foretaget i, 
ex. overfladevand
Laveste 4,2 5 4,7 4,8
Højeste 4,5 5,6 5,4 5,8
n 7 5 10 9


2Sommeren dækker perioden 1. maj til 30. september, jf. NOVANAs program for intensive stationer.


3 pH målt in situ


Datakilder:
Stoq vandkemidatabase
Stoq vegetationsdatabase: 2004, 2005.
Frederiksborg Amt 1998. Store Gribsø 1997. Vandmiljøovervågning nr. 53.
Frederiksborg Amt (2006e): Upubl. Oplysninger i naturtypedatabase mv (delområde 21227)


1DAFOR-skalaen (Dominant, Abundant, Frequent, Occasional, Rare) betegner frekvensen/abundancen af
arter i et område. Skalaen er en intervalskala med fem lige store klasser.
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          Bilag 7 Søregistrering - Strødam Engsø


Lokalistetsnavn Dato/periode for undersøgelse
Strødam Engsø


EF-habitatområdenavn og -nummer Inventør
Gribskov Frederiksborg Amt


117


Søens habitatnaturtype Søen geografiske koordinater (UTM/GIS)
3150 703647


Næringsrige søer og vandhuller m. flydeplanter… 6206456


3110 Kalk- og næringsfattige søer og vandhuller (lobeliesøer)
Procentvis dækningsgraden af grundskudsplanter i søen


Årstal


3130 Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredden
Procentvis dækningsgrad af græsser og rørskov i søen


Årstal


Procentvis areal af lysåben bund egnet for spiring af små amfibiske planter
Årstal


3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger
Procentvis dækningsgrad af kransnålalger i søen


Årstal


3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks
Procentvis dækningsgrad af submers vegetation (langskudsplanter og andre submerse karplanter) og flydeplanter i søen


Årstal


3160 Brunvandede søer og vandhuller
Procentvis dækningsgrad af mosser, herunder dækningsgrad i forhold til øvrig submers vegetation i søen


Årstal


Anvendt metode til vegetationsundersøgelse
Ikke standardiseret metodik


Bestand af karakteristiske plantearter for naturtypen. Opgjort artsvis, f.eks DAFOR-skala1.
Art Hyppighed eller "+" hvis forekommende Dækningsgrad, målt eller skønnet


År 1998 1999 2000 2001 2002
Stor Andemad ++
Liden Andemad x
Kors-Andemad + +


Øvrige registrerede arter
Art Hyppighed eller "+" hvis forekommende3 Dækningsgrad, %


År 1998 1999 2000 2001 2002
Almindelig Vandpest ++++ +++
Børstebladet Vandaks + ++ ++
Kruset Vandaks + +
Spinkel Vandaks + +++
Tornfrøet Hornblad + +
Art af Vandstjerne +++ ++ +++ +++


Vandkemiske data
Prøvestationens koordinater (UTM/GIS)
Ingen søstation


Sommergennemsnit2 af totalfosforkoncentration (mg P I-1)
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005


Måling foretaget i, 
ex. overfladevand


n


Gennemsnit af sommersigtdybde (m)
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005


Måling foretaget i, 
ex. overfladevand
n


Alkalinitet opgjort i mmol l-1 i sommerperioden
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005


Måling foretaget i, 
ex. overfladevand
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n


Laveste og højeste målte pH-værdier i sommerperioden
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005


Måling foretaget i, 
ex. overfladevand
n


1DAFOR-skalaen (Dominant, Abundant, Frequent, Occasional, Rare) betegner frekvensen/abundancen a
arter i et område. Skalaen er en intervalskala med fem lige store klasser.


2Sommeren dækker perioden 1. maj til 30. september, jf. NOVANAs program for intensive stationer.


3: +: Til stede  ++: Fåtallig  +++: Almindelig  ++++: Dominerende


Datakilder:
Stoq vandkemidatabase
Interne notater: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
Frederiksborg Amt (2006e): Upubl. Oplysninger i naturtypedatabase mv (delområde 21473)
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Bilag 8. Vandløbsregistrering: 
 
Bilaget indeholder data om undersøgte vandløb i elektroniske skemaer/regneark, der ikke 
er medtaget i selve rapporten, men er fremsendt som separate filer til Skov- og 
Naturstyrelsen  
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        Bilag 8-Vandløbsregistrering


Vandsystem: Pøle Å Dato/periode for undersøg
Vandløbsnavn: Pøle Å 11-11-2004
Lokalitetsnavn/strækning: Bendstrup bro 1999


EF-habitatområdenavn og -nummer Inventør
Gribskov


117


Vandløbets habitatnaturtype
Prøvestationens/prøvestrækningens geografiske koordinater 


3260 Vandløb med vandplanter X 703663,94
Y 6208079,05


Længde af vandløbet som prøvestationen dækker (km)
0,386


Oplandsareal (km2)
32


Bestand af karakteristiske plantearter for naturtypen. Opgjort artsvis, f.eks DAFOR-skala1. 11-11-2004
Art Hyppighed eller "+" hvis forekommend


Bestand af karakteristiske plantearter for naturtypen. Opgjort artsvis, f.eks DAFOR-skala1. 1999
Art Hyppighed eller "+" hvis forekommend


Vandstjerne


Øvrige plantearter
indsvineknop
Vandpest


Vandløb i naturligt 
leje uden 


vedligeholdelse


Vandløb overvejende 
i naturligt leje, evt. 


med sparsom 


Vandløb delvist 
regulerede. Evt. 
grødeskæring og 


Vandløb regulerede, 
med årlig 


grødeskæring og 


Alle vandløb 
rørlagte


x


Dansk vandløbsfaunaindeks
Faunaklasse 1 2 3 4 5 6 7


2005
2004
2003 x
2002
2001







2000
1999 x
1998


Forekomst af fisk/lampret
2004 Art Hyppighed eller "+" hvis forekommende


Gedde x
Skalle x
Aborre x
Hork x
Ål x


Forekomst af fisk/lampret
Art Hyppighed eller "+" hvis forekommende


Ørred x
Brasen x
Skalle x
Aborre x
Hork x
Løje x
Suder x
Trepigg jet Hundeste le x
1 DAFOR-skalaen (Dominant, Abundant, Frequent, Occasional, Rare) betegner frekvensen/abundancen af 
område. Skalaen er en intervalskala med fem lige store klasser.
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        Bilag 8-Vandløbsregistrering


Vandsystem: Pøle Å Dato/periode f
Vandløbsnavn: Hessemose Å 27-10-2003
Lokalitetsnavn/strækning: Gallebro 2000


EF-habitatområdenavn og -nummer Inventør
Gribskov


117


Vandløbets habitatnaturtype
Prøvestationens/prøvestrækningens geografiske 


3260 Vandløb med vandplanter X 703935,66
Y 6213921,70


Længde af vandløbet som prøvestationen dækker (km)
1,041


Oplandsareal (km2)


Bestand af karakteristiske plantearter for naturtypen. Opgjort artsvis, f.eks DAFOR-skala1.
Art Hyppighed eller "+" hvis f


Bestand af karakteristiske plantearter for naturtypen. Opgjort artsvis, f.eks DAFOR-skala1.
Art Hyppighed eller "+" hvis f


Øvrige plantearter


Vandløb i naturligt 
leje uden 


vedligeholdelse


Vandløb overvejende 
i naturligt leje, evt. 


med sparsom 


Vandløb delvist 
regulerede. Evt. 
grødeskæring og 


Vandløb regulerede, med 
årlig grødeskæring og 


oprensning
x


Dansk vandløbsfaunaindeks
Faunaklasse 1 2 3 4 5 6


2005
2004
2003 x
2002
2001







2000 x
1999
1998


Forekomst af fisk/lampret
Art Hyppighed eller "+" hvis forekommende


Forekomst af fisk/lampret
Art Hyppighed eller "+" hvis forekommende


1 DAFOR-skalaen (Dominant, Abundant, Frequent, Occasional, Rare) betegner frekvensen/abu
område. Skalaen er en intervalskala med fem lige store klasser.
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 koordinater (UTM/GIS)


27-10-2003
rekommende


2000
rekommende
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        Bilag 8 -Vandløbsregistrering


Vandsystem: Esrum Å Dato/periode fo
Vandløbsnavn: Bøgegrøften 26-03-2005
Lokalitetsnavn/strækning: Myreholm 2000-2003


EF-habitatområdenavn og -nummer Inventør
Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov


190


Vandløbets habitatnaturtype
Prøvestationens/prøvestrækningens geografiske 


3260 Vandløb med vandplanter X 709001,68
Y 6218323,64


Længde af vandløbet som prøvestationen dækker (km)
0,11


Oplandsareal (km2)


Bestand af karakteristiske plantearter for naturtypen. Opgjort artsvis, f.eks DAFOR-skala1.
Art Hyppighed eller "+" hvis f


Kildemos svag
Sideskærm svag


Bestand af karakteristiske plantearter for naturtypen. Opgjort artsvis, f.eks DAFOR-skala1.
Art Hyppighed eller "+" hvis f


Øvrige plantearter


Vandløb i naturligt 
leje uden 


vedligeholdelse


Vandløb overvejende 
i naturligt leje, evt. 


med sparsom 


Vandløb delvist 
regulerede. Evt. 
grødeskæring og 


Vandløb regulerede, med 
årlig grødeskæring og 


oprensning
x


Dansk vandløbsfaunaindeks
Faunaklasse 1 2 3 4 5 6


2005 x
2004
2003 x
2002
2001







n


2000 x
1999
1998


Forekomst af fisk/lampret
2005 Art Hyppighed eller "+" hvis forekommende


Ørred
Ål
Nipigget hundestejle


Forekomst af fisk/lampret
Art Hyppighed eller "+" hvis forekommende


Ørred


1 DAFOR-skalaen (Dominant, Abundant, Frequent, Occasional, Rare) betegner frekvensen/abu
område. Skalaen er en intervalskala med fem lige store klasser.
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o


o


r undersøgelse


 koordinater (UTM/GIS)


26-03-2005
rekommende


2000-2003
rekommende


Alle vandløb 
rørlagte


7







ndancen af arter i et 







o


o


        Bilag 8 -Vandløbsregistrering


Vandsystem: Esrum Å Dato/periode fo
Vandløbsnavn: Esrum Å 26-03-2005
Lokalitetsnavn/strækning: NS Esrum Renseanlæg 2000-2002


EF-habitatområdenavn og -nummer Inventør
Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov


190


Vandløbets habitatnaturtype
Prøvestationens/prøvestrækningens geografiske 


3260 Vandløb med vandplanter X 710200,75
Y 6217137,14


Længde af vandløbet som prøvestationen dækker (km)
0,566


Oplandsareal (km2)


Bestand af karakteristiske plantearter for naturtypen. Opgjort artsvis, f.eks DAFOR-skala1.
Art Hyppighed eller "+" hvis f


Bestand af karakteristiske plantearter for naturtypen. Opgjort artsvis, f.eks DAFOR-skala1.
Art Hyppighed eller "+" hvis f


Øvrige plantearter
Vandpest


Vandløb i naturligt 
leje uden 


vedligeholdelse


Vandløb overvejende 
i naturligt leje, evt. 


med sparsom 


Vandløb delvist 
regulerede. Evt. 
grødeskæring og 


Vandløb regulerede, med 
årlig grødeskæring og 


oprensning
x


Dansk vandløbsfaunaindeks
Faunaklasse 1 2 3 4 5 6


2005 x
2004
2003
2002 x
2001







n


2000 x
1999
1998


Forekomst af fisk/lampret
Art Hyppighed eller "+" hvis forekommende


Forekomst af fisk/lampret
Art Hyppighed eller "+" hvis forekommende


1 DAFOR-skalaen (Dominant, Abundant, Frequent, Occasional, Rare) betegner frekvensen/abu
område. Skalaen er en intervalskala med fem lige store klasser.







o


o


o


r undersøgelse


 koordinater (UTM/GIS)


26-03-2005
rekommende


2000-2002
rekommende


Alle vandløb 
rørlagte


7







ndancen af arter i et 







o


o


        Bilag 8-Vandløbsregistrering


Vandsystem: Esrum Å Dato/periode fo
Vandløbsnavn: Esrum Å 26-03-2005
Lokalitetsnavn/strækning: OS for Esrum renseanlæg 2000-2002


EF-habitatområdenavn og -nummer Inventør
Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov


190


Vandløbets habitatnaturtype
Prøvestationens/prøvestrækningens geografiske 


3260 Vandløb med vandplanter X 710229,43
Y 6216952,65


Længde af vandløbet som prøvestationen dækker (km)
0,616


Oplandsareal (km2)


Bestand af karakteristiske plantearter for naturtypen. Opgjort artsvis, f.eks DAFOR-skala1.
Art Hyppighed eller "+" hvis f


Kildemos svag


Bestand af karakteristiske plantearter for naturtypen. Opgjort artsvis, f.eks DAFOR-skala1.
Art Hyppighed eller "+" hvis f


Øvrige plantearter


Vandløb i naturligt 
leje uden 


vedligeholdelse


Vandløb overvejende 
i naturligt leje, evt. 


med sparsom 


Vandløb delvist 
regulerede. Evt. 
grødeskæring og 


Vandløb regulerede, med 
årlig grødeskæring og 


oprensning
x


Dansk vandløbsfaunaindeks
Faunaklasse 1 2 3 4 5 6


2005
2004
2003
2002 x
2001







n


2000 x
1999
1998


Forekomst af fisk/lampret
2005 Art Hyppighed eller "+" hvis forekommende


Ørred x
Gedde x
Suder x
Ål x


Forekomst af fisk/lampret
Art Hyppighed eller "+" hvis forekommende


Bæklampret x
Ørred x
Gedde x
Suder x
Aborre x
Hork x
Ål x
1 DAFOR-skalaen (Dominant, Abundant, Frequent, Occasional, Rare) betegner frekvensen/abu
område. Skalaen er en intervalskala med fem lige store klasser.







o


o


o


r undersøgelse


 koordinater (UTM/GIS)


26-03-2005
rekommende


2000-2002
rekommende


Alle vandløb 
rørlagte


7
x







ndancen af arter i et 







o


o


        Bilag 8 -Vandløbsregistrering


Vandsystem: Esrum Å Dato/periode fo
Vandløbsnavn: Esrum Å 26-03-2005
Lokalitetsnavn/strækning: OS Keldsø Å 2000-2003


EF-habitatområdenavn og -nummer Inventør
Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov


190


Vandløbets habitatnaturtype
Prøvestationens/prøvestrækningens geografiske 


3260 Vandløb med vandplanter X 709720,39
Y 6219153,24


Længde af vandløbet som prøvestationen dækker (km)
0,852


Oplandsareal (km2)


Bestand af karakteristiske plantearter for naturtypen. Opgjort artsvis, f.eks DAFOR-skala1.
Art Hyppighed eller "+" hvis f


Bestand af karakteristiske plantearter for naturtypen. Opgjort artsvis, f.eks DAFOR-skala1.
Art Hyppighed eller "+" hvis f


Vandstjerne svag


Øvrige plantearter
Vandpest
Tagrør


Vandløb i naturligt 
leje uden 


vedligeholdelse


Vandløb overvejende 
i naturligt leje, evt. 


med sparsom 


Vandløb delvist 
regulerede. Evt. 
grødeskæring og 


Vandløb regulerede, med 
årlig grødeskæring og 


oprensning
x


Dansk vandløbsfaunaindeks
Faunaklasse 1 2 3 4 5 6


2005 4
2004
2003
2002 x
2001







n


2000 x
1999
1998


Forekomst af fisk/lampret
2005 Art Hyppighed eller "+" hvis forekommende


Ørred


Forekomst af fisk/lampret
2000-2003 Art Hyppighed eller "+" hvis forekommende
Skalle
Ål
Gedde
1 DAFOR-skalaen (Dominant, Abundant, Frequent, Occasional, Rare) betegner frekvensen/abu
område. Skalaen er en intervalskala med fem lige store klasser.







o


o


o


r undersøgelse


 koordinater (UTM/GIS)


26-03-2005
rekommende


2000-2003
rekommende


Alle vandløb 
rørlagte


7







ndancen af arter i et 







o


o


        Bilag 8 -Vandløbsregistrering


Vandsystem: Esrum Å Dato/periode fo
Vandløbsnavn: Esrum Å 26-03-2005
Lokalitetsnavn/strækning: S for Esrum by 2000-2002


EF-habitatområdenavn og -nummer Inventør
Gribskov


117


Vandløbets habitatnaturtype
Prøvestationens/prøvestrækningens geografiske 


3260 Vandløb med vandplanter X 710473,35
Y 6216007,19


Længde af vandløbet som prøvestationen dækker (km)
1,652


Oplandsareal (km2)


Bestand af karakteristiske plantearter for naturtypen. Opgjort artsvis, f.eks DAFOR-skala1.
Art Hyppighed eller "+" hvis f


Bestand af karakteristiske plantearter for naturtypen. Opgjort artsvis, f.eks DAFOR-skala1.
Art Hyppighed eller "+" hvis f


Øvrige plantearter


Vandløb i naturligt 
leje uden 


vedligeholdelse


Vandløb overvejende 
i naturligt leje, evt. 


med sparsom 


Vandløb delvist 
regulerede. Evt. 
grødeskæring og 


Vandløb regulerede, med 
årlig grødeskæring og 


oprensning
x


Dansk vandløbsfaunaindeks
Faunaklasse 1 2 3 4 5 6


2005 x
2004
2003 x
2002
2001







n


2000 x
1999
1998


Forekomst af fisk/lampret
2005 Art Hyppighed eller "+" hvis forekommende


Gedde
Aborre 
Ål


Forekomst af fisk/lampret
Art Hyppighed eller "+" hvis forekommende


1 DAFOR-skalaen (Dominant, Abundant, Frequent, Occasional, Rare) betegner frekvensen/abu
område. Skalaen er en intervalskala med fem lige store klasser.







o


o


o


r undersøgelse


 koordinater (UTM/GIS)


26-03-2005
rekommende


2000-2002
rekommende


Alle vandløb 
rørlagte


7







ndancen af arter i et 







o


o


        Bilag 8 -Vandløbsregistrering


Vandsystem: Esrum Å Dato/periode f
Vandløbsnavn: Esrum Å 12-04-2005
Lokalitetsnavn/strækning: Skovkildegård 2000-2003


EF-habitatområdenavn og -nummer Inventør
Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov


190


Vandløbets habitatnaturtype
Prøvestationens/prøvestrækningens geografiske 


3260 Vandløb med vandplanter X 709639,62
Y 6217936,23


Længde af vandløbet som prøvestationen dækker (km)
1,404


Oplandsareal (km2)
81,5


Bestand af karakteristiske plantearter for naturtypen. Opgjort artsvis, f.eks DAFOR-skala1.
Art Hyppighed eller "+" hvis f


Bestand af karakteristiske plantearter for naturtypen. Opgjort artsvis, f.eks DAFOR-skala1.
Art Hyppighed eller "+" hvis f


Øvrige plantearter
Vandpest


Vandløb i naturligt 
leje uden 


vedligeholdelse


Vandløb overvejende 
i naturligt leje, evt. 


med sparsom 


Vandløb delvist 
regulerede. Evt. 
grødeskæring og 


Vandløb regulerede, med 
årlig grødeskæring og 


oprensning
x


Dansk vandløbsfaunaindeks
Faunaklasse 1 2 3 4 5 6


2005 x
2004
2003
2002 x
2001







2000 x
1999
1998


Forekomst af fisk/lampret
2005 Art Hyppighed eller "+" hvis forekommende


Bæklampret x
Ørred x


Forekomst af fisk/lampret
2000-2003 Art Hyppighed eller "+" hvis forekommende
Bæklampret x
Ørred x
Suder x
Hork x
Ål x
Skrubbe x
1 DAFOR-skalaen (Dominant, Abundant, Frequent, Occasional, Rare) betegner frekvensen/abu
område. Skalaen er en intervalskala med fem lige store klasser.







f


o


o


or undersøgelse


 koordinater (UTM/GIS)


12-04-2005
rekommende


2000-2003
rekommende


Alle vandløb 
rørlagte


7







ndancen af arter i et 







o


o


        Bilag 8 -Vandløbsregistrering


Vandsystem: Pøle Å Dato/periode fo
Vandløbsnavn: Pøle Å 26-04-2003
Lokalitetsnavn/strækning: Tipperup Holme 1999-2002


EF-habitatområdenavn og -nummer Inventør
Gribskov


117


Vandløbets habitatnaturtype
Prøvestationens/prøvestrækningens geografiske 


3260 Vandløb med vandplanter X 703366,71
Y 6209443,57


Længde af vandløbet som prøvestationen dækker (km)
1,635


Oplandsareal (km2)
39,2


Bestand af karakteristiske plantearter for naturtypen. Opgjort artsvis, f.eks DAFOR-skala1.
Art Hyppighed eller "+" hvis f


Bestand af karakteristiske plantearter for naturtypen. Opgjort artsvis, f.eks DAFOR-skala1.
Art Hyppighed eller "+" hvis f


Øvrige plantearter


Vandløb i naturligt 
leje uden 


vedligeholdelse


Vandløb overvejende 
i naturligt leje, evt. 


med sparsom 


Vandløb delvist 
regulerede. Evt. 
grødeskæring og 


Vandløb regulerede, med 
årlig grødeskæring og 


oprensning
x


Dansk vandløbsfaunaindeks
Faunaklasse 1 2 3 4 5 6


2005
2004
2003 x
2002 x
2001 x







n


2000 x
1999 x
1998


Forekomst af fisk/lampret
2002 Art Hyppighed eller "+" hvis forekommende


Ørred x
Løje x
Skalle x
Aborre x
Hork x
Ål


Forekomst af fisk/lampret
Art Hyppighed eller "+" hvis forekommende


Ørred x
Løje x
Skalle x
Aborre x
Hork x
1 DAFOR-skalaen (Dominant, Abundant, Frequent, Occasional, Rare) betegner frekvensen/abu
område. Skalaen er en intervalskala med fem lige store klasser.







o


o


o


r undersøgelse


 koordinater (UTM/GIS)


26-04-2003
rekommende


1999-2002
rekommende


Alle vandløb 
rørlagte


7







ndancen af arter i et 







o


o


        Bilag 8 -Vandløbsregistrering


Vandsystem: Pøle Å Dato/periode f
Vandløbsnavn: Pøle Å 12-10-2003
Lokalitetsnavn/strækning: Vestre Strødam 1999


EF-habitatområdenavn og -nummer Inventør
Gribskov


117


Vandløbets habitatnaturtype
Prøvestationens/prøvestrækningens geografiske 


3260 Vandløb med vandplanter X 703401,51
Y 6206871,27


Længde af vandløbet som prøvestationen dækker (km)
1,183


Oplandsareal (km2)
27,4


Bestand af karakteristiske plantearter for naturtypen. Opgjort artsvis, f.eks DAFOR-skala1.
Art Hyppighed eller "+" hvis f


Bestand af karakteristiske plantearter for naturtypen. Opgjort artsvis, f.eks DAFOR-skala1.
Art Hyppighed eller "+" hvis f


Øvrige plantearter


Vandløb i naturligt 
leje uden 


vedligeholdelse


Vandløb overvejende 
i naturligt leje, evt. 


med sparsom 


Vandløb delvist 
regulerede. Evt. 
grødeskæring og 


Vandløb regulerede, 
med årlig grødeskæring 


og oprensning
x


Dansk vandløbsfaunaindeks
Faunaklasse 1 2 3 4 5 6


2005
2004
2003 x
2002
2001







u


2000
1999 x
1998


Forekomst af fisk/lampret
Art Hyppighed eller "+" hvis forekommende


Forekomst af fisk/lampret
Art Hyppighed eller "+" hvis forekommende


1 DAFOR-skalaen (Dominant, Abundant, Frequent, Occasional, Rare) betegner frekvensen/ab
område. Skalaen er en intervalskala med fem lige store klasser.







o


o


for undersøgelse


 koordinater (UTM/GIS)


12-10-2003
rekommende


1999
rekommende


Alle vandløb 
rørlagte


7







undancen af arter i et 







Bilag 9 Kort over plejetiltag 
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NOTAT   


Nst Roskilde natur 
J.nr. nst-422- 00473 
Ref. stmoe 
 
9. februar 2012 


   
    
  


 


 
 
 
Rettelsesblad til Natura 2000-planer, hvor beregning af naturtypernes tilstand er justeret 
 
I forbindelse med nykodning af tilstandssystemerne for naturtyper til brug for visning på Danmarks 
Miljøportal har Bioscience, Århus Universitet opdaget fejl i deres hidtidige beregninger af især 
skovtilstanden og naturtilstanden for heder og klitter. 
 
Fejlene skyldes flere forhold, men særligt at de såkaldte ’problemarter’ ikke har indgået korrekt i 
beregningen, hvorfor artsindexet i skovtilstands-beregningen i flere tilfælde nedgraderes. Samtidig 
viser det sig, at hydrologi-parameteren i visse situationer uretmæssigt har talt negativt med, hvilket 
betyder, at strukturindekset i skovtilstands-beregningen i en række tilfælde skal opgraderes. 
 
En nyberegning af skovtilstanden medfører ændringer i tilstandsklassen for op mod 10 % af de ca. 
5.500 registreringer. For knap 200 af registreringerne betyder det en ændring fra ugunstig til gunstig 
skovtilstand eller omvendt. Der er fundet tilsvarende fejl i artsindexet for enkelte lysåbne 
naturarealer, således at ca. 150 registreringer ud af ca. 10.000 ændrer tilstand. 
 
Når Danmarks Miljøportal primo februar gør en opdateret version af naturtilstandsberegneren 
offentlig tilgængelig, vil de nævnte korrektioner være indarbejdet. 
 
Korrektionen medfører ikke ændringer i målsætning og indsatsprogram i Natura 2000-planen, idet 
målsætningen er langsigtet, og indsatsprogrammet bygger på faktuelle forhold på arealerne og ikke 
den beregnede skov/naturtilstand. Fejlrettelsen betyder dog, at Natura2000 planens beskrivelse af 
naturtypernes tilstand, og søjlerne i planernes figur 4 kan være ukorrekte. Den rettede tekst og figur 
4 til plan for Natura 2000-område nr. 133: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







   


; 


 


0


100


200


300


400


500


600


700


800


900


1000


Bøg på mor Bøg på muld Ege-
blandskov


Stilkege-krat Skovbevokset
tørvemose


Elle- og
askeskov


A
re


al
 (


h
ek


ta
r)


 
 
Figur 4 a. Skovtilstand for de af habitatområde 117 skovnaturtyper, der er blevet tilstandsvurderet. 
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Figur 4 b. Skovtilstand for de af habitatområde 190 skovnaturtyper, der er blevet tilstandsvurderet. 
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Figur 4 a viser mindre forøgelser tilstandsklasse III i bøg på mor og bøg på muld samt ege-
blandskov. 
 
Figur 4 b viser en mindre forøgelse i tilstandsklasse II for elle- og askeskov.”    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








Høringsnotat for Natura 2000-plan 
 


NOTAT 
 


vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) 
 


Forslag til Natura 2000-plan nr. 133  
 


Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov 
 
Udkast til Natura 2000-plan blev annonceret i ekstern høring den 4. oktober 2010. Høringsfristen 
udløb den 6. april 2011. 
 
Høringsmateriale, høringssvar og høringsnotater kan ses på 
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/ 
Og  
http://websag.mim.dk/HoeringVandOgNatur2010/WebSider/visalle.aspx 
 
Forslag til Natura 2000-plan er annonceret offentligt og desuden sendt i høring hos relevante 
myndigheder (jf. miljømålsloven § 43 og bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-
skovplaner § 5). 
 
Naturstyrelsen har modtaget i alt 1650 høringssvar vedrørende de enkelte Natura 2000-planer, og 
dertil omkring 300 mere generelle høringssvar vedrørende vand- og naturplanlægningen. De 
generelle høringssvar er sammenfattet i et samlet notat, der kan ses på www.nst.dk 
 
Til Natura 2000-plan nr. 133 er der modtaget i alt 13 høringssvar  Jf. vedhæftede bilag. 
 
Svarene har især berørt følgende punkter: 
 
1. Pleje og adgang  
2. Trusler  
3. Datatilgængelighed 
4. Lodsejerinddragelse 
 
 
Yderligere har høringssvarene berørt blandt andet følgende emne, hvortil der henvises i det 
generelle høringsnotat (kan findes via ovenstående link): 
 
4. Datagrundlag  
5. Udpegningsgrundlag og afgrænsning 
6. Virkemidler herunder tilskudsordninger 
 
I det følgende sammenfattes de væsentligste synspunkter til de ovenfor nævnte punkter. 
Kommentarer hertil er anført i kursiv. 
 
Det skal bemærkes, at høringssvarene kun er gengivet i hovedtræk. Ønskes detaljerede oplysninger 
om svarenes indhold, henvises der til de fremsendte høringssvar. 



http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/

http://websag.mim.dk/HoeringVandOgNatur2010/WebSider/visalle.aspx

http://www.nst.dk/





 
  
Bemærkninger til planforslaget 
 
1. Pleje og adgang  
 
Høringssvar: 
Gribskov Kommune og DOF-Nordsjælland mener, at pleje i flere tilfælde bør iværksættes allerede i 
1. planperiode. Friluftsrådet ønsker offentlig adgang til områder, der hegnes, som et led i naturpleje. 
 
Naturstyrelsen: 
Naturstyrelsen er enig i, at det, hvis det efter en konkret vurdering viser sig at være nødvendigt med 
en hurtig plejeindsats, kan være nødvendigt at fremrykke iværksættelsen af indsatsen. Dette afgøres 
af handleplanmyndigheden. 
 
Naturstyrelsen mener, at der så vidt muligt bør sikres en offentlig adgang til arealer, der hegnes 
som et led i naturpleje, særligt hvis der tidligere har været en offentlig adgang. 
 
 
2. Trusler  
 
Høringssvar: 
Hillerød Kommune peger på at mulige udsivninger fra en nedlagt virksomhed med 
træimprægnering (Collstrup) på sigt kan blive en trussel for vandmiljøet i Esrum Sø. 
 
Friluftsrådet (FR) mener, at forstyrrelsesproblemer skal søges løst gennem øget information og 
skiltning. Mht. Esrum Sø mener FR, at de eksisterende adgangsregler er tilstrækkelige. 
 
Naturstyrelsen: 
Naturstyrelsen kan oplyse, at prioritering af og gennemførelse af oprydning af forurenede grunde 
er henlagt til regionerne. 
 
Naturstyrelsen kan oplyse, at der allerede sker en kanalisering af færdslen fx væk fra redetræer for 
ynglende rovfugle. I planforslaget var nævnt et afsnit ”Forstyrrelser” under trusler i forhold til 
fuglenes yngletid. I den endelige plan for området er dette afsnit taget ud fordi forstyrrelsestruslen 
er vurderet ikke at have et omfang der kræver yderligere regulering. 
 
3. Datatilgængelighed 
 
Høringssvar: 
Fredensborg Kommune mener, at det er en mangel at data om kortlægningen af artslevesteder ikke 
er tilgængelige. 
 
Naturstyrelsen: 
Data er tilgængelige på www.naturdata.dk , men kan være svære at få fundet frem. For mange arter 
er levestedskortlægning endnu ikke gennemført. 
 
 



http://www.naturdata.dk/





4. Lodsejerinddragelse: 
 
Nordsjællands Landboforening mener, at lodsejerinddragelse på et tidligt tidspunkt ville have været 
værdifuldt. 
 
Naturstyrelsen 
Natura 2000-planerne er overordnede planer, der skal skabe rammerne om de senere 
handleplaner. Først ved gennemførelse af aftaler i forlængelse af handleplanerne bliver 
indsatsområdet i de fleste tilfælde så konkret, at der kan ske en dialog med lodsejerne. Undtaget 
herfra er de planer, som kun berører en enkelt eller meget få lodsejere. 
 
Justeringer af forslag til Natura 2000-plan nr. 133 
Der foretages ingen ændring af planen som følge af de indkomne høringssvar, men 
bemærkningerne kan indgå i arbejdet med handleplanerne, hvor det er relevant. 
 
Naturstyrelsens egne justeringer af forslag til Natura 2000-plan nr. 133 
På baggrund af dialog i høringsperioden, og Naturstyrelsens egne overvejelser, er der foretaget 
mindre justeringer af teksten i trussels- og indsatsafsnittet. F.eks. er den nævnte forstyrrelsestrussel 
taget ud af planen. 
 
Hverken ændringerne som følge af de indkomne bemærkninger, eller Naturstyrelsens egne 
justeringer giver anledning til fornyet høring af planforslaget. 
 
Sammenfattende redegørelse for høring over miljørapport (SMV) 
Parallelt med offentlig høring af planudkast til Natura 2000-plan for område nr. 133 har SMV-
redegørelse for planen været i offentlig høring i henhold til bekendtgørelse af lov om 
miljøvurdering af planer og programmer §8. 
 
Natura 2000-planens formål er at sikre eller genoprette bevaringsstatus for de arter og naturtyper, 
der har dannet grundlag for udpegning af Natura 2000-område nr. 133. SMV-rapporten viste ikke 
modstrid med andre miljøhensyn, og der er i den offentlige høring modtaget en kommentar til 
rapporten fra Gribskov Kommune. Kommunen bemærker, at miljøvurderingen for området mere 
har karakter af en miljøscreening, hvor det vurderes, hvad der påvirkes væsentligt miljømæssigt, 
uden at væsentlige påvirkninger er beskrevet nærmere. Generelt savner kommunen en redegørelse 
for konklusionerne. 
 
Den offentlige høring har ikke givet anledning til ændring af Natura 2000-planen.  
 
Naturstyrelsen vil overvåge effekten af Natura 2000-planen gennem det nationale 
overvågningsprogram NOVANA, 
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/National_naturbeskyttelse/Overvaagning_af_vand_o
g_natur/ , som følger udviklingen i naturtilstanden og arealudbredelse af de naturtyper og arter, som 
planlægningen omfatter.  
 
Desuden vil Naturstyrelsen i samarbejde med FødevareErhverv og Kommunernes Landsforening 
overvåge fremdriften i den forudsatte forvaltningsindsats. 
 
 



http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/National_naturbeskyttelse/Overvaagning_af_vand_og_natur/

http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/National_naturbeskyttelse/Overvaagning_af_vand_og_natur/





Høringssvar er modtaget fra: 
ID   769  Gribskov Kommune 
ID 1133  Gribskov Kommune 
ID 1843 Helsingør Kommune 
ID 2836 Fredensborg Kommune 
ID 3071  Hillerød Kommune 
ID 1122 Dansk Ornitologisk Forening 
ID 1764 DN-hovedforeningen 
ID 2341 Nordsjællands Landboforening 
ID 3325 Danmarks Jægerforbund 
ID 3829 DOF-Nordsjælland 
ID 4449 DN-Gribskov 
ID 2265 Hans Holten Nielsen 
ID 5631 Friluftsrådet, kreds Nordsjælland 
 
 
 
Notatet er revideret 5. januar 2012 
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Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen 
 
N 133 - Gribskov, Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov 
 
Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om 
miljøvurderinger af planer og programmer have sin egen miljørap-
port. Rapporten skal indeholde oplysninger, der følger af bilag 1 i lo-
ven.       
 
A. Planens indhold, hovedformål og andre relevante planer 
 
Indhold 
Natura 2000-planen består af 1) en basisanalyse, 2) en målsætning 
af det enkelte område, 3) et indsatsprogram, der angiver retningslin-
jer for planens gennemførsel. Der er udarbejdet en overordnet mål-
sætning for hele Natura 2000-området samt konkrete målsætninger 
og afvejning af modstridende naturinteresser. Indsatsprogrammet 
angiver både generelle og konkrete retningslinjer for den forvaltning, 
der skal implementeres i 1. planperiode (6 år og 12 år for fredskovs-
pligtige arealer) startende fra 2010. Endelig er der en kort beskrivelse 
af sammenhæng til vandplanen og et oversigtsskema, der opsumme-
rer Natura 2000-planen jf. naturtyper og arter på områdets udpeg-
ningsgrundlag. 
 
Formål 
Planens mål på sigt er skitseret nedenfor. Indsatsen i 1. planperiode 
skal sikre eksisterende naturværdier på udpegningsgrundlaget og 
starte en proces, der genopretter akut truet natur under hensyntagen 
til eventuelle modstridende naturinteresser. For området gælder føl-
gende overordnede målsætning:  
 
Gribskov, Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov. I Natura 2000-områ-
det er der særligt fokus på skovnaturtyperne bøg på mor (9110), bøg 
på muld (9130) og ege-blandskov (9160), hvis store arealer i områ-
det udgør en betydelig del af typernes samlede areal indenfor det na-
tionale biogeografiske område. Således udgør bøg på mor over 10% 
og bøg på muld og ege-blandskov hver over 5% af det samlede kort-
lagte areal af disse skovnaturtyper indenfor det nationale del af den 
kontinentale biogeografiske område. Desuden er der særligt fokus på 
Esrum sø på grund af dens størrelse og betydning for plante- og dy-
relivet i området; søen omfatter arealer af både næringsrig sø (3150) 
og kransnålalgesø (3140). Dertil kommer, at forekomster af tør hede 
(4030), kalkoverdrev (6210), surt overdrev (6230), tidvis våd eng 
(6410), højmose (7110), rigkær (7230), grøn buxbaumia, stor kær-
guldsmed og plettet rørvagtel vil være meget vigtige at bevare, fordi 
disse naturtyper og arter er truede, dvs. at deres biogeografiske sta-
tus i Danmark er i fare for at blive alvorligt forringet i 1. planperiode.  
 
Det gælder specielt for mosset grøn buxbaumia, der i Danmark i de 
senere år kun er fundet i dette område, hvor der fortsat også findes 
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et potentiale for levesteder for arten. Endelig udgør bestanden af 
sortspætte en betydelig del af den danske bestand. For såvel grøn 
buxbaumia som sortspætte har det bl.a. betydning, at der på leve-
steder indgår ældre bevoksninger af nåletræ med liggende dødt ved.  
 
Blandt de arter, som ikke er med i områdets udpegningsgrundlag, 
men som i EU angives som karakteristiske for de enkelte naturtyper, 
findes der vigtige forekomster af de truede (rødlistede) arter blom-
stersiv (i en nedbrudt højmose (7120) og i en hængesæk (7140) og 
højmosemosaikguldsmed (i fire små brunvandede søer (3160)). 
 
Det overordnede mål for området er: 
• Det overordnede mål for området er at sikre eller genoprette 


gunstig bevaringsprognose for de naturtyper og arter, der udgør 
områdets udpegningsgrundlag. 
 
Bevaringen af næringsrig sø (3150) og kransnålalgesø (3140) 
samt af skovnaturtyperne bøg på mor (9110), bøg på muld 
(9130) og ege-blandskov (9160) prioriteres højt på grund af are-
alernes størrelse indenfor området og for de tre skovtypers ved-
kommende tillige på biogeografisk niveau i Danmark. Bevaringen 
af de lysåbne naturtyper tør hede (4030), kalkoverdrev (6210), 
surt overdrev (6230), tidvis våd eng (6410), højmose (7110) og 
rigkær (7230) samt af levesteder for arterne grøn buxbaumia, 
stor kærguldsmed og plettet rørvagtel prioriteres ligeledes højt, 
fordi disse naturtyper og arter er truede. Grøn buxbaumia er 
desuden kun på udpegningsgrundlaget i et enkelt andet dansk 
Natura 2000-område. Endelig prioriteres levesteder for sortspæt-
te højt, fordi områdets bestand udgør en betydelig del af den 
danske bestand. Blandt de arter, der anvendes til at karakterise-
re bestemte naturtyper, og som samtidigt aktuelt er truede, fin-
des i området arter i brunvandede søer (3160), højmose (7120) 
og hængesæk (7140).  
 
Sø- og vandløbsnaturtyperne i området, herunder Esrum Sø, er 
sikret en god vandkvalitet og er gode levesteder for forekom-
sterne af de arter, der er karakteristiske for dem. 
 
Bevaringen af de lysåbne naturtyper er sikret; det prioriteres, at 
kildevæld (7220) er lysåbne, med mindre en beskygget tilstand 
skyldes en ældre bevoksning af træer; bevaringen af naturtyper-
ne højmose (7110) og hængesæk (7140) kan om nødvendigt sik-
res ved genopretning på bekostning af arealer med skovbevokset 
tørvemose (91D0), hvor denne skovnaturtype et resultat af en 
kolonisering af en tidligere ubevokset mosetype som følge af 
menneskelig påvirkning dog under hensyn til opnåelse og opret-
holdelse af gunstig bevaringsstatus for grøn buxbaumia: I det 
omfang, de mulige genoprettelser til lysåbne naturtyper, vandna-
turtyper eller rene løvskovnaturtyper er i konflikt med bevaring 
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af en tilstrækkelig mængde velegnede levesteder for grøn bux-
baumia, prioriteres det således højere at sikre denne art. 
 
Naturtypernes areal er ellers opretholdt eller øget, og deres na-
turtilstand er god-høj overalt, hvor de naturgivne forhold mulig-
gør det. 
 
Områdets økologiske integritet er sikret i form af en for naturty-
perne hensigtsmæssig drift/pleje og hydrologi, en lav nærings-
stofbelastning, gode sprednings- og etableringsmuligheder for 
arterne samt et fortsat væsentligt indhold af ældre løv- såvel 
som nåleskov med liggende dødt ved. 


 
Relevante planer 
I Gribskov, der drives af Skov- og Naturstyrelsen, har driften stor 
vægt på bevaring og forbedring af naturværdierne i såvel skov som 
på skovens åbne arealer. Betydelige dele af de skovbevoksede area-
ler er udlagt som urørt skov, græsningsskov eller arealer med pluk-
hugstdrift. Skovdriften på arealerne sker efter naturnære principper, 
hvilket betyder, at man i driften arbejder målrettet for at sikre et 
kontinuert skovdække og opretholdelsen af et godt skovklima. Der-
ved kan foryngelse af skoven som helhed basere sig på selvsåning. 
Med den naturnære skovdrift fortsættes bestræbelserne på helt at 
undgå pesticider, og anvendelsen af gødning er begrænset til udpe-
gede pyntegrøntarealer. Skov- og Naturstyrelsen har udlagt ca. 1.200 
ha af de kortlagte skov-naturtypearealer i Gribskov, der tilhører sty-
relsen, som urørt skov, græsningsskov eller arealer med Plukhugst-
drift. Desuden skoves/sankes der generelt ikke løvtræ i perioden fra 
1. maj til 1. august, hvor mange fugle yngler. 
 
Der er i de senere år genoprettet en mere naturlig hydrologi for en 
del mindre søer og moser i skoven, og blokeringen af grøfter omkring 
den brunvandede Gribsø har samtidigt forbedret søens tilstand. Den-
ne indsats for at genskabe vådområder og naturlig hydrologi i skov-
området er blevet støttet af EU og ønskes styrket fremover.  
 
Både i og udenfor skoven foretages der allerede græsning eller slå-
ning i flere af de større områder med moser, enge og overdrev. I den 
sydlige del af Gribskov er der bl.a. genetableret græsning i det store, 
åbne område Odderdamsengene. Af hensyn til grøn buxbaumia er der 
blevet udlagt nogle stammer af nåletræ tæt ved artens nuværende 
voksested, således at stammerne kan udgøre fremtidige voksesteder 
for arten efterhånden, som de bliver naturligt nedbrudt i tilstrækkelig 
grad.  
 
Desuden er det under planlægning at etablere frit udløb for Fønstrup 
Bæk i Esrum Sø samt at fjerne sediment fra Fønstrup Bæk på en 
strækning således, at den bevarer sit forløb og ikke gennembryder 
dæmningen langs bækkens side. 
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Den næringsrige Strødam Engsø, som det tidligere Frederiksborg Amt 
anlagde i 1990erne, har nu et rigt fugleliv. Søen har desuden til for-
mål at tilbageholde næringsstoffer fra Pøleåen og dermed også fra 
Arresø i Natura 2000-område nr. 134. Dele af søens omgivelser 
græsses af hensyn til naturen. Strødam-reservatet er et fondsejet re-
servat, der drives med sigte på bevaring og udforskning af den nord-
sjællandske natur, herunder i reservatets arealer af gammel, urørt 
skov. Også mose- og søområdet Nørresø ved Gadevang er fondsejet 
og plejes med sigte på at forbedre naturforholdene.  
 
Et areal ved Møllekrog i sydspidsen af Esrum Sø er gennem en privat 
aftale udlagt som reservat af hensyn til fuglelivet. 
 
Natura 2000-områderne vil fremgå af landsplandirektivet (de tidligere 
regionplaner). Disse skal indeholde retningslinjer i overensstemmelse 
med bekendtgørelsen om udpegning og administration af internatio-
nale beskyttelsesområder nr. 408 af 1. maj 2007. Det betyder, at 
landsplandirektivet skal indeholde retningslinjer, der i overensstem-
melse med direktivforpligtelserne kan understøtte områdernes beva-
ringsmålsætninger. Landsplandirektivet indeholder derfor ikke udlæg 
af nye arealer til byzone, sommerhusområde, nye større vejanlæg, 
øvrige trafik og tekniske anlæg eller væsentlige udvidelser eller nye 
områder til råstofindvinding på land mv., mens der kan være ret-
ningslinjer, der bidrager til at sikre naturforholdene, jf. bestemmelser 
i bekendtgørelsens §5. 
 
Der vil derfor ikke med Natura 2000-planens bevaringsmålsætninger 
og retningslinjer for den efterfølgende kommunale planlægning være 
modstrid mellem den og landsplandirektivet. 
 
B. Nul - alternativ  
 
En række naturtyper og levesteder for arter kræver vedvarende drift 
for at sikre og opretholde gunstig bevaringsstatus det gælder fx en 
række lysåbne naturtyper. Samtidig kræver andre i ugunstig tilstand 
tiltag, der kan imødegå forringelse. Planen vil sikre fortsatte leveste-
der for hvepsevåge, sortspætte, rødrygget tornskade, plettet rørvag-
tel skæv vindelsnegl, sumpvindelsnegl, stor kærguldsmed, bæklamp-
ret, flodlampret og stor vandsalamander. Planen vil sikre voksesteder 
for grøn buxbaumia. 
 
Hvis ikke planen for 1. planperiode iværksættes, vil udbredelsen af 
invasive arter og tilgroningen af de lysåbne naturtyper fortsætte, og 
der vil ske en stadig fragmentering af visse lysåbne naturtyper samt 
fortsat afvanding af naturarealer med tab af naturindhold til følge. 
Desuden vil der ske en gradvis forringelse af tilstanden af en lang 
række skov- og andre naturtyper som følge af mængden af kvælstof 
tilført med luften. 
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Der vil også være en risiko for, at visse skovnaturtyper vil blive kon-
verteret til andre træarter, ligesom der vil der være risiko for, at der 
på sigt bliver færre egnede levesteder i området for bl.a. grøn bux-
baumia, sortspætte og rødrygget tornskade. 
 
Endelig kan der være en risiko for, at ynglesteder for sortspætte og 
hvepsevåge vil blive forstyrret i en grad, der påvirker fuglenes yngle-
succes, men forstyrrelser synes dog ikke at påvirke bestandene væ-
sentligt i øjeblikket. 
 
I områdets vandløb (3160), der nogle steder er påvirket af tilførsel 
iltforbrugende stoffer og dårlige fysiske forhold, vil der ske en forrin-
gelse af tilstanden, hvis ikke vandplanen sikrer forbedring af tilstan-
den. 
 
Bevaringsstatus er gunstig eller vurderet gunstig for:  
• A072 hvepsevåge, idet bevaringsprognosen er vurderet som 


gunstig, fordi arten yngler i pænt og stabilt antal i området. 
• A236 sortspætte, idet bevaringsprognosen er vurderet som gun-


stig, fordi arten yngler i pænt og stabilt antal i området. 
 
Bevaringsstatus er ugunstig eller vurderet ugunstig for:  
• 3140 kransnålalgesø, idet bevaringsprognosen er vurderet som 


ugunstig på grund af næringsstofbelastning herunder, at N-
depositionen overskrider den laveste tålegrænse 


• 3150 næringsrig sø, idet bevaringsprognosen er vurderet som 
ugunstig på grund af næringsstofbelastning 


• 6230 *surt overdrev, hvor bevaringsprognosen er ugunstig, fordi 
mere end 25% af det kortlagte areal af naturtypen er i struktur-
tilstandsklasse III-V; desuden fordi den laveste tålegrænse for 
N-deposition er overskredet på de fleste af dens arealer og visse 
steder også den højeste tålegrænse; endelig er der på væsentli-
ge arealer problemer i form af tilgroning med høje urter og 
græsser og med vedplanter. 


• 6410 tidvis våd eng, hvor bevaringsprognosen er ugunstig, fordi 
mere end 25% af det kortlagte areal af naturtypen er i struktur-
tilstandsklasse III-V; desuden er der på væsentlige arealer pro-
blemer i form af tilgroning med høje urter og græsser og med 
vedplanter. 


• 7110 *højmose, hvor bevaringsprognosen er ugunstig, fordi bå-
de den laveste og den højeste tålegrænse for N-deposition er 
overskredet på naturtypens areal; samtidigt er arealet af natur-
typen meget lille, og der er tegn på tilgroning med rødgran, 


• 7120 nedbrudt højmose, hvor bevaringsprognosen er ugunstig, 
fordi mere end 25% af det kortlagte areal af naturtypen er i 
strukturtilstandsklasse III-V; desuden er både den laveste og 
den højeste tålegrænse for N-deposition overskredet på naturty-
pens areal; endelig er der på væsentlige arealer problemer i 
form af tilgroning med vedplanter. 
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• 7140 hængesæk, fordi mere end 25% af det kortlagte areal af 
naturtypen er i strukturtilstandsklasse III-V; desuden fordi den 
laveste tålegrænse for N-deposition er overskredet på dens 
arealer og oftest også den højeste tålegrænse; endelig er der på 
væsentlige arealer problemer i form af tilgroning med høje urter 
og græsser og med vedplanter. 


• 7220 *kildevæld, fordi mere end 25% af det kortlagte areal af 
naturtypen er i strukturtilstandsklasse III-V; desuden fordi den 
laveste tålegrænse for N-deposition er overskredet på de fleste 
af dens arealer; endelig er der på væsentlige arealer problemer i 
form af tilgroning med høje urter og græsser og med vedplanter. 


• 7230 rigkær, fordi mere end 25% af det kortlagte areal af natur-
typen er i strukturtilstandsklasse III-V; desuden er der på væ-
sentlige arealer problemer i form af tilgroning med høje urter og 
græsser og med vedplanter. 


• 9110 Bøgeskov på mor, da laveste tålegrænse for N-deposition 
er overskredet. 


• 9130 Bøgeskov på muld, da laveste tålegrænse for N-deposition 
er overskredet. 


• 9160 Egeskove og blandskove, da laveste tålegrænse for N-
deposition er overskredet. 


• 91D0 *skovbevoksede tørvemose, da laveste tålegrænse for N-
deposition er overskredet. 


• 91E0 *elle- og askeskov, da laveste tålegrænse for N-deposition 
er overskredet. 


• 9190 stilkege-krat, da laveste tålegrænse for N-deposition er 
overskredet.  


 
Bevaringsstatus er ukendt for:  
• 3130 søbred med småurter. Naturtypens samlede forekomst i 


området er ikke kortlagt. Den er foreløbigt kun registreret på et 
enkelt sted i området. 


• 3160 brunvandet sø. Naturtypens samlede forekomst i området 
er ikke kortlagt. 


• 3260 vandløb. Naturtypen er ikke kortlagt med hensyn til natur-
indhold. 


• 4030 tør hede. Naturtypen er ikke registreret i området. 
• 6210 kalkoverdrev. Naturtypen er ikke kortlagt med hensyn til 


naturindhold. 
• 6430 urtebræmme. Naturtypens samlede forekomst i området 


er ikke kortlagt. 
• 1014 skæv vindelsnegl. Artens samlede bestand og bestandsud-


vikling i området er ikke kendt. Den er foreløbigt kun registreret 
på et enkelt, kalkrigt sted i området. 


• 1016 sumpvindelsnegl. Artens samlede bestand og bestandsud-
vikling i området er ikke kendt.  


• 1042 stor kærguldsmed. Artens samlede bestand og bestands-
udvikling i området er ikke kendt. Den er siden 1998 registreret 
ustabilt og fåtalligt på tre forskellige steder i området. 
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• 1096 bæklampret. Artens samlede bestand og bestandsudvikling 
i området er ikke kendt. 


• 1099 flodlampret. Artens samlede bestand og bestandsudvikling 
i området er ikke kendt. 


• 1166 stor vandsalamander. Artens samlede bestand og be-
standsudvikling i området er ikke kendt.  


• 1386 grøn buxbaumia. Artens samlede bestand og bestandsud-
vikling i området er ikke kendt. Den er siden 2004 registreret et 
enkelt sted i området. 


• A119 plettet rørvagtel. Udviklingen af tilstandsforhold af betyd-
ning for artens ynglebestand er ikke kendt. Arten er registreret 
som ustabilt forekommende på nogle få potentielle ynglesteder i 
området. 


• A338 rødrygget tornskade. Den fremtidige udvikling af tilstands-
forhold af betydning for artens ynglebestand i området er ikke 
kendt, selvom ynglebestanden indtil nu har været stabil. 


 
C. Miljøforhold i områder der kan blive berørt  
 
Arealet af nedbrudt højmose (7120) sikres at være i udvikling i ret-
ning mod at blive højmose (7110) som led i, at arealet af højmose 
(7110) skal øges. 
 
Arealet af de forekomster af naturtypen skovbevoksede tørvemoser 
(91D0), der er et resultat af en kolonisering af en tidligere ubevokset 
mosetype som følge af menneskelig påvirkning, kan reduceres i det 
omfang, det sker med henblik på at genetablere en gunstig beva-
ringsstatus af tidligere forekomster af mosetyperne højmose (7110) 
og hængesæk (7140), hvis det ikke modvirker opfyldelsen af andre 
målsætninger eller indebærer rydning af enkelttræer beboet af fla-
germus. 
 
Forekomster af naturtyper, der har høj artstilstandsklasse, skal søges 
udvidet/sammenkædet, hvis de givne naturforhold gør det muligt.  
 
Det sikres, at forekomster af habitatnaturtyper og artslevesteder, der 
ikke er omfattet af lovgivning herom, bliver beskyttet mod ødelæg-
gelse. Det gælder specielt skovnaturtyper og velegnede levesteder 
for grøn buxbaumia. 
 
Der kan i hele eller dele af området foretages en kvalitativ udpegning 
for præcisering af velegnede levesteder for grøn buxbaumia, hvor 
disse herefter vil udgøre grundlaget for konkret prioritering af mod-
stridende interesser blandt arter og naturtyper på udpegningsgrund-
laget.  
 
I forhold til planens målsætninger skal det bemærkes, at der navnlig 
for skovnaturtyperne kan være tale om en dynamisk situation, hvor 
det ikke nødvendigvis er de samme forekomster, der over tid bidra-
ger til arealmålet. 
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For vandløb reguleres tilførslen af iltforbrugende stoffer samt de hy-
drologiske og fysiske forhold via vandplanen.  
 
D. Eksisterende miljøproblemer 
 
Truslerne mod naturværdierne og områdets udpegningsgrundlag er 
systematisk beskrevet i planen. Planens mål er, at sikre udpegnings-
grundlaget mod disse trusler herunder prioritering i tilfælde af mod-
stridende naturinteresser. Derudover skal følgende fremhæves:  
 
Der er behov for en forbedret, mere præcis kortlægning af egentligt 
velegnede levesteder for en art som grøn buxbaumia, således, at der 
på den ene side vil blive taget de nødvendige hensyn til arten disse 
steder fremover, men samtidigt sikres mulighed for, at f.eks. projek-
ter om øget vandstand til gavn for naturen fortsat kan gennemføres 
på steder, der reelt ikke er velegnede til arten. 
 
E. Internationale miljøbeskyttelsesmål 
 
Planen er en udmøntning af EU's Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirek-
tiv implementeret i dansk lov via Miljømålsloven. Planen vil sikre, at 
areal og tilstand af udpegede naturtyper og levesteder for udpegede 
arter ikke går tilbage eller forringes. Samtidig vil der ske en særlig 
indsats for truede naturtyper og arter, hvilket er afspejlet i statens 
retningslinjer for 1. planperiode. For Grib Skov, Esrum Sø, Esrum Å 
og Snævret Skov gælder: 
 
1.1 Reduktion af kvælstof-deposition på områdets habitatnaturtyper 


forventes at ske gennem en kommende ændring af husdyrgod-
kendelsesloven jf. regeringsudspillet Grøn Vækst, april 2009. 
Den øvrige tilførsel af næringsstoffer til typerne reduceres, her-
under fra dræntilløb, dyrkede marker, overfladevand, spilde-
vand og fodring. For marine naturtyper, større søer og vandløb 
reguleres tilførslen af næringsstoffer via vandplanen. 


1.2 Der sikres den for naturtyperne mest hensigtsmæssige hydrolo-
gi i vandløb (3260), tidvis våd eng (6410), hængesæk (7140), 
kildevæld (7220) og rigkær (7230). Det undersøges nærmere, 
hvor der er behov for at skabe mere hensigtsmæssig hydrologi i 
skovnaturtyperne. 


1.3 De lysåbne terrestriske naturtyper skal sikres en hensigtsmæs-
sig ekstensiv drift og pleje, og vandløb med vandplanter sikres 
gode fysiske og kemiske forhold samt kontinuitet.  


1.4 Skovnaturtyperne sikres en skovnaturtypebevarende drift og 
pleje. I særlige tilfælde kan permanent ophør af drift i skovna-
turtyper (urørt skov) være nødvendig for at opfylde direktivfor-
pligtigelsen, primært på arealer, som i forvejen i en længere pe-
riode har haft minimal eller ingen hugst.  


1.5 Der sikres velegnede levesteder for skæv vindelsnegl, sumpvin-
delsnegl, stor kærguldsmed, bæklampret, flodlampret, stor 
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vandsalamander og grøn buxbaumia samt for ynglebestandene 
af hvepsevåge, plettet rørvagtel, sortspætte og rødrygget torn-
skade.  


1.6 Der sikres levesteder med individuel hensyntagen til den enkel-
te arts sårbarhed overfor forstyrrelser for ynglende hvepsevåge 
og ynglende sortspætte. 


1.7 Invasive arter som rød hestehov og sildig gyldenris skal be-
kæmpes og deres spredning skal forebygges. Dette omfatter in-
denfor de lysåbne naturtyper tillige arten rødgran, der overfor 
disse naturtyper har en lignende virkning. 


 
De kommende vandplaner bidrager til at løfte indsatsen med hensyn 
til forbedret vandkvalitet, herunder reduktioner i tilførslen af næ-
ringsstoffer og håndteringen af miljøfremmede stoffer i større søer, 
vandløb, fjorde og kystvande. Vandplanerne vil derudover bidrage til 
at sikre kontinuitet i vandløb. En nærmere beskrivelse af konkrete 
sammenhænge og synergier med de vandplaner, der omfatter dette 
Natura 2000-område (vandplanerne for oplandene for Øresund hhv. 
Isefjord og Roskilde Fjord), afventer færdiggørelse af vandplanforsla-
get. 
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F. Planens indvirkning på miljøet 
 
I tabel 1 herunder er gennemgået planens sandsynlige indvirkning på 
en række faktorer ifølge lovens bilag 1f, i de tilfælde hvor de vurderes 
at være af væsentlig betydning.  
 
 
Planens  
indvirkning på 


 
På- 
virkes 


Ingen  
Påvirk-
ning 


 
 
Redegør for indvirkning 


Biologisk mangfoldighed x  Er redegjort for i planen. 


Befolkningen x  De rekreative oplevelser i tilknytning 
til området sikres eller forbedres via 
et forbedret naturgrundlag. Dette vil 
udgøre et væsentligt fundament for 
områdets rekreative interesser knyt-
tet til oprettelsen af nationalpark 
Kongernes Nordsjælland. 


Menneskers sundhed  x  


Fauna og flora x  Er redegjort for i planen. 


Jordbund x  En begrænsning af afvanding i områ-
det vil medvirke til at bevare tørve-
lag med spor af tidligere tiders natur. 


Vand x  Er redegjort for i planen – se i øvrigt 
vandplan for hovedvandoplandene 
2.2 Isefjord og Roskilde Fjord samt 
2.3 Øresund


Luft  x  


Klimatiske faktorer  x  


Materielle goder  x  


Landskab x  Et varieret landskab bestående af 
forskellige land-skabstyper fasthol-
des og udbygges. Fragmentering af 
landskabets naturprægede arealer 
imødegås. 


Kulturarv, herunder kirker  x  


Arkitektonisk arv  x  


Arkæologisk arv x  En begrænsning af afvanding i områ-
det vil medvirke til at bevare kultur-
spor i jorden og i tørvelag. 


Tabel 1. Gennemgang af planens indvirkning på en række miljøforhold.  
 
G. Foranstaltninger der modsvarer negativ indvirkning på mil-
jøet 
 
Planen har indvirkning på de faktorer, der er listet i tabel 1. Vedrø-
rende modstridende naturinteresser følger prioriteringen statens ret-
ningslinjer.  
 
Følgende konkrete tiltag er planlagt. 
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Sigtelinje 2. Små og fragmenterede habitatnaturtyper og levesteder 
for arter 
 
2.1 Arealet af højmose (7110) sikres øget så vidt de naturgivne for-


hold og målsætningerne for andre naturtyper og arter muliggør 
det, idet der gennemføres en hensigtsmæssig drift/pleje på are-
aler, der i så fald kan udvikle sig i retning mod højmose. 


 
Sigtelinje 3. Naturtyper og levesteder, som ikke er beskyttet af natur- 
og miljølovgivningen 
 
3.1 Skovnaturtyper sikres. Der kan dog være tale om en dynamisk 


situation, hvor det ikke nødvendigvis er de samme forekomster, 
der over tid bidrager til sikring af en skovnaturtype. 


3.2 Konstaterede forekomster af habitatnaturtyper, der ikke er om-
fattet af lovgivningen, skal sikres mod ødelæggelse. 


3.3 Der sikres levesteder for grøn buxbaumia. 
 
Sigtelinje 4. Der skal gøres en særlig indsats for naturtyper og arter, 
hvis biogeografiske status er i fare 
 
4.1 En ny kortlægning af levesteder for grøn buxbaumia bør foreta-


ges da basisanalysens udpegningsgrundlag var en kobling mel-
lem levesteder for grøn buxbaumia og en naturskovsstrategi. 
Denne kobling har senere vist sig ikke fagligt at tilgodese grøn 
buxbaumia krav til struktur for egnede levesteder.  


4.2 Der kan i hele eller dele af området foretages en kvalificeret ud-
pegning af egnede levesteder for grøn buxbaumia. En sådan 
udpegning skal ske på baggrund af en vurdering af hvilke om-
råder der har de nødvendige strukturer for grøn buxbaumia, og 
hvor store områder der er behov for, for at opnå en gunstig be-
varingsstatus for grøn buxbaumia. Udpegningen vil udgøre 
grundlaget for konkret prioritering af modstridende interesser 
mellem arter og naturtyper.    


 
Der udarbejdes handleplaner og vælges virkemidler af kommunerne 
og Skov- og Naturstyrelsen m.fl. indenfor rammerne af indsatspro-
grammet.  
 
H. Grundlag for prioriteringer og valg 
 
Planen har til hensigt at sikre udpegningsgrundlaget og fremme den 
biologiske mangfoldighed generelt. En målsætning for en bestemt na-
turtype eller art vil dog kunne indebære en nedprioritering af andre 
naturtyper/arter. For området er der foretage følgende valg: 
 
I området ses stedvist en opvækst af træer og buske i de lysåbne na-
turtyper. I nogle tilfælde vil disse kunne udvikle sig til skovnaturty-
per, men det prioriteres højere at sikre områdets areal og tilstand af 
de lysåbne naturtyper. Det prioriteres, at kildevæld (7220) er lysåb-
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ne, med mindre en beskygget tilstand skyldes en ældre bevoksning af 
træer. 
 
Der skal gennem målfastsættelsen for andre udpegede delområder 
eller Natura 2000-områder være sikret gunstig bevaringsstatus på 
biogeografisk og/eller nationalt niveau som kompensation for de na-
turtyper og arter, der eventuelt nedprioriteres i et givet område. Det-
te kan dog undtages i tilfælde af udmeldinger om prioriteringer fra 
Europa-kommissionen. Kommissionens udmeldinger omfatter dels de 
forekomster af naturtypen skovbevoksede tørvemoser (91D0), der er 
et resultat af en kolonisering af en tidligere ubevokset mosetype som 
følge af menneskelig påvirkning, hvor den skovbevoksede tørvemose 
fjernes med henblik på at genetablere gunstig bevaringsstatus af de 
tidligere mosetyper højmose (7110) og hængesæk (7140). Generelt 
har skovbevoksede tørvemoser af denne type lavere prioritet end na-
turlige mosetyper. Desuden omfatter kommissionens udmeldinger, at 
det vil være acceptabelt, at arealet af naturtypen nedbrudte højmoser 
(7120) falder i det enkelte område og på biogeografisk niveau, hvis 
det i stedet gendannes til den prioriterede naturtype højmose (7110). 
 
For arten grøn buxbaumia, der skal prioriteres højt, og som aktuelt i 
Danmark kun vides at vokse i Gribskov, har ældre træbevoksninger 
med større stykker liggende dødt ved af især nåletræ betydning. Det 
er derfor vigtigt at opretholde sådanne arealer i tilstrækkelig grad i 
området. På grund af grøn buxbaumias sjældenhed skal opretholdelse 
af et tilstrækkeligt antal velegnede levesteder for denne art priorite-
res forud for genoprettelse af naturtyper i de områder hvor det er re-
levant for arten. 
 
For grøn buxbaumia kan der, som grundlag for prioriteringen i forbin-
delse med planlægningen af konkrete aktiviteter, tilvejebringes en 
kvalificeret udpegning af forekomsten af velegnede levesteder og om 
hvor mange det er nødvendigt at sikre for opnåelse af gunstig beva-
ringsstatus for arten. Dette vil sikre bedre mulighed for at gennemfø-
re projekter om eksempelvis genskabelse af naturlig hydrologi i om-
rådet, uden at komme til at forringe levevilkårene for grøn buxbau-
mia. 
 
For Sortspætten, der skal prioriteres højt har ældre træbevoksninger 
med dødt ved af især nåletræ betydning. Det er derfor vigtigt at op-
retholde sådanne arealer i tilstrækkelig grad i området. 
 
Langs kanten af brunvandede søer (3160) findes der nogle steder 
hængesæk (7140). En fortsat vækst af hængesæk henover søen, vil 
langsomt kunne lukke søen helt til. Målsætningerne for disse to ikke-
prioriterede naturtyper betyder derfor, at det i forbindelse med ind-
satsen kan blive nødvendigt på konkrete forekomster af naturtyperne 
at prioritere, hvorvidt en fremvækst af hængesæk (7140) skal redu-
ceres til fordel for brunvandet sø (3160), eller, om der i stedet skal 
skabes et kompenserende areal af brunvandet sø (3160) andetsteds i 







Forslag til Natura 2000-plan 
Offentlig høring 


 
 


Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen 


13 


området. Højmosemosaikguldsmed yngler netop oftest i små brun-
vandede søer (3160), der er omgivet af hængesæk (7140), og det 
gør stor kærguldsmed undertiden også.  
 
I mange tilfælde overlapper en konkret forekomst af en naturtype 
geografisk med én eller flere arters levesteder. Indsatsen til opfyldel-
se af målsætningerne vil ofte kunne tilpasses således, at den konkre-
te indsats på sådanne steder bidrager til opfyldelsen af målsætnin-
gerne for såvel naturtypen som for den eller de pågældende arter. I 
så fald vil det ikke være nødvendigt samtidigt at gennemføre en kom-
penserende indsats for naturtyper eller for arters levesteder andre 
steder i området for at kunne opfylde de samlede målsætninger. 
 
I de eksisterende rigkær (7230), kildevæld (7220) og tidvis våde en-
ge (6410) prioriteres en drift og pleje, der sikrer betingelser for lys-
åbne, lavtvoksende plantesamfund. Dette er ikke er helt optimalt for 
de levesteder for sumpvindelsnegl, der stedvist overlapper dermed, 
men de naturgivne forhold betyder, at der på levestederne for sump-
vindelsnegl kan opretholdes mindst 10% af arealet med relativt højt-
voksende starsump og lignende, således, at der samlet set ikke sker 
nogen nedprioritering af arten. Tilsvarende vil det i forbindelse med 
rydning af de lysåbne naturtyper af overdrev (6210 og 6230) og tid-
vis våd eng (6410) være muligt at bevare enkelte gamle værdifulde 
krat og træer, hvilket f.eks. kan opretholde ynglemuligheder for 
rødrygget tornskade. 
 
Hensynet til områdets bestande af flagermus-arter, markfirben, 
spidssnudet frø og springfrø, hvis yngle- og rasteområder er beskyt-
tet efter regler i habitatdirektivets artikel 12, giver ikke anledning til 
særlige, indbyrdes prioriteringer blandt områdets udpegningsgrundlag 
I forbindelse med rydning af de lysåbne naturtyper vil det ofte være 
muligt at bevare enkelte gamle, værdifulde krat og træer, hvilket kan 
opretholde levemuligheder for bl.a. arter af flagermus. Den i Dan-
mark truede engperlemorsommerfugl, hvis vigtige lokale ynglefore-
komster i tidvis våd eng (6410), rigkær (7230) og kildevæld (7220) 
er afhængige af bevaring af spredte småforekomster af almindelig 
mjødurt på arealerne, giver heller ikke anledning til ændrede priorite-
ringer, da det typisk vil være muligt at tage hensyn til arten på dele 
af arealerne. 
 
I. Overvågning 
 
Natura 2000-indsatsen bliver løbende overvåget i forhold til udpeg-
ningsgrundlag og naturværdier via NOVANA og DEVANO overvåg-
ningsprogrammer. Desuden afrapporterer Danmark den nationale 
indsats vedr. habitat- og fuglebeskyttelsesdirektivet til EU-
kommissionen hvert 6 år. 
 
Basisanalysen – udarbejdet i forbindelse med naturplanen - udgør det 
nuværende videns grundlag for områdets udpegningsgrundlag i for-
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bindelse med naturplanlægningen. Analysen gennemgår systematisk 
udpegningsgrundlaget med en beskrivelse af status for hver enkelt 
art og naturtype. Det er hensigten, at denne analyse opdateres i for-
bindelse med fremtidige planperioder. 
 
 
J. Ikke teknisk resume 
 
I medfør af lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 er der foretaget en mil-
jøvurdering. Planen vil sikre eller forbedre bevaringsstatus for områ-
dets udpegningsgrundlag og den biologiske mangfoldighed generelt 
samt et sammenhængende og varieret landskab. 
 
Der er foretaget en prioritering således, at arealet af naturtypen 
skovbevoksede tørvemoser (91D0), kan reduceres i det omfang, det 
sker med henblik på at genetablere en gunstig bevaringsstatus af tid-
ligere forekomster af mosetyperne højmose (7110) og hængesæk 
(7140), hvis det ikke modvirker opfyldelsen af andre målsætninger 
eller indebærer rydning af enkelttræer beboet af flagermus. Kilde-
væld (7220) sikres at være lysåbne. Hvepsevåge, plettet rørvagtel, 
sortspætte og rødrygget tornskade sikres tilstrækkeligt med egnede 
yngle- og fourageringssteder. Der udpeges et tilstrækkeligt stort are-
al til sikring af gunstig bevaringsstatus for grøn buxbaumia.  
 
Hvis ikke planen iværksættes, vil tilgroning og tilførsel af luftbårent 
kvælstof kunne fortsætte og medføre forringelser eller reduktion af 
de lysåbne naturtyper, som området er udpeget for. Der vil også væ-
re risiko for, at der med tiden vil blive færre egnede levesteder for 
rødrygget tornskade. 
 
Planen betyder, at de rekreative interesser i tilknytning til området 
forbedres ved et bedre og mere varieret naturgrundlag. Desuden vil 
den forbedrede hydrologi medvirke til at sikre en række kulturspor i 
jorden og spor af tidligere tiders natur i tørvelag. 
 
Planens overordnede formål er, at de naturtyper og arter, der udgør 
områdets udpegningsgrundlag, opnår en gunstig bevaringsprognose. 
 
Bevaringen af næringsrig sø (3150) og kransnålalgesø (3140) samt af 
skovnaturtyperne bøg på mor (9110), bøg på muld (9130) og ege-
blandskov (9160) prioriteres højt på grund af arealernes størrelse in-
denfor området og for de tre skovtypers vedkommende tillige på bio-
geografisk niveau i Danmark. Bevaringen af de lysåbne naturtyper tør 
hede (4030), kalkoverdrev (6210), surt overdrev (6230), tidvis våd 
eng (6410), højmose (7110) og rigkær (7230) samt af levesteder for 
arterne grøn buxbaumia, stor kærguldsmed og plettet rørvagtel prio-
riteres ligeledes højt, fordi disse naturtyper og arter er truede.     
 







Forslag til Natura 2000-plan 
Offentlig høring 
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Områdets økologiske integritet vil være sikret i form af en for natur-
typerne hensigtmæssig drift/pleje og hydrologi, en lav næringsstofbe-
lastning samt gode sprednings- og etableringsmuligheder. 
 
I området lever bestande af spidssnudet frø, springfrø, markfirben og 
flagermusearter, der alle er internationalt beskyttede, men som ikke 
indgår i udpegningsgrundlaget.  
 
Naturtypernes areal vil være øget eller som minimum opretholdt, og 
deres naturtilstand vil være god-høj overalt, hvor de naturgivne for-
hold muliggør det. Dog kan arealet af skovbevokset tørvemose 
(91D0) sine steder reduceres, hvis det medvirker til at genoprette na-
turtyperne højmose (7110) og hængesæk (7140). Sikring af yngle-
steder for stor kærguldsmed prioriteres dog højere end bevaring af 
hængesæk (7140). 
 
Som led i det nationale overvågningsprogram for vandmiljø og natur 
vil der ske en overvågning af arter og naturtyper, som området er 
udpeget for at bevare. Opdateret viden om disse forventes indarbej-
det i basisanalyserne til de fremtidige naturplaner, som udarbejdes 
hvert sjette år.  
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Natura 2000 – Basisanalyse 
 


Udarbejdet af Landsdelcenter Nordsjælland for 
 


skovbevoksede fredskovsarealer i: 
 


Habitatområde nr. 117, Gribskov 
 


Fuglebeskyttelsesområde nr. 108, Gribskov 
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1 Beskrivelse af området 
Natura 2000-området Gribskov er udpeget som både habitatområde nr. 117 og 
fuglebeskyttelsesområde nr. 108.  
 
Nr. Navn Areal (ha) 
H117 Gribskov 6042 
F108 Gribskov 6133 
 Samlet areal Natura 2000 6133 
Tabel 1.1. Oversigt over de habitat- og fuglebeskyttelsesområder, der er inkluderet i denne basisanalyse. Da 
habitat- og fuglebeskyttelsesområderne er delvist sammenfaldende, svarer det samlede areal ikke til summen af 
udpegningerne. Kilde: http://www.skovognatur.dk/Natura2000/. 
 


 
Figur 1.1: Kort over habitatområde nr. 117. 
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Figur 1.1: Kort over fuglebeskyttelsesområde nr. 108. 
 
 
 
 







 


Side 5 


 
 
 
 
Skovbevokset areal (ha) 
Nr. Navn Samlet 


skovbevokset areal 
(Top10DK) 


Heraf med 
fredskovspligt 


Heraf uden 
fredskovspligt 


H117 Gribskov 5030 4953 77 
F108 Gribskov 5031 4953 78 
 Samlet skovbevokset areal 5031   
Tabel 1.2. Oversigt over det samlede skovbevoksede areal i de habitat- og fuglebeskyttelses-områder, der er 
inkluderet i denne basisanalyse. Da habitat- og fuglebeskyttelsesområderne er delvist sammenfaldende, svarer 
det samlede skovareal ikke til summen af arealerne. 
 
Gribskov er med sine i alt ca. 5600 ha ét af de største sammenhængende skovområder i 
Danmark.  
 
Sidst i 1600- tallet var Gribskov først og fremmest et jagtområde (parforcejagter) for 
Kongehuset. Skoven var derfor mere en forlystelsespark end en økonomisk ressource. 
Opvæksten af træer fik stort set lov til at passe sig selv og gavntræ blev hentet, hvor der 
tilfældigvis var noget at finde. Fra gammel tid sendte bønderne deres svin på olden i skoven 
og de svarede som modydelse oldengæld, almindeligvis hvert tiende dyr eller en tilsvarende 
værdi. Heste, køer og geder blev sendt på græs i de dele af skoven, der omsluttede 
landsbyernes indmarker.  
 
Siden middelalderen begyndte skoven at bære præg af menneskets virke og omkring 1800- 
tallet var træ en mangelvare i Danmark. Ved udskiftningen i 1780´erne blev bøndernes 
brugsrettigheder til skoven derfor afviklet. Med græsningens ophør blev muligheden for 
træernes selvforyngelse forbedret. På denne tid begyndte man også at planlægge en langsigtet 
skovdrift, og bøg og eg blev plantet i stor stil. Også rødgran plantedes, især på tidligere eng- 
og mosearealer og rødgran er i dag en af de mest betydende træarter i Gribskov sammen med 
bøg og eg.  
 
Jordbunden er generelt mager, især de centrale dele af Gribskov er præget er sandet bund, 
mens man i de østlige og vestlige dele kan finde mere frodig bund. Området ligger på en 
gammel israndslinie med randmoræner (grusaflejringer). Morænevoldene strækker sig fra 
nord til syd, med søer og moser i fordybningerne, hvilket gør landskabet kuperet og meget 
afvekslende. På de højeste punkter af grusaflejringerne vokser der primært rødgran, mens de 
lavest beliggende skovområder mod Esrum Sø og mod sydvest har et større indslag af løvtræ, 
fortrinsvis bøg, men også egeskov og birke/ellesump. Den store variation i Gribskov giver sig 
til kende ved et utal af små moser, enge, vandløb og søer samt skov på både tør og fugtig 
bund. 
 
I de sidste 20 år har Skov- og Naturstyrelsen reduceret arealet med granskov til fordel for 
hjemmehørende løvtræarter samt genskabt flere moser, søer og enge. Skoven drives i dag 
efter naturnære principper, hvor naturlig selvforyngelse er en primær faktor. En stor del af 
naturskovsarealerne får lov at ligge urørt hen, andre dele drives med gamle driftsformer som 
plukhugst, græsningsskov eller stævningsskov. Der er i dag ca. 1200 ha naturskov i Gribskov 
 
Gribskov har meget stor rekreativ betydning og habitatområdet Gribskov H117 udgør 
sammen med Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skoven H190 en central del af den foreslåede 
national-park Kongernes Nordsjælland.  
 
(Skov- og Naturstyrelsen 2006c og Danmarks Naturfredningsforening). 
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2 Udpegningsgrundlaget 
Habitatdirektivet  fra 1992 har til formål at beskytte naturtyper og arter, der er truede, 
sårbare eller sjældne i EU. Til dette formål er der udpeget en række særlige 
bevaringsområder, de såkaldte habitatområder. Hvert enkelt habitatområde er udpeget 
med henblik på at beskytte bestemte habitatnaturtyper og arter af dyr og planter. Flere af 
disse habitatnaturtyper og arter er prioriterede, hvilket medfører et særligt ansvar for 
beskyttelsen. Habitatnaturtyperne er anført på direktivets bilag I, og arterne på direktivets 
bilag II. 
 
Fuglebeskyttelsesdirektivet fra 1979 har til formål at beskytte levestederne for 
fuglearter, som er sjældne, truede eller følsomme overfor ændringer af levesteder i EU. Til 
dette formål er der udpeget en række fuglebeskyttelsesområder, hvor disse fugle yngler 
eller regelmæssigt gæster for at fælde fjer, raste under trækket eller overvintre. Hvert 
enkelt fuglebeskyttelsesområde er udpeget for at beskytte levesteder for en eller flere af de 
fuglearter, der er opført på direktivets liste I og artikel 4.2. 
 
Som det fremgår af tabel 2.1 er habitatområde nr. 117 og fuglebeskyttelsesområde nr. 108 
udpeget af hensyn til 13 habitatnaturtyper og 10 arter. 


Nr.  Habitatnaturtype/Artsnavn Håndtering 
1014 Skæv vindelsnegl (Vertigo angustior) +/- 
1016 Sump vindelsnegl (Vertigo moulinsiana) +/- 
1042 Stor kærguldsmed (Leucorrhina pectoralis) - 
1096 Bæklampret (Lampetra planeri) - 
1166 Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus) +/- 
1386 Grøn buxbaumia (Buxbaumia viridis) + 
3160 Brunvandede søer og vandhuller - 
3260 Vandløb med vandplanter - 
4030 Tørre dværgbusksamfund (heder) - 
6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop - 
6430 Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn - 
7140 Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand - 
7220 *Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand +/- 
7230 Rigkær - 
9110 Bøgeskove på morbund uden kristtorn + 
9130 Bøgeskove på muldbund + 
9160 Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund + 
91D0 * Skovbevoksede tørvemoser + 
91E0 *Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld + 
   
A072 Hvepsevåge +/- 
A119 Plettet rørvagtel - 
A236 Sortspætte +/- 
A338 Rødrygget tornskade +/- 
Tabel 2.1 Oversigt over de habitatnaturtyper og arter, som er på udpegningsgrundlaget. En stjerne angiver, at 
naturtypen/arten er prioriteret af EU.  
- : betyder, at naturtypen/arten behandles i amtets eller de marine basisanalyser. 
+ : betyder, at naturtypen/arten behandles i denne basisanalyse. 
Skov- og Naturstyrelsens kortlægning af 7220 *Kilder og Væld med kalkholdigt (hårdt) vand supplerer amtets 
kortlægning af denne habitatnaturtype. Samme forekomst kan være kortlagt af både amtet og Skov- og 
Naturstyrelsen. 
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3 Datapræsentation 
Denne basisanalyse indeholder oplysninger om habitatnaturtyper og levesteder for arter på 
de skovbevoksede, fredskovspligtige arealer i Natura 2000 området.  
Oplysningerne stammer primært fra Skov- og Naturstyrelsens kortlægning af 
habitatnaturtyper og arter, der er gennemført i 2005 og 2006. Kortlægningen er foretaget 
på baggrund af ”Tekniske anvisninger for kortlægning og registrering af skovnaturtyper 
og levesteder for arter i Natura 2000 områder” (Skov & Landskab 2006a). Desuden har 
især amterne gennem årene indsamlet en del data om naturtyper og arter, bl.a. gennem 
NOVANA 1. 
 
Hermed en oversigt over de data, der er grundlaget for denne basisanalyse: 
 
Nr.  Habitatnaturtype/art Kortlagt areal 


(ha) / 
bestandstørrelse 


(stk) 


Bilag 


9110 Bøgeskove på morbund uden kristtorn 864,9 ha 2.1 
9130 Bøgeskove på muldbund 592,5 ha 2.2 


9160 
Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig 
jordbund 


230,6 ha 2.3 


91D0 * Skovbevoksede tørvemoser 142,4 ha 2.4 
91E0 *Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld 146,5 ha 2.5 
7220 *Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand 0,24 ha 2.6 


    
1014 Skæv vindelsnegl (Vertigo angustior) - 2.7 
1016 Sump vindelsnegl (Vertigo moulinsiana) 25,6 ha 2.8 
1166 Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus) 23,1 ha 2.9 
1386 Grøn buxbaumia (Buxbaumia viridis) 383,1 ha 2.10 


    
A072 Hvepsevåge 15 ynglepar 2.11 
A236 Sortspætte 17-21 ynglepar 2.12 
A338 Rødrygget tornskade 77-83 ynglepar 2.13 
Tabel 3.1. Oversigt over den del af udpegningsgrundlaget, som er mere detaljeret beskrevet i bilag 2. 
 
På de skovbevoksede, fredskovpligtige arealer i H117 er der i alt kortlagt 1977,1 ha 
habitatnaturtyper, som er på udpegningsgrundlaget. Der er registreret 9,5 ha habitatnaturtyper, 
der ikke er på udpegningsgrundlaget, se afsnit 7.  
 
I bilag 1 findes kort, som viser beliggenheden af habitatnaturtyperne og levesteder for arter på 
de skovbevoksede fredskovsarealer. 
 


4 Foreløbig trusselsvurdering 
I direktiverne er der krav om at fastholde eller genoprette ”gunstig bevaringsstatus” for de 
habitatnaturtyper og arter, som områderne er udpeget af hensyn til.  
 
Derfor er der foretaget en foreløbig vurdering af truslerne mod habitatnaturtyperne og arter i 
Natura 2000 området, som er præsenteret i bilag 3. Truslerne omfatter påvirkninger, hvor der 
er en begrundet mistanke om, at de har en negativ betydning for naturtilstanden.  


                                                 
1 NOVANA: Det nationale overvågningsprogram for vandmiljø og natur  
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Der fremgår af bilag 3, at væsentlige trusler i området er følgende:   
 
• Eutrofieringen vurderes at være en aktuel trussel i skovkanter og overgangszoner. Den 


gennemsnitlige deposition i den indre del af skovene ligger i den lave ende af intervallet 
for tålegrænsen for skovnaturtyperne. Supplerende modelberegninger kan afsløre, om 
tålegrænsen er overskredet i den indre del af skoven.  


 
• Samlet vurderes hydrologien i området ikke at være nogen aktuel trussel. Enhver 


intensivering af afvandingsforholdene må dog betragtes som en trussel, særligt for 
naturtyperne 91D0 og 91E0, kilder og væld samt Stor vandsalamander. 


 
• De invasive nåletræarter udgør en aktuel trussel på arealer, hvor de har en arealandel på 


mere ind 10 %. 
 
• Naturlig selvforyngelse af ær vil på sigt kunne udgøre en trussel i naturtyperne 9110, 


9130 og 9160. Desuden kan selvforyngelse af bøg udgøre en trussel mod naturtypen 
9160. 


 


5 Modsatrettede interesser 
I visse tilfælde kan naturtyper og/eller arter antagelig kun opretholdes på bekostning af 
andre naturmæssige interesser: 
 
Naturlig succession eller tilgroning kan indebære, at én naturtype udvikler sig til en anden, 
og drift eller naturpleje kan derfor indebære en konflikt mellem 2 naturtyper. F.eks. kan 
tør hede (4030) eller surt overdrev (6230) uden græsning udvikle sig til stilkegekrat 
(9190). 
 
 
Naturlig succession på veldrænede jorder vil med tiden ændre naturtypen egeskov og 
blandskov (9160) til f.eks. bøgeskove på muldbund (9130). Den naturlige succession kan 
afhjælpes ved en aktiv indsats, hvis man ønsker at bevare egeskoven. Floraregistreringerne fra 
kortlægningen viser, at der er kraftig selvforyngelse i egeskoven af bøg (86 %) og i en mindre 
grad ær (32 %).  
 
Opretholdelse af bøgeskove på muldbund (9130) i habitatområdet vil mange steder kræve en 
aktiv indsats for at holde jorderne tilstrækkeligt veldrænede. Hvis man ønsker at ekstensivere 
afvandingen i området, må det forventes at andre skovnaturtyper som aske- og ellesumpe 
(91E0) og egeskove og blandskove (9160) vil få optimale forhold og dermed sprede sig på 
bekostning af bøgeskov på muldbund (9130).  
 
Naturlig succession kan med tiden ændre nogle af de lysåbne naturtyper (f.eks. høj- og 
lavmoser (7110, 7120 og 7140)) til skovbevoksede tørvemoser (91D0). 
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6 Naturforvaltning og pleje 
Der foreligger følgende oplysninger om naturforvaltning og pleje af habitatnaturtyper og arter 
i området:  


 
• I dette habitatområde ligger der skovbevoksede arealer, som administreres af Skov- og 


Naturstyrelsen. Skovdriften på arealerne sker efter naturnære principper. Det betyder, 
at man i driften arbejder målrettet for at sikre et kontinuert skovdække og 
opretholdelsen af et godt skovklima. Derved kan foryngelse af skoven som helhed basere 
sig på selvsåning. Med den naturnære skovdrift fortsættes bestræbelserne på helt at 
undgå pesticider. Anvendelsen af gødning er begrænset til udpegede 
pyntegrøntsarealer. Den naturnære skovdrift i statsskovene er nærmere beskrevet i 
"Handlingsplan for naturnær skovdrift i statsskovene". Statsskovene er certificeret efter 
FSC og PEFC systemerne. Det betyder, at en ekstern part løbende kontrollerer, at 
skovene lever op til certificeringskravene dvs. en bæredygtig skovdrift. 


 
• Skov- og Naturstyrelsen har udlagt en stor del af de kortlagte skovnaturtypearealer i 


Gribskov, der tilhører styrelsen, som urørt skov, græsningsskov eller arealer med 
plukhugstdrift ca. 1200 ha i alt. 


 
• Inden for følgende fredninger er der kortlagt skovhabitatnaturtyper 


 
Navn: Strødam (id. 016301) 
Omfang: 125 ha 
Fredet 22/10 – 1925 
Formålet med fredningen er at bevare naturskovs- og græsningsarealer på ejendommen 
”Strødam”.  
Forskningsområde uden offentlig adgang. 
 
Navn: Gadevangshuse (id.559100) 
Omfang: ca. 2,7 ha 
Fredet 26/4 – 1974 
Formålet med fredningen er at bevare udsigten fra Gadeledsvej mod skovbrynet. 
 
Navn: Bendstrup (id. 523700) 
Omfang: 125,95 ha 
Fredet 19/1 – 1971 
Formålet med fredningen er at bevare arealerne i tilstanden på fredningstidspunktet. 
Fredningsbestemmelser med særlig relevans for skov er bl.a. at der ikke må foretages 
beplantning udover vedligeholdelse af eksisterende beplantning.  
 
Navn: Gribskov (id. 061600) 
Omfang: ca. 11,6 ha 
Fredet 15/3 – 1939 
Formålet med fredningen er at bevare udsigten over Esrum sø fra landevejen Hillerød-
Fredensborg. 
 
Navn: Møllekrogen (id.061601) 
Omfang: 45,51ha 
Fredet 5/5 – 1971 
Formålet med fredningen er at bevare status quo. 
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Fredningsbestemmelser med særlig relevans for skov er bl.a., at beplantning med busk- 
og trævegetation uden for de nu eksisterende bevoksninger kun må ske med de 
påtaleberettigedes godkendelse. 
 
Navn: Esrum søs omgivelser (id. 122000) 
Omfang: 167 ha 
Fredet 11/3 1952 
Formålet med fredningen er at beskytte udsigten over søen, og bevare de særlige 
skønhedsværdier, der har betydning for landskabet omkring søen. 
Fredningsbestemmelser med særlig relevans for skov er bl.a., at det på dele af 
fredningsarealet er forbudt at fjerne eller udtynde beplantninger af træer, buske og 
levende hegn, uden nævnets samtykke. 
 


 
• Mht. naturpleje på de lysåbne arealer i H118 henvises til beskrivelse i Frederiksborg 


Amts basisanalyse 
 


7 Nykonstaterede eller nyindvandrede arter og natur typer 
Nedenfor er anført nyopdagede eller nyindvandrede forekomster af arter eller 
habitatnaturtyper, der aktuelt ikke udgør udpegningsgrundlag, men som vil skulle vurderes i 
forbindelse med en kommende revision af udpegningsgrundlagene.  
 
Nr. Habitatnaturtype/Artsnavn Areal (ha) 


9190 Stilkegeskove og krat på mager sur bund 9,5 
Tabel 7.1. Arter og habitatnaturtyper, der ikke aktuelt er udpegningsgrundlag, men som er registreret i 
forbindelse med kortlægningen. En * foran habitatnaturtypens eller artens navn betyder, at den er særligt 
prioriteret af EU. 
 


8 Liste over manglende data 
 


9 Liste over anvendt materiale 
Danmarks Naturfredningsforening (1994): "Fredede områder i Danmark" af Knud Dahl. 7. 
udgave, 1. oplag 1994. 
 
Danmarks Naturfredningsforening: http://www.dn-lokal.dk/lk213/turforslag_grib.html 
 
DMU (2000): Faglig rapport nr. 322: Naturtyper og arter omfattet af EF-Habitatdirektivet. 
 
DMU (2003): Faglig rapport fra DMU, nr. 457, 2. udgave: ”Kriterier for gunstig 
bevaringsstatus”. 
 
DMU (2003): Faglig rapport nr. 462: Bevaringsstatus for fuglearter omfattet af EF-
fuglebeskyttelsesdirektivet.  
 
DMU (2005a): Habitatnøgle, ver. 1.02 Appendiks 4a, 23. juni 2005, DMU. 
 
DMU (2005b): Beskrivelse af danske naturtyper omfattet af habitatdirektivet (Natura 2000 
typer), ver. 1.02 Appendiks 4b, af 23. juni 2005, DMU. 
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DMU (2006): Faglig rapport nr. 582 NOVANA. Arter 2004-2005.  
 
DMU (2006): DMU’s database over ynglefugle 
 
DMU (2007): Den danske Rødliste. http://redlist.dmu.dk 
 
Frederiksborg Amt (2006): Natura 2000-basisanalyse. EF-Habitatområde nr. H117, EF-
fuglebeskyttelsesområde nr. F108) 
 
Skov & Landskab (2006a): Tekniske anvisninger for kortlægning og registrering af 
skovnaturtyper og levesteder for skovlevende arter i Natura 2000 områder”.  Skov & 
Landskab, 15. februar 2006. 
 
Skov & Landskab (2006b): Nitratudvaskning fra skovarealer – model til risikovurdering. (P. 
Gundersen).  
 
Skov- og Naturstyrelsen (1995): EF-fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder. Kort og 
områdebeskrivelser. 
 
Skov- og Naturstyrelsen (1998): Rødliste 1997 over planter og dyr. 
 
Skov- og Naturstyrelsen (2003): Manual vedr. vurdering af de lokale miljøeffekter som 
følge af luftbårent kvælstof ved udvidelse og etablering af større husdyrbrug. Udgivet af 
Miljøministeriet. http://www2.skovognatur.dk/udgivelser/2003/87-7279-537-
9/pdf/helepubl.pdf 
 
Skov- og Naturstyrelsen (2005): Opdatering af Ammoniakmanualen.  
http://www.skovognatur.dk/Udgivelser/Tidligere/2003/ 
ammoniakmanualen.htm 
 
Skov- og Naturstyrelsen(2006): Natura 2000 kortlægning af skovarters levesteder 
www.skovognatur.dk/Natura 2000 
 
Skov- og Naturstyrelsen (2006a): Retningslinier for udarbejdelse af Natura 2000-
basisanalyse for de skovbevoksede, fredskovspligtige arealer. 
 
Skov- og Naturstyrelsen (2006b): Natura 2000 kortlægning af skovarters levesteder 
www.skovognatur.dk/Natura 2000 
 
Skov- og Naturstyrelsen (2006c): Natura 2000, database og kortside 
www.skovognatur.dk//Emne/Natura 2000 
 
Skov- og Naturstyrelsen (2007): www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter. 
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Bilag 1 Kort over registrerede naturtyper/levestede r 
Bilag 1.1: Kort over habitatnaturtyper 
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Bilag 1.2: Kort over levesteder 
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Bilag 2 Data for naturtyper og arter 
 


2.1 Data for Bøgeskov på morbund uden kristtorn (9110) 
 


2.1.1 Beskrivelse af naturtypen 
Den del af vore bøgeskove (dvs. bøg er arten med størst kronedækning på arealet), hvor 
jordbunden er sur, og der har fundet morbundsdannelse sted, og hvor der ikke naturligt 
forekommer selvsået kristtorn (eller taks). Der kan afhængig af alders og udviklingstrin være 
tale om op til 50% indblanding af andre træarter, f.eks. birk, alm. røn, stilk-eg og vinter-eg.  
 
Plantet (eller sået) skov er undtaget så længe den har plantagekarakter i kraft af ensaldrende 
træer i rækker. Når en plantet skov er uden plantagekarakter, og rummer enten oprindelig 
karakteristisk bundflora, sjældne arter eller arter af fællesskabsbetydning (se liste ved nøglen), 
er den omfattet. 
 
Eksempler på denne type er meget almindelige, idet det måske er vor mest almindelige 
bøgeskovstype. Følgende arter er karakteristiske for naturtypen: bøg, bølget bunke, skov-
jomfruhår, ørnebregne og blåbær. Disse arters forekomst er ikke afgørende, men hvor de 
findes er der stor sandsynlighed for at arealet svarer til typen. 
 
Afgrænsningen mod type 9120 sker ud fra mængden af kristtorn og taks. Arealer kun med 
enkelte individer af selvsået kristtorn/taks, snarere spredt fra have/park end en naturlig del af 
lokalitetens oprindelige plantesamfund, omfattes af 9110. Bøgeskov med naturlig forekomst 
af kristtorn/taks i skoven omfattes af type 9120, uanset om der er fremkommet kristtorn endnu 
på alle delarealer med bøg, idet kristtorn typisk først fremkommer i ret høje aldersklasser, og 
fordi kristtorn bruges som indikator for at det regionale klima mv. svarer til typen. Man skal 
altså ikke vurdere forskellen på type 9110/9120 på afdelingsniveau, men på skovniveau. 
 
Afgrænsningen mod 9130 og 9150 sker ud fra jordbund og flora, svarende til den klassiske 
danske opdeling mellem morbund og muldbund. Bøgeskovstyperne optræder stedvis i 
mosaik. Sådanne steder henføres skovvis til den type, der er mest udbredt. I store skove med 
geografisk adskilte arealer af mere end en type bøgeskov bør de dog adskilles (DMU 2005b).  
 
2.1.2 Naturtypens areal  
Der er kortlagt et samlet areal på 864,9 ha i H117. 
 
2.1.3 Naturtypens struktur og funktion 
Nedenstående data stammer fra Skov- og Naturstyrelsens kortlægning af habitatnaturtyper.  
 
- Skovstruktur 
Selvforyngelse af karakteristiske træarter (mindst 2 planter pr. m2).  
Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 5 klasser i tabellen efter andelen af 
selvforyngelse i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
Art < 1%  1-10% 11-30% 31-75% >76% I alt 
Bøg 135,7 225,5 181,0 268,6 30,9 841,7 
 
Kronedækning. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 5 klasser i tabellen efter 
andelen med kronedækning i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 


< 20 % 20-50 % 51-75 % 76 – 90 % > 90 % I alt 
  36,1 646,2 169,5 851,8 
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Etagering (areal med mere end 1 etage). Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 
5 klasser i tabellen efter andelen med etagering i % af det samlede areal af hver enkelt 
forekomst: 


< 20 % 20-50 % 51-75 % 76 – 90 % > 90 % I alt 
482,3 195,1 172,0 10,5  859,9 


 


- Dødt ved  
Dødt stående træ. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af klasserne i tabellen efter 
antallet af dødt stående træ pr. ha (dbh > 10 cm, højde > 2 m): 
< 1 stk/ha 1-5 stk/ha > 5stk/ha I alt 


525,0 320,0 14,9 859,9 
 
Dødt liggende ved. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af klasserne i tabellen efter 
antallet af dødt liggende ved pr. ha (diameter > 25 cm, længde > 5 m):    
< 1 stk/ha 1-5 stk/ha > 5stk/ha I alt 


386,3 450,5 23,2 860,0 
 
- Skovdrift 
Jordbearbejdning. Arealet (ha) af hver forekomst er bl.a. fordelt til én af klasserne i tabellen 
efter andelen af jordbearbejdning i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
 < 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
Tegn på  44,6 41,6 42,7 3,5 132,4 
Tydelig     12,9 16,7 29,6 
Nylig      0 
 
Spor efter kørsel med traktose/dybe spor. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af 
de 5 klasser i tabellen efter andelen af spor efter kørsel i % af det samlede areal af hver enkelt 
forekomst: 


< 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
667,3 182,2 8,7   858,2 


 
Stævningsdrift. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af klasserne i tabellen bl.a. 
efter andelen med stævningsdrift i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
 < 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
Ophørt, men 
tydelige tegn 


     0 


 Nylig      0 
 
Græsningsdrift. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af klasserne i tabellen bl.a. 
efter andelen med græsningsdrift i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
 < 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
Ophørt, men 
tydelige tegn 


     0 


Nuværende      0 
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Afvanding: 
Det samlede areal (ha) er inddelt i følgende klasser mht. afvandingsforholdene:  
A: Ingen grøfter 
B: Gamle grøfter, ikke fungerende (fyldt op/tilstoppede) 
C: Gamle grøfter, fungerende (ikke vedligeholdt indenfor de seneste ca. 6 år)  
D: Grøfter vedligeholdte indenfor de seneste ca. 6 år 
E:  Nye grøfter eller grøfter uddybet indenfor 2 år 
 


A B C D E I alt 
137,4 12,5 710,0   859,9 


 
2.1.4 Naturtypens arter  
- Karakteristiske arter 
Der er registreret følgende karakteristiske arter:  
- i 5 meter cirklerne  
Art Areal (ha)* 
Blåbær 3,6 
Bøg 834,8 
Bølget bunke 741,6 
Skov-jomfruhår 699,4 
Ørnebregne 179,3 
* Det samlede areal af forekomsterne, hvor arten optræder i 5 m cirklen 
 
- på det øvrige areal (ha).   
Art Domine-


rende 
Alm. Hyppig Spredte Få I alt 


Blåbær   1,8 4,8 3,6 10,2 
Bøg 851,7 5,1    856,8 
Bølget bunke 68,0 263,0 327,8 113,0 21,3 793,1 
Skov-jomfruhår  53,6 262,4 361,6 36,3 713,9 
Ørnebregne  89,3 127,5 191,4 90,5 498,7 
 
- Invasive arter.  
Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 5 klasser i tabellen efter andelen med 
invasive arter i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
Art < 1%  1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
Glansbladet Hæg 0,7     0,7 
Japan-Pileurt 35,0     35,0 
Alle ikke plantede 
nåletræarter undtagen 
skovfyr, taks og ene 


345,3 54,5 5,7   405,5 
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2.2 Data for Bøgeskov på muldbund (9130) 
 


2.2.1 Beskrivelse af naturtypen 
Den del af vore bøgeskove (dvs. bøg er arten med størst kronedækning på arealet), hvor 
jordbunden ikke er sur eller meget kalkrig, således at muldbund dominerer. Der kan afhængig 
af alders- og udviklingstrin være tale om større eller mindre indblanding eller underskov af 
andre træarter, f.eks. ask, avnbøg, elm, ær, stilk-eg og vinter-eg. I nogle skove, f.eks. 
græsningsskove, vil underskov typisk mangle. 
 
Plantet (eller sået) skov er undtaget så længe den har plantagekarakter i kraft af ensaldrende 
træer i rækker. Når en plantet skov er uden plantagekarakter, og rummer enten oprindelig 
karakteristisk bundflora, sjældne arter eller arter af fællesskabsbetydning (se liste ved nøglen), 
er den omfattet. 
 
Eksempler på denne type er almindelige i store dele af landet, dog sjældnere mod vest. 
Følgende arter er karakteristiske for naturtypen: bøg, alm. guldnælde, enblomstret flitteraks, 
hvid anemone, skovmærke og tandrod. Disse arters forekomst er ikke afgørende, men hvor de 
findes er der stor sandsynlighed for at arealet svarer til typen. Ofte findes endvidere alm. 
bingelurt, hulrodet lærkespore, miliegræs, ramsløg, knoldet brunrod, skovsalat eller skovviol. 
 
Afgrænsningen mod andre typer bøgeskov er beskrevet under type 9110 og 9120. Bemærk 
endvidere at arealer med højtliggende kalkundergrund/kalkrigt plastisk ler henføres til type 
9150, uanset om der er et tyndt muldlag over mineraljorden. Almindeligt kalkrig muld med 
f.eks. lærkesporeflora er type 9130. Bøgeskov på fattig muldbund/mild morbund, hvor floraen 
typisk er præget af f.eks. stor fladstjerne og/eller skovsyre, hører også hjemme i type 9130 
(DMU 2005b). 
 
2.2.2 Naturtypens areal  
Der er kortlagt et samlet areal på 592,5 ha i H117. 
 
2.2.3 Naturtypens struktur og funktion 
Nedenstående data stammer fra Skov- og Naturstyrelsens kortlægning af habitatnaturtyper.  
 
- Skovstruktur 
Selvforyngelse af karakteristiske træarter (mindst 2 planter pr. m2).  
Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 5 klasser i tabellen efter andelen af 
selvforyngelse i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
Art < 1%  1-10% 11-30% 31-75% >76% I alt 
Bøg 82,8 143,8 88,8 164,8 46,3 526,5 
 
Kronedækning. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 5 klasser i tabellen efter 
andelen med kronedækning i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 


< 20 % 20-50 % 51-75 % 76 – 90 % > 90 % I alt 
 15,6 12,1 360,7 178,9 567,3 


 
Etagering (areal med mere end 1 etage). Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 
5 klasser i tabellen efter andelen med etagering i % af det samlede areal af hver enkelt 
forekomst: 


< 20 % 20-50 % 51-75 % 76 – 90 % > 90 % I alt 
224,6 153,0 180,0 9,4 1,9 568,9 
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- Dødt ved  
Dødt stående træ. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af klasserne i tabellen efter 
antallet af dødt stående træ pr. ha (dbh > 10 cm, højde > 2 m): 
< 1 stk/ha 1-5 stk/ha > 5stk/ha I alt 


358,7 176,7 33,0 568,4 
 
Dødt liggende ved. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af klasserne i tabellen efter 
antallet af dødt liggende ved pr. ha (diameter > 25 cm, længde > 5 m):    
< 1 stk/ha 1-5 stk/ha > 5stk/ha I alt 


239,3 275,3 53,7 568,3 
 
- Skovdrift 
Jordbearbejdning. Arealet (ha) af hver forekomst er bl.a. fordelt til én af klasserne i tabellen 
efter andelen af jordbearbejdning i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
 < 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
Tegn på   3,1 6,4 8,5 18,0 
Tydelig     8,8 7,8 16,6 
Nylig     3,5 3,5 
 
Spor efter kørsel med traktose/dybe spor. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af 
de 5 klasser i tabellen efter andelen af spor efter kørsel i % af det samlede areal af hver enkelt 
forekomst: 


< 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
432,5 122,9    555,4 


 
Stævningsdrift. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af klasserne i tabellen bl.a. 
efter andelen med stævningsdrift i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
 < 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
Ophørt, men 
tydelige tegn 


     0 


 Nylig      0 
 
Græsningsdrift. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af klasserne i tabellen bl.a. 
efter andelen med græsningsdrift i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
 < 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
Ophørt, men 
tydelige tegn 


    1,7 1,7 


Nuværende      0 
 
Afvanding: 
Det samlede areal (ha) er inddelt i følgende klasser mht. afvandingsforholdene:  
A: Ingen grøfter 
B: Gamle grøfter, ikke fungerende (fyldt op/tilstoppede) 
C: Gamle grøfter, fungerende (ikke vedligeholdt indenfor de seneste ca. 6 år)  
D: Grøfter vedligeholdte indenfor de seneste ca. 6 år 
E:  Nye grøfter eller grøfter uddybet indenfor 2 år 
 


A B C D E I alt 
82,8 21,4 464,2   568,4 
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2.2.4 Naturtypens arter  
- Karakteristiske arter 
Der er registreret følgende karakteristiske arter:  
- i 5 meter cirklerne  
Art Areal (ha)* 
Bøg 568,7 
Enblomstret flitteraks 340,3 
Hvid anemone 390,7 
Skovmærke 326,7 
Tandrod 3,1 
* Det samlede areal af forekomsterne, hvor arten optræder i 5 m cirklen 
 
- på det øvrige areal (ha).   
Art Domine-


rende 
Alm. Hyppig Spredte Få I alt 


Bøg 575,6 6,9 1,8   584,3 
Enblomstret flitteraks 11,1 70,7 196,7 107,0 21,2 406,7 
Hvid anemone 62,4 105,6 195,8 37,1 34,7 435,6 
Skovmærke  30,0 116,1 261,8 59,6 467,5 
Tandrod   3,1   3,1 
 
- Invasive arter.  
Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 5 klasser i tabellen efter andelen med 
invasive arter i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 


 
Art < 1%  1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
Glansbladet Hæg 3,4     3,4 
Japan-Pileurt 15,5     15,5 
Alle ikke plantede 
nåletræarter undtagen 
skovfyr, taks og ene 


126,8 13,2    140,0 
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2.3 Data for Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig 
jordbund (9160) 
 


2.3.1 Beskrivelse af naturtypen 
Den del af vore egeskove, inklusive ege-avnbøgeskove, (dvs. eg plus avnbøg dominerer 
kronedækningen af arealet), hvor jordbunden er mere eller mindre rig, og ofte fladgrundet 
(tidvist vandlidende eller højt grundvand), således at egen trives, mens bl.a. bøg ofte 
mistrives, samtidig med at vandbevægelse m.v. ikke er tilstrækkelig til at give en rig 
forekomst af ask.  
 
Plantet (eller sået) skov er undtaget så længe den har plantagekarakter i kraft af ensaldrende 
træer i rækker. Når en plantet skov er uden plantagekarakter, og rummer enten oprindelig 
karakteristisk bundflora, sjældne arter eller arter af fællesskabsbetydning (se liste ved nøglen), 
er den omfattet. 
 
Eksempler på denne type kan være dyrkede egeskove, tilgroningsskove og tidligere 
græsningsskove på fladgrundet bund, f.eks. i bunden af dale, i fladt terræn eller i nærheden af 
åbredder, hovedsageligt i de østlige og sydlige dele af landet. Følgende arter er karakteristiske 
for naturtypen: Stilkeg, avnbøg, navr, småbladet lind, stor fladstjerne, jordbær-potentil, skov-
hundegræs og lundranunkel. Disse arters forekomst er ikke afgørende, men hvor de findes er 
der stor sandsynlighed for at arealet svarer til typen. I veludviklede tilfælde kan endvidere 
findes majblomst, bølget bunke, liljekonval, krans-konval eller stor frytle.  
 
Definitionerne af typen i CORINE og i direktivets fortolkningsmanual er brede og supplerer 
delvis hinanden, således at hovedparten af de egeskove, som ikke umiddelbart kan indplaceres 
til en anden egetype vha. nøglen, må henføres til denne type. Egeskove, der vurderes kun at 
være egedominerede på grund af stævningsdrift af bøge-ege-skove på veldrænede jorder er 
ikke omfattet, men kan være omfattet af type 9120. Endvidere er egeskov med rig forekomst 
af ask og tilknyttet rig flora af kodriver/guldnælde/ramsløg undtaget, idet sådanne skove 
omfattes af Corine type 41.23, som ikke er på direktivet. Avnbøg kan være træarten med 
størst kronedækning, men rene eller næsten rene bestande af avnbøg hører ikke med, da det er 
Corine type 41.A, som ikke er på direktivet (DMU 2005b).  
 
2.3.2 Naturtypens areal  
Der er kortlagt et samlet areal på 230,6 ha i H117. 
 
2.3.3 Naturtypens struktur og funktion 
Nedenstående data stammer fra Skov- og Naturstyrelsens kortlægning af habitatnaturtyper.  
 
- Skovstruktur 
Selvforyngelse af karakteristiske træarter (mindst 2 planter pr. m2).  
Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 5 klasser i tabellen efter andelen af 
selvforyngelse i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
Art < 1%  1-10% 11-30% 31-75% >76% I alt 
Avnbøg 3,4 1,2    4,6 
Stilkeg 62,5 24,4    86,9 
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Kronedækning. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 5 klasser i tabellen efter 
andelen med kronedækning i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 


< 20 % 20-50 % 51-75 % 76 – 90 % > 90 % I alt 
  16,1 145,4 57,8 219,3 


 
Etagering (areal med mere end 1 etage). Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 
5 klasser i tabellen efter andelen med etagering i % af det samlede areal af hver enkelt 
forekomst: 


< 20 % 20-50 % 51-75 % 76 – 90 % > 90 % I alt 
49,2 105,1 57,8 9,4  221,5 


 
- Dødt ved  
Dødt stående træ. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af klasserne i tabellen efter 
antallet af dødt stående træ pr. ha (dbh > 10 cm, højde > 2 m): 
< 1 stk/ha 1-5 stk/ha > 5stk/ha I alt 


163,7 46,5 8,9 219,1 
 
Dødt liggende ved. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af klasserne i tabellen efter 
antallet af dødt liggende ved pr. ha (diameter > 25 cm, længde > 5 m):    
< 1 stk/ha 1-5 stk/ha > 5stk/ha I alt 


133,0 56,7 29,4 219,1 
 
- Skovdrift 
Jordbearbejdning. Arealet (ha) af hver forekomst er bl.a. fordelt til én af klasserne i tabellen 
efter andelen af jordbearbejdning i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
 < 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
Tegn på      0 
Tydelig       0 
Nylig      0 
 
Spor efter kørsel med traktose/dybe spor. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af 
de 5 klasser i tabellen efter andelen af spor efter kørsel i % af det samlede areal af hver enkelt 
forekomst: 


< 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
204,6 17,0    221,6 


 
Stævningsdrift. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af klasserne i tabellen bl.a. 
efter andelen med stævningsdrift i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
 < 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
Ophørt, men 
tydelige tegn 


     0 


 Nylig      0 
 
Græsningsdrift. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af klasserne i tabellen bl.a. 
efter andelen med græsningsdrift i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
 < 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
Ophørt, men 
tydelige tegn 


     0 


Nuværende     2,2 2,2 
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Afvanding: 
Det samlede areal (ha) er inddelt i følgende klasser mht. afvandingsforholdene:  
A: Ingen grøfter 
B: Gamle grøfter, ikke fungerende (fyldt op/tilstoppede) 
C: Gamle grøfter, fungerende (ikke vedligeholdt indenfor de seneste ca. 6 år)  
D: Grøfter vedligeholdte indenfor de seneste ca. 6 år 
E:  Nye grøfter eller grøfter uddybet indenfor 2 år 
 


A B C D E I alt 
19,9 7,3 194,4   221,6 


 
2.3.4 Naturtypens arter  
- Karakteristiske arter 
Der er registreret følgende karakteristiske arter:  
- i 5 meter cirklerne  
Art Areal (ha)* 
Avnbøg 3,4 
Navr 10,2 
Skov-hundegræs 6,0 
Stilkeg 209,7 
Stor fladstjerne 207,2 
* Det samlede areal af forekomsterne, hvor arten optræder i 5 m cirklen 
 
- på det øvrige areal (ha).   
Art Domine-


rende 
Alm. Hyppig Spredte Få I alt 


Avnbøg  3,4  3,0 8,0 14,4 
Navr   10,2 3,0  13,2 
Skov-hundegræs   1,3 9,9 7,3 18,5 
Stilkeg 159,9 16,6 8,0 2,5  187,0 
Stor fladstjerne 11,9 62,5 107,4 36,3 3,4 221,5 
 
- Invasive arter.  
Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 5 klasser i tabellen efter andelen med 
invasive arter i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
Art < 1%  1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
Bærmispel, alle arter og 
hybrider 


 3,7    3,7 


Alle ikke plantede 
nåletræarter undtagen 
skovfyr, taks og ene 


26,6 15,6 4,4   46,6 
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2.4 Data for *Skovbevoksede tørvemoser (91D0) 
 


2.4.1 Beskrivelse af naturtypen 
Vådbundsskov domineret af birk, skovfyr eller rødgran, som forekommer på relativt 
næringsfattig og sur bund med et højt grundvandsspejl, typisk på tørvejord. Tørst og alm. røn 
findes ofte sammen med de øvrige træarter. Der er som regel mosser til stede, ofte i form af 
tørvemos (Sphagnum). Typen er typisk et successionsstadium med birk i første trægeneration, 
hvorefter der kan ske indvandring af el eller ask. Bliver el, ask eller pil dominerende, er der 
tale om andre mere næringsrige typer vådbundsskov. Typen er således ofte et 
successionsstadium mellem en åben naturtype og en mere stabil sumpskovstype. Det 
indebærer, at typen hyppigt ikke kan sikres langsigtet på stedet grundet naturlig succession.  
 
Plantet (eller sået) skov er undtaget så længe den har plantagekarakter i kraft af ensaldrende 
træer i rækker. Når en plantet skov er uden plantagekarakter, og rummer enten oprindelig 
karakteristisk bundflora, sjældne arter eller arter af fællesskabsbetydning (se liste ved nøglen), 
er den omfattet. For plantet skov omfattes endvidere kun birkedominerede arealer, og kun 
sådanne, hvor forholdene vurderet ud fra jordbund og bundflora er så våde, sure og 
næringsfattige at birken vil selvså sig i højere grad end mere næringselskende træarter. 
 
Typiske eksempler er skov på tilgroet tidligere hængesæk som i dele af Lyngby Åmose, og 
næringsfattige skovmoser, tilgroet med birk eller nåletræer, som det kan ses i Gribskov og en 
række andre steder. Ofte findes typen tillige på ødelagte højmoser, som er groet til med især 
birk.  
 
Følgende arter er karakteristiske for naturtypen: hunde-hvene, dunbirk, grå star, stjerne-star, 
alm. star, næb-star, tørst, spidsblomstret siv, blåtop, skovstjerne, rødgran, skovfyr, 
tørvemosser (Sphagnum spp.), tranebær, mosebølle og eng-viol. Disse arters forekomst er 
ikke afgørende, men hvor de findes er der stor sandsynlighed for at arealet svarer til typen. 
 
Typen findes ofte på og ved højmoser. Forekomst i disses laggzone kan være naturlig, mens 
forekomst på højmosefladen er unaturlig i Danmark og tegn på nedbrydning af en tidligere 
aktiv højmose. Ved kortlægning af højmosekomplekser adskilles 91D0 fra højmose (typerne 
7110 og 7120) ved at følge grænsen mellem skov og ”åben naturtype”, d.v.s. over eller under 
50 % kronedække af træer. Hvis fx laggzonen af en højmose er groet så stærkt til, at den 
dækkes af skov (typisk som følge af antropogen dræning, næringstilførsel og lignende), hører 
den til 91D0 i stedet for til højmose (7110/7120). Arealer, hvor bundfloraen er totalt 
bortskygget, undtages (DMU 2005b). 
 
2.4.2 Naturtypens areal  
Der er kortlagt et samlet areal på 142,4 ha i H117. 
 
2.4.3 Naturtypens struktur og funktion 
Nedenstående data stammer fra Skov- og Naturstyrelsens kortlægning af habitatnaturtyper.  
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- Skovstruktur 
Selvforyngelse af karakteristiske træarter (mindst 2 planter pr. m2).  
Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 5 klasser i tabellen efter andelen af 
selvforyngelse i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
Art < 1%  1-10% 11-30% 31-75% >76% I alt 
Dunbirk 3,5 51,3 26,9 18,4 1,2 100,3 
Rødgran 27,3 36,3 24,9 32,1  120,6 
Skovfyr 2,5     2,5 
 
Kronedækning. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 5 klasser i tabellen efter 
andelen med kronedækning i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 


< 20 % 20-50 % 51-75 % 76 – 90 % > 90 % I alt 
  102,0 34,1 4,1 140,2 


 
Etagering (areal med mere end 1 etage). Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 
5 klasser i tabellen efter andelen med etagering i % af det samlede areal af hver enkelt 
forekomst: 


< 20 % 20-50 % 51-75 % 76 – 90 % > 90 % I alt 
72,4 53,5 5,4 7,6  138,9 


 
- Dødt ved  
Dødt stående træ. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af klasserne i tabellen efter 
antallet af dødt stående træ pr. ha (dbh > 10 cm, højde > 2 m): 
< 1 stk/ha 1-5 stk/ha > 5stk/ha I alt 


40,8 48,6 49,5 138,9 
 
Dødt liggende ved. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af klasserne i tabellen efter 
antallet af dødt liggende ved pr. ha (diameter > 25 cm, længde > 5 m):    
< 1 stk/ha 1-5 stk/ha > 5stk/ha I alt 


38,9 66,2 33,8 138,9 
 
- Skovdrift 
Jordbearbejdning. Arealet (ha) af hver forekomst er bl.a. fordelt til én af klasserne i tabellen 
efter andelen af jordbearbejdning i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
 < 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
Tegn på      0 
Tydelig       0 
Nylig      0 
 
Spor efter kørsel med traktose/dybe spor. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af 
de 5 klasser i tabellen efter andelen af spor efter kørsel i % af det samlede areal af hver enkelt 
forekomst: 


< 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
128,7 4,4 3,9 1,7  138,7 


 
Stævningsdrift. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af klasserne i tabellen bl.a. 
efter andelen med stævningsdrift i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
 < 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
Ophørt, men 
tydelige tegn 


 0,8    0,8 


 Nylig      0 
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Græsningsdrift. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af klasserne i tabellen bl.a. 
efter andelen med græsningsdrift i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
 < 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
Ophørt, men 
tydelige tegn 


     0 


Nuværende      0 
 
Afvanding: 
Det samlede areal (ha) er inddelt i følgende klasser mht. afvandingsforholdene:  
A: Ingen grøfter 
B: Gamle grøfter, ikke fungerende (fyldt op/tilstoppede) 
C: Gamle grøfter, fungerende (ikke vedligeholdt indenfor de seneste ca. 6 år)  
D: Grøfter vedligeholdte indenfor de seneste ca. 6 år 
E:  Nye grøfter eller grøfter uddybet indenfor 2 år 
 


A B C D E I alt 
6,0 9,3 122,1 1,4  138,8 


 
2.4.4 Naturtypens arter  
- Karakteristiske arter 
Der er registreret følgende karakteristiske arter:  
- i 5 meter cirklerne  
Art Areal (ha)* 
Alm. star 51,8 
Blåtop 99,1 
Dunbirk 70,8 
Eng-viol 16,5 
Grå star 38,9 
Hunde-hvene 38,8 
Mosebølle 5,0 
Næb-star 23,1 
Rødgran 105,4 
Skovfyr 10,2 
Skovstjerne 19,3 
Sphagnum spp.  104,0 
Stjerne-star 0,8 
Tranebær 5,2 
Tørst 26,2 
* Det samlede areal af forekomsterne, hvor arten optræder i 5 m cirklen 
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- på det øvrige areal (ha).   
Art Domine-


rende 
Alm. Hyppig Spredte Få I alt 


Alm. star 0,3 17,6 4,8 32,7 13,0 68,4 
Blåtop 51,5 24,0 13,0 30,8 1,2 120,5 
Dunbirk 22,9 13,3 10,3 26,7 0,9 54,1 
Eng-viol    16,6 5,7 22,3 
Grå star    2,8  2,8 
Hunde-hvene   17,9 14,8 8,2 40,9 
Mosebølle    6,4  6,4 
Næb-star    5,8 0,5 6,3 
Rødgran 31,5 28,3 24,7 11,1 20,7 116,3 
Skovfyr   9,0 0,8 0,6 10,4 
Skovstjerne  1,4 18,3 7,4 19,8 46,9 
Sphagnum spp.  33,0 13,0 15,1 33,4 14,6 109,1 
Stjerne-star     0,8 0,8 
Tranebær   5,2 6,4  11,6 
Tørst  13,9 6,6 3,0 5,1 28,6 
 
 
- Invasive arter.  
Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 5 klasser i tabellen efter andelen med 
invasive arter i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
Art < 1%  1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
Robinie  2,1    2,1 
Alle ikke plantede 
nåletræarter undtagen 
skovfyr, taks og ene 


0,6 2,9 2,5   6,0 
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2.5 Data for *Elle- og askeskov ved vandløb, søer og væld (91E0) 
 


2.5.1 Beskrivelse af naturtypen 
Fugtige til våde arealer i tilknytning til vandløb, eller af anden grund med en vis 
vandbevægelse, bevokset med (domineret af) rødel og/eller ask. Hyppige ledsagetræarter er 
dunbirk, skovelm, hvidpil og skørpil. Der er normalt en frodig bundflora med høje urter eller 
moseplanter, der trives med den rigelige tilgang af vand og næring.  
 
Plantet (eller sået) skov er undtaget så længe den har plantagekarakter i kraft af ensaldrende 
træer i rækker. Når en plantet skov er uden plantagekarakter, og rummer enten oprindelig 
karakteristisk bundflora, sjældne arter eller arter af fællesskabsbetydning (se liste ved nøglen), 
er den omfattet. 
 
Typiske eksempler er ask eller el ved væld, galleriskov langs vandløb (selv en strimmel på én 
træbredde), ellesumpe med vandbevægelse og askebevoksninger i tilknytning til vandløb. 
Bevoksningerne er ofte blandede med både el og ask, men dette er ikke et krav.  
 
Følgende arter er karakteristiske for naturtypen: rød-el, grå-el, ask, hvidpil, skør-pil, dun-birk, 
skov-elm, angelik, vandkarse, engkarse, kær-star, kæmpe-star, akselblomstret star, tyndakset 
star, skov-star, kåltidsel, elfenbens-padderok, andre padderok-arter, alm. mjødurt, skov-
storkenæb, engnellikerod, sværtevæld, lund-fredløs, skov-skræppe, lund-fladstjerne og stor 
nælde. Disse arters forekomst er ikke afgørende, men hvor de findes er der stor sandsynlighed 
for at arealet svarer til typen. I veludviklede tilfælde kan endvidere findes alm. fredløs, alm. 
hæg, gråpil, gul anemone, hjortetrøst, kvalkved, kærtidsel, druemunke, firblad, ægbladet 
fliglæbe, milturt-arter eller vorterod. 
 
Arealer med stagnerende vand undtages, idet det er en anden Corine type, karakteriseret ved 
manglende vandbevægelse, mere sur bund og bl.a. følgende plantearter: forlænget star, 
kærmangeløv, butfinnet mangeløv, kongebregne, tørst, tørvemos og dunbirk, d.v.s. det er en 
overgangstype mod de sure skovbevoksede tørvemoser. Selve vandarealet i form af væld eller 
vandløb hører til særskilte naturtyper. Se type 7220, Kilder og væld, hvis der vælder frit 
synligt kildevand frem (DMU 2005b).  
 
2.5.2 Naturtypens areal  
Der er kortlagt et samlet areal på 146,5 ha i H117. 
 
2.5.3 Naturtypens struktur og funktion 
Nedenstående data stammer fra Skov- og Naturstyrelsens kortlægning af habitatnaturtyper.  
 
- Skovstruktur 
Selvforyngelse af karakteristiske træarter (mindst 2 planter pr. m2).  
Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 5 klasser i tabellen efter andelen af 
selvforyngelse i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
Art < 1%  1-10% 11-30% 31-75% >76% I alt 
Ask 28,2 24,3 2,8   55,3 
Dunbirk 6,1 4,5    10,6 
Gråel 3,9 19,0 2,0 1,9  26,8 
Rødel 14,0 40,1    54,1 
Skovelm 0,9 1,2    2,1 
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Kronedækning. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 5 klasser i tabellen efter 
andelen med kronedækning i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 


< 20 % 20-50 % 51-75 % 76 – 90 % > 90 % I alt 
 3,5 70,6 55,8 7,5 137,4 


 
Etagering (areal med mere end 1 etage). Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 
5 klasser i tabellen efter andelen med etagering i % af det samlede areal af hver enkelt 
forekomst: 


< 20 % 20-50 % 51-75 % 76 – 90 % > 90 % I alt 
84,2 42,4 10,9   137,5 


 
- Dødt ved  
Dødt stående træ. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af klasserne i tabellen efter 
antallet af dødt stående træ pr. ha (dbh > 10 cm, højde > 2 m): 
< 1 stk/ha 1-5 stk/ha > 5stk/ha I alt 


60,1 59,7 16,6 136,4 
 
Dødt liggende ved. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af klasserne i tabellen efter 
antallet af dødt liggende ved pr. ha (diameter > 25 cm, længde > 5 m):    
< 1 stk/ha 1-5 stk/ha > 5stk/ha I alt 


53,5 54,4 28,4 136,3 
 
- Skovdrift 
Jordbearbejdning. Arealet (ha) af hver forekomst er bl.a. fordelt til én af klasserne i tabellen 
efter andelen af jordbearbejdning i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
 < 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
Tegn på      0 
Tydelig       0 
Nylig      0 
 
Spor efter kørsel med traktose/dybe spor. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af 
de 5 klasser i tabellen efter andelen af spor efter kørsel i % af det samlede areal af hver enkelt 
forekomst: 


< 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
129,5 6,9    136,4 


 
Stævningsdrift. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af klasserne i tabellen bl.a. 
efter andelen med stævningsdrift i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
 < 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
Ophørt, men 
tydelige tegn 


3,2 0,4   2,8 6,4 


 Nylig       
 
Græsningsdrift. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af klasserne i tabellen bl.a. 
efter andelen med græsningsdrift i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
 < 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
Ophørt, men 
tydelige tegn 


     0 


Nuværende      0 
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Afvanding: 
Det samlede areal (ha) er inddelt i følgende klasser mht. afvandingsforholdene:  
A: Ingen grøfter 
B: Gamle grøfter, ikke fungerende (fyldt op/tilstoppede) 
C: Gamle grøfter, fungerende (ikke vedligeholdt indenfor de seneste ca. 6 år)  
D: Grøfter vedligeholdte indenfor de seneste ca. 6 år 
E:  Nye grøfter eller grøfter uddybet indenfor 2 år 
 


A B C D E I alt 
4,1 14,3 113,6 4,0  136,0 


 
2.5.4 Naturtypens arter  
- Karakteristiske arter i bundvegetation 
Der er registreret følgende karakteristiske arter:  
- i 5 meter cirklerne  
Art Areal (ha)* 
Akselblomstret star 51,9 
Alm. mjødurt 30,0 
Angelik 11,0 
Ask 79,3 
Dunbirk 0,2 
Engkarse 1,1 
Engnellikerod 6,8 
Kærstar 73,3 
Kåltidsel 43,4 
Lundfladstjerne 8,2 
Padderok, dynd 3,1 
Padderok, lund 20,7 
Padderok, skov 24,9 
Padderok, kær 2,9 
Rødel 67,5 
Skovelm 9,9 
Skovstar 9,1 
Skovskræppe 1,9 
Skovstorkenæb 1,2 
Stor nælde 108,6 
Sværtevæld 21,8 
Vandkarse 68,0 
* Det samlede areal af forekomsterne, hvor arten optræder i 5 m cirklen 
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- på det øvrige areal (ha).   
Art Domine-


rende 
Alm. Hyppig Spredte Få I alt 


Akselblomstret star 0,2 9,2 26,9 31,5 7,7 75,5 
Alm. mjødurt 0,4 0,3 18,4 36,9 18,6 74,6 
Angelik    16,0 14,5 20,5 
Ask 40,7 21,3 11,7 16,4 4,1 94,2 
Dunbirk    0,2 6,7 6,9 
Engkarse    1,1 2,6 3,7 
Engnellikerod  1,1  6,6 5,0 12,7 
Gråel 4,1 1,4 25,3 5,4  26,2 
Kærstar 18,0 24,1 20,1 24,8 2,1 89,1 
Kåltidsel  9,4 11,1 32,0 25,1 77,6 
Lundfladstjerne   0,7 7,6 2,7 11,0 
Padderok, ager   7,7 25,0 2,9 35,6 
Padderok, dynd   3,4 15,6 5,9 24,9 
Padderok, kær  2,2  7,7  9,9 
Padderok, lund   6,3 30,3 5,4 42,0 
Padderok, skov  3,6 8,7 34,8 18,9 66,0 
Rødel 18,3 37,9 19,8 13,4 3,1 92,5 
Skovelm   0,9 13,6 3,5 18,0 
Skovstar  0,5  15,5 1,2 17,2 
Skovskræppe   0,1 10,5 3,9 14,5 
Skovstorkenæb   1,2 1,0  2,2 
Stor nælde 9,5 34,8 45,8 30,5 7,7 128,3 
Sværtevæld   15,7 25,3 3,2 44,2 
Vandkarse 0,4 12,9 31,7 24,4 7,3 76,7 
 
- Invasive arter.  
Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 5 klasser i tabellen efter andelen med 
invasive arter i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
Art < 1%  1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
Alle ikke plantede 
nåletræarter undtagen 
skovfyr, taks og ene 


18,5 6,9    25,4 
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2.6 Data for kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand (7220) 
 
2.6.1 Beskrivelse af naturtypen 
Kilder og væld af denne type findes ofte som små delelementer i moser, kær, skov eller 
overdrev, men kan i visse tilfælde også være bevaret selv i det åbne agerland. Eksempler ses 
bl.a. i Grejs Ådalen, i randzonen af mosen ved Gentofte Sø samt en del steder i og ved Rold 
Skov-komplekset. 
 
Udover en række almindelige rigkærsarter kan typen rumme en eller flere af følgende 
karakteristiske arter, men behøver ikke gøre det: Vibefedt, langakset star, krognæbstar, 
elfenbens-padderok og mosserne Catoscopium nigritum, Cratoneuron commutatum, C. 
filicinum, Eucladium verticillatum, Gymnostomum recurvistrum, Drepanocladus vernicosus, 
Philonotis calcarta, Scorpidium revolvens, S. cossoni, Cratoneuron decipiens og Bryum 
pseudotriquetum.  
 
Følgende andre arter kan endvidere indikere typen ved at være vældindikatorarter: Gul 
stenbræk, vandkarse, sideskærm, milturter, vinget perikon og mosset Paludella squarrosa. 
Rummer vegetationen ved en kilde rigkærsarter, herunder f.eks. top-star, er det et sikkert tegn 
på at vandet er hårdt nok til at det er typen. 
 
Væld findes ofte i type 7230 rigkær og i type 91E0 aske/elleskov. I de to naturtyper, som også 
rummer vældprægede plantesamfund, afgrænses type 7220 som selve kilden (vandareal) og 
tilhørende vegetation med forekomst af karakteristiske arter eller vældindikatorarter listet 
ovenfor. 
 
Afgrænsningen mod blødtvandskilder sker lettest udfra viden om grundvandets hårdhed med 
grænsen sat ved 8 graders hårdhed. Kilder med gul stenbræk omfattes som udgangspunkt af 
kildetype 7220, idet Warnckes plantelister og vandkemidata for jyske kilder, herunder dem 
med gul stenbræk, samt GEUS data for grundvandskemi, viser at både paludella-væld og gul 
stenbræk-kilder har tilstrækkeligt hårdt vand og relevante følgearter til at de skal henføres til 
type 7220. Det er følgelig et ret lille og ubetydeligt antal af kilder i DK, som har for blødt 
vand til type 7220. 
 
Ifølge fortolkningsmanualen dannes der aktivt travertin eller tuf (kildekalk), hvilket der ifølge 
Professor Erling Bondesen, RUC, stort set altid gør, såfremt vandet er hårdt og der er tale om 
en kilde/et væld. Dannelsen af kildekalk er dog ofte utydelig for det utrænede øje, og ses ikke 
altid. I mange tilfælde afsløres dannelse af kildekalk af et gulligbrunt, rødligt eller hvidligt 
okkeragtigt mere eller mindre løst slam. Ifølge Corine er det ikke alle hårdtvandskilder, der 
udfælder kildekalk. Der skal således ikke foretages undersøgelser af dannelsen af kildekalk 
ved afgrænsningen af om konkrete kilder omfattes eller ej. 
 
Der foreslås fastlagt en bagatelgrænse for sumpkilder, således at kun arealer, som på mindst 
100 kvadratmeter rummer vand eller tilhørende vældpræget vegetation medtages. Strøm- og 
bassinkilder bør grundet deres sjældenhed medtages uanset størrelse og vegetation. Hvis 
kilden/vældet er fuldstændig lavet om til kunstig tilstand, så der ikke er basis for naturlig 
flora, fauna eller hydrologi, anses det ikke for en naturtype i direktivets forstand (DMU 
2005b).  
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2.6.2 Naturtypens areal  
Der er kortlagt et samlet areal på 0,24 ha i H117. 
2.6.3 Naturtypens hydrologiske forhold 
Vandhuller, kilder og væld:  
Arealer med vandhuller, kilder og væld (ha) er inddelt i følgende klasser: 
A: Naturlig hydrologi (ingen dræning eller andre forstyrrelser) 
B: Overvejende naturlig hydrologi med kun mindre forstyrrelser 
C: Delvis genoprettet naturlig hydrologi (ophørt dræning m.v.) 
D: Tydelig påvirkning af dræning og/eller opfyldning 
E: Helt eller næsten helt tørlagt 
 


A B C D E I alt (ha)* 
0,2     0,2 


* Det samlede areal af forekomsterne angives med to decimaler pga. naturtypens størrelse 
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2.7 Data for Skæv vindelsnegl Vertigo angustior (1014) 
 


2.7.1 Beskrivelse af arten  
En detaljeret beskrivelse af arten kan ses på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside: 
www.skovognatur.dk/emne/Natura2000. 
 
2.7.2 Levested  
Skæv vindelsnegl forekommer både på fugtige og tørre lokaliteter. For de fugtige levesteders 
vedkommende er der ofte tale om fugtige enge og krat eller frodige rigkærenge med 
højtvoksende star-arter. Hvad angår tørre lokaliteter, findes sneglen ofte nær havet, på 
græsbevoksede åbne arealer, men den kan også forekomme i det åbne landbrugsland i 
markhegn (Skov- og Naturstyrelsen 2007). 


Der henvises til Frederiksborg Amts basisanalyse, hvor der er en kortlægning af levesteder for 
Skæv vindelsnegl i H117 (Frederiksborg Amt 2006). 
 
2.7.3 Bestand 
Af DMU’s rapport nr. 322 ”Naturtyper og arter omfattet af EF-Habitatdirketivet” fra 2000 
fremgår følgende: Indtil yderligere undersøgelser iværksættes må det antages, at arten er i 
tilbagegang og forsvundet fra mange af de tidligere lokaliteter. Det er dog muligt, at den 
findes en del steder endnu. Den nationale bevaringsstatus er vurderes som ukendt (DMU 
2000). 
 
I Rødliste 1997 er Skæv vindelsnegl kategoriseret som ”sårbar”  (Skov- og Naturstyrelsen 
1998) 
 
Arten er efter 1991 blevet påvist på 1 levested i H117 (i perioden 2001-2006).  
(Frederiksborg Amt 2006) 
 
Der foreligger ikke tilstrækkelig viden til at vurdere bestandsudviklingen.  
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2.8 Data for Sumpvindelsnegl Vertigo moulinsiana (1016) 
 


2.8.1 Beskrivelse af arten  
E8 detaljeret beskrivelse af arten kan ses på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside: 
www.skovognatur.dk/emne/Natura2000. 
 
2.8.2 Levested  
Sump-vindelsnegl er en meget lille landsnegl (huset er ml. 2,2 og 2,7 mm), der lever på våde 
lokaliteter med bevoksninger af forskellige stararter som f.eks. stiv star eller kærstar, høj 
sødgræs, pindsvineknop og dunhammer, og hvor vandet står lige omkring jordoverfladens 
niveau. Ofte findes disse bevoksninger som bunddække i ellesumpe.  
 
En særlig fugtighedsgrad er nødvendig for opretholdelsen af den rette mikroflora, som 
sneglene afgræsser på plantestænglerne og bladene. Dette specielle krav til levestedet synes at 
være en af årsagerne til, at arten ikke er almindeligt forekommende. Derudover er det vigtigt, 
at en vis mængde sollys rammer plantesamfundene, hvor sump-vindelsneglene lever. 
 
Sump-vindelsnegl findes især i den østligste del af Danmark, dog med undtagelse af 
Bornholm. For nylig er arten også konstateret i Midtjylland (Skov- og Naturstyrelsen 2007). 
 
Skov- og Naturstyrelsen har kortlagt fredskovsarealer i H117 som levesteder for sump-
vindelsnegl, hvis de opfylder alle følgende kriterier:  


- Sumpede forhold: Vandstanden skal være lige over eller under jordoverfladen det 
meste af året, så sneglen hverken drukner eller tørrer ud. Der må gerne være blankt 
vand mellem tuer. 


- Veludviklet græs-urte-vegetation uden at den er tæt, mørk og massiv. Vegetationen 
skal indeholde ret høje arter som stiv star, kær-star, høj sødgræs, top-star, hvas 
avneknippe, pindsvindeknop, dunhammer, gul iris, tagrør eller rørgræs. Urtelaget må 
ikke være slået eller intensivt nedgræsset af husdyr. 


- I lysninger i – eller lysåben bevoksning af – Elle- eller askeskove (91E0) eller ved 
bredden af sø/å (dog ikke bredder ved sø/å i nåleskov). Levestedet må ikke være 
væsentligt beskygget, dvs. kronedækket af det kortlagte delareal skal være <25 %, og 
visse dele af det skal have kronedække <10 % (Skov- og Naturstyrelsen 2006). 


Der er i alt kortlagt 25,6 ha som levested for sump-vindelsnegl, se kortbilag 1.2.  


Der henvises desuden til Frederiksborg Amts basisanalyse, hvor der også er en kortlægning af 
levesteder for Sump-vindelsnegl i H117 (Frederiksborg Amt 2006). 
 
2.8.3 Bestand 
Af DMU’s rapport nr. 322 ”Naturtyper og arter omfattet af EF-Habitatdirketivet” fra 2000 
fremgår følgende:  
I perioden 1864-1977 blev den fundet på ca. 43 lokaliteter, fordelt med hovedparten på øerne 
og enkelte i Østjylland.  
 
Arten er især kendt med talrige fund i Mølleåsystemet nord for København. Ved eftersøgning i 
området i 1999 blev sump-vindelsnegl genfundet på 2-3 lokaliteter, på hvilke arten senest var 
fundet i 1936. På de øvrige historiske lokaliteter er bevaringsstatus ukendt.  
Arten findes formentlig stadig på mange lokaliteter i Østdanmark, men en detaljeret 
fastlæggelse af forekomst og dermed bevaringsstatus må afvente en nærmere undersøgelse. 
Den nationale bevaringsstatus må derfor betegnes som ukendt (DMU 2000). 
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I Rødliste 1997 er Sumpvindelsnegl kategoriseret som ”sårbar”  (Skov- og Naturstyrelsen 
1998). 
 
Arten er efter 1991 blevet fundet på 4 levesteder i område H117 (i perioden 2000-2006). 
(Frederiksborg Amt 2006) 
 
Artens bestandsudvikling kan ikke vurderes på baggrund af disse data, men 
levestedskortlægningen angiver, at der findes en del egnede levesteder spredt ud over 
habitatområdet. 
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2.9 Data for Stor vandsalamander Triturus cristatus (1166) 
 


2.9.1 Beskrivelse af arten  
En detaljeret beskrivelse af arten kan ses på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside: 
www.skovognatur.dk/emne/Natura2000. 
 
2.9.2 Levested  
Stor vandsalamander lever på land en stor del af året mest i skove og haver, men vandrer i 
marts-april ned til vandhuller efter vinterdvalen. Stor vandsalamander findes i solbeskinnet 
søer og vandhuller med rent vand. Den findes sjældent i vandhuller med surt vand.  
 
I vandhullerne parrer salamandrene sig og opholder sig her frem til slutningen af sommeren 
Er der fisk i vandhullet, eller bruges det til at opdrætte ænder i, yngler de sjældent. På grund 
af tilstedeværelsen af fisk, findes Stor vandsalamander normalt ikke i større søer. 
 
I sensommeren forlader de voksne individer vandhullerne, indtil de i oktober opsøger et 
overvintringssted (Skov- og Naturstyrelsen 2007). 


Skov- og Naturstyrelsen har kortlagt følgende som levested for Stor vandsalamander i 
fredskov i H117: Vandhuller i intervallet 100m2-2500m2, som er registreret af amterne som § 
3 områder, eller som registreres i forbindelse med Natura 2000 kortlægningen (Skov- og 
Naturstyrelsen 2006). Der er i alt kortlagt 23,1 ha som levesteder for Stor vandsalamander, se 
kortbilag 1.2. 


Der henvises desuden til Frederiksborg Amts basisanalyse, hvor der er en kortlægning af 
levesteder for Stor vandsalamander i H117 (Frederiksborg Amt 2006). 
 
2.9.3 Bestand 
Af DMU’s rapport nr. 322 ”Naturtyper og arter omfattet af EF-Habitatdirketivet” fra 2000 
fremgår følgende: Stor vandsalamander er formentlig generelt i tilbagegang, og 
bevaringsstatus usikker på trods af, at arten endnu er meget almindelig især i det sydøstlige 
Danmark (DMU 2000).  
 
I Rødlisten er Stor vandsalamander kategoriseres som ”ikke truet”  (DMU 2007).  
 
I følge amtets basisanalyse er der kendskab til, at arten efter 1991 (i perioden 1993-2003) er 
blevet fundet på 9 ynglesteder, der vurderes at repræsentere 5 bestande i området (i H117). 
(Frederiksborg Amt 2006). 
 
På baggrund af ovenstående vurderes der at være en bestand af Stor vandsalamander i H117, 
men bestandens størrelse er usikker. Levestedskortlægningen angiver desuden også, at der 
findes en del egnede levesteder spredt ud over habitatområdet. 
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2.10 Data for Grøn buxbaumia Buxbaumia viridis (1386) 
 


2.10.1 Beskrivelse af arten  
En detaljeret beskrivelse af arten kan ses på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside: 
www.skovognatur.dk/emne/Natura2000. 
 
2.10.2 Levested  
Grøn buxbaumia vokser på nedbrudte barkløse stammer af både løvtræ og nåletræ, men kan 
også findes på jord og formuldede nåle. Det er vigtigt, at store skovbundsmosser ikke er 
etablerede på voksestedet, da disse kan udkonkurrere grøn buxbaumia. 


Da det egnede substrat er relativt hurtigt nedbrudt, er det nødvendigt, at der er kontinuerlig 
forekomst af nedbrudt ved på voksestederne (Skov- og Naturstyrelsen 2007). 


Skov- og Naturstyrelsen har kortlagt følgende som levesteder for grøn buxbaumia i fredskov i 
H117:  
• Arealer med stor hyppighed af liggende, uopskårne døde stammer af løv- eller nåletræer, 


og hvor sådanne stammer også i en årrække har fået lov at ligge, så der forekommer 
stammer, som er meget nedbrudte, barkløse, bløde og frønnede. Det vil normalt være 
skov-partier udlagt som urørt skov, herunder urørt nåleskov på mose-bund. I statsskov 
kortlægges arealer, som er udlagt til urørt skov efter naturskovsstrategien. I øvrige skove 
kortlægges arealer, som har ligget urørt længe og dermed opnået ”urskovsagtig 
karakter”. Det kan f.eks. være arealer, hvor der er indgået ”urørt skov-aftaler” efter 
skovloven (Skov- og Naturstyrelsen 2006).  


Der er i alt kortlagt 383,1 ha som levesteder for grøn buxbaumia i H117, se kortbilag 1.2. 


Der henvises desuden til Frederiksborg Amts basisanalyse, hvor der er en kortlægning af 
levesteder for grøn buxbaumia i H117 (Frederiksborg Amt 2006). 
 
2.10.3 Bestand 
Af DMU’s rapport nr. 322 ”Naturtyper og arter omfattet af EF-Habitatdirketivet” fra 2000 
fremgår følgende: Det kan konstateres, at arten kun i ringe grad er blevet indsamlet i nyere 
tid, men det er ikke muligt at bedømme, om dette skyldes reel tilbagegang for arten eller 
ringere eftersøgningsaktivitet. På det foreliggende grundlag må status vurderes som ugunstig 
(DMU 2000). 
 
Overvågning af grøn buxbaumia, NOVANA 2004: 


Amt Lokaliteter 
Undersøgte 


Lokaliteter 
Positive 


UTM-
kvadrater 


Undersøgte 


UTM-
kvadrater 
Positive 


Frederiksborg 5 1 4 1 
Kilde: DMU 2006 
 
 
Arten er efter 1991 (i perioden 2004-2006) blevet påvist på 1 levested i H117  
(Frederiksborg Amt 2006). 
 
På baggrund af ovenstående vurderes arten at være i H117, men artens udbredelse er meget 
usikker.  
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2.11 Data for Hvepsevåge Pernis apivorus (A072) 
2.11.1 Beskrivelse af arten  
En detaljeret beskrivelse af arten kan ses på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside: 
www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter. 
 
2.11.2 Levested  
Hvepsevåge yngler især i ældre løvskove, der er mere end 100 hektar store. Reden placeres 
som regel i lysåbne områder i skoven og gerne i et gammelt bøgetræ.  


Fødesøgningen foregår omkring vådområder i skoven eller i enge og moser i umiddelbar 
nærhed af skoven. Fuglene tager især hvepse- og humlebilarver, men også andre insekter, 
padder og fugleunger indgår i fødegrundlaget (Skov- og Naturstyrelsen 2007). 


Der henvises til Frederiksborg amtets basisanalyse, hvor der er en kortlægning af levesteder 
for hvepsevåge i F108 (Frederiksborg Amt 2006). 
 
2.11.3 Bestand 
Af DMU’s rapport nr. 462 ”Bevaringsstatus for fuglearter omfattet af EF-
fuglebeskyttelsesdirektivet” fra 2003 fremgår følgende:  
Hvepsevåge synes at have optrådt stabilt i antal og udbredelse i og uden for 
fuglebeskyttelsesområderne i de seneste 20 år. Bestanden har været stabil siden 1980, og 
samlet må den nationale bevaringsstatus for hvepsevåge i Danmark foreløbig vurderes som 
gunstig (DMU 2003). 
I Rødlisten er hvepsevåge kategoriseret som ”ikke truet” (DMU 2007).  
 
I fuglebeskyttelsesområde nr. F108 er der registreret følgende antal ynglepar:  
 1983* 1992-1997** 1998-2003** 
Observationer 8-10 8 7-10 
Kilder: * Skov- og Naturstyrelsen 1995, ** DMU 2006. 
 
Data Frederiksborg Amts basisanalyse 2006 


 
Fuglebeskyttelsesområde 108 (Gribskov) 


 
År/art Hvepsevå


ge 
(par) 


Plettet 
rørvagtel 


(par) 


Sortspætte 
(par) 


Rødrygget 
tornskade 
(individer) 


1978-1979 8-10  16 90 
1983 8-10 0 16 90 


1993-1994 7-8 0 13-14 33-36 
2003** 7-10 0 8-12 18-20 


2004 12 0-1 15-18 63-70 
2005 15 0-1 17-21 77-83 


Samlet vurdering 1981-2005* + 0 0 0 
*: 
+ : Fremgang; 
0 : Stabil (ændring mindre end 20 %); 
- : Tilbagegang;  
F: Årlige fluktuationer på mindst 20% uden nogen klar langtidstendens; 
?: Tendens ukendt  (Jvf. BirdLife International 2004). 
**: Tal for sortspætte og rødrygget tornskade lave p.g.a. sen start på tælling 


Bestandstal for ynglende Anneks 1-arter for de arter, der indgår i det nuværende 
udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområdet nr. 108. (Frederiksborg Amts 2006). 
 
Samlet vurderes den aktuelle ynglebestand af hvepsevåge i området at være stabil eller 
stigende. Der henvises desuden til Frederiksborg Amts basisanalyse for F108 (Frederiksborg 
Amt 2006). 
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2.12 Data for Sortspætte Dryocopus martius (A236) 
2.12.1 Beskrivelse af arten  
En detaljeret beskrivelse af arten kan ses på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside: 
www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter. 
 
2.12.2 Levested  
Sortspætte yngler i Danmark i blandskov, hvor ældre bøgetræer (80-120 år) støder op til 
nåletræsbevoksninger med forekomst af herkulesmyre og rød skovmyre, som er blandt artens 
vigtigste fødeemner i yngletiden. Specielt i vintertiden er døde stammer, stubbe og stød 
vigtige forurageringspladser for arten (DMU 2003). 


Der henvises til Frederiksborg Amts basisanalyse, hvor der er en kortlægning af levesteder for 
sortspætte i F108 (Frederiksborg Amt 2006). 
 
2.12.3 Bestand 
Af DMU’s rapport nr. 462 ”Bevaringsstatus for fuglearter omfattet af EF-
fuglebeskyttelsesdirektivet” fra 2003 fremgår følgende:  
Bestanden af sortspætte i Danmark har været jævnt stigende siden indvandringen i 1961. 
Antallet er senest anslået til 200 par i 1997. Sortspætte er under indvandring og spredning i 
Danmark, og samlet må den nationale bevaringsstatus for sortspætte i Danmark vurderes 
som gunstig (DMU 2003).  
 
I Rødlisten er sortspætte kategoriseret som ”ikke truet” (DMU 2007). 
 
I fuglebeskyttelsesområde nr. F108 er der registreret følgende antal ynglepar:  
 1983* 1992-1997** 1998-2003** 
Observationer 16 13-14 8-12 
Kilder: * Skov- og Naturstyrelsen 1995, ** DMU 2006. 
 
Data Frederiksborg Amts basisanalyse 2006 


 
Fuglebeskyttelsesområde 108 (Gribskov) 


 
År/art Hvepsevå


ge 
(par) 


Plettet 
rørvagtel 


(par) 


Sortspætte 
(par) 


Rødrygget 
tornskade 
(individer) 


1978-1979 8-10  16 90 
1983 8-10 0 16 90 


1993-1994 7-8 0 13-14 33-36 
2003** 7-10 0 8-12 18-20 


2004 12 0-1 15-18 63-70 
2005 15 0-1 17-21 77-83 


Samlet vurdering 1981-2005* + 0 0 0 
*: 
+ : Fremgang; 
0 : Stabil (ændring mindre end 20 %); 
- : Tilbagegang;  
F: Årlige fluktuationer på mindst 20% uden nogen klar langtidstendens; 
?: Tendens ukendt  (Jvf. BirdLife International 2004). 
**: Tal for sortspætte og rødrygget tornskade lave p.g.a. sen start på tælling 


Bestandstal for ynglende Anneks 1-arter, der indgår i det nuværende udpegningsgrundlag for 
Fuglebeskyttelsesområdet nr. 108. (Frederiksborg Amts 2006). 
 
Samlet vurderes den aktuelle ynglebestand af sortspætte i området at være stabil. Der henvises 
desuden til Frederiksborg Amts basisanalyse for F108 (Frederiksborg Amt 2006). 
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2.13 Data for Rødrygget tornskade Lanius collurio (A338) 
2.13.1 Beskrivelse af arten  
En detaljeret beskrivelse af arten kan ses på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside: 
www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter. 
 
2.13.2 Levested  
Rødrygget tornskades foretrukne ynglesteder er åbne områder med buskadser af f.eks. tjørn, 
slåen og ene, krat, levende hegn og enkeltstående træer. Den er således at finde på overdrev, 
græsningsenge og i ryddede arealer i skove samt i skovbryn (Skov- og Naturstyrelsen 2007). 
 
Der henvises til Frederiksborg Amts basisanalyse, hvor der er en kortlægning af levesteder for 
rødrygget tornskade i F108 (Frederiksborg Amt 2006). 
 
2.13.3 Bestand 
Af DMU’s rapport nr. 462 ”Bevaringsstatus for fuglearter omfattet af EF-
fuglebeskyttelsesdirektivet” fra 2003 fremgår følgende:  
Bestanden af rødrygget tornskade i Danmark synes stabil over de seneste 25-30 år, skønt 
udbredelsen af arten er ændret. Arten er gået tilbage i de østlige dele og frem i de vestlige. 
Den nationale bevaringsstatus for rødrygget tornskade i Danmark må foreløbig vurderes som 
gunstig (DMU 2003).  
 
I Rødlisten er rødrygget tornskade kategoriseret som ”ikke truet” (DMU 2007). 
 
I fuglebeskyttelsesområde nr. 108 er der registreret følgende antal ynglepar:  
 1983* 1992-1997** 1998-2003** 
Observationer 90 33-36 18-20 
Kilder: * Skov- og Naturstyrelsen 1995, ** DMU 2006. 
 
Data Frederiksborg Amts basisanalyse 2006 


 
Fuglebeskyttelsesområde 108 (Gribskov) 


 
År/art Hvepsevå


ge 
(par) 


Plettet 
rørvagtel 


(par) 


Sortspætte 
(par) 


Rødrygget 
tornskade 
(individer) 


1978-1979 8-10  16 90 
1983 8-10 0 16 90 


1993-1994 7-8 0 13-14 33-36 
2003** 7-10 0 8-12 18-20 


2004 12 0-1 15-18 63-70 
2005 15 0-1 17-21 77-83 


Samlet vurdering 1981-2005* + 0 0 0 
*: 
+ : Fremgang; 
0 : Stabil (ændring mindre end 20 %); 
- : Tilbagegang;  
F: Årlige fluktuationer på mindst 20% uden nogen klar langtidstendens; 
?: Tendens ukendt  (Jvf. BirdLife International 2004). 
**: Tal for sortspætte og rødrygget tornskade lave p.g.a. sen start på tælling 


Bestandstal for ynglende Anneks 1-arter for de arter, der indgår i det nuværende 
udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområdet F108. (Frederiksborg Amts 2006). 
 
Samlet vurderes den aktuelle ynglebestand af rødrygget tornskade i området at være 
opadgående igen efter en periode med færre observationer. 
Der henvises desuden til Frederiksborg Amts basisanalyse for F108 (Frederiksborg Amt 
2006). 
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Bilag 3 Foreløbig trusselsvurdering  
I direktiverne er der krav om at fastholde eller genoprette ”gunstig bevaringsstatus” for de 
habitatnaturtyper og arter, som områderne er udpeget af hensyn til. For at en habitatnaturtype 
eller art kan siges at have gunstig bevaringsstatus skal en række kriterier være opfyldt:  
 
 
En habitatnaturtypes bevaringsstatus anses for “gunstig”, når  
 
• ”det naturlige udbredelsesområde og de arealer, det dækker inden for dette område 


er stabile eller i udbredelse”, og 
• ”den særlige struktur og de særlige funktioner, der er nødvendige for dens 


opretholdelse på lang sigt, er til stede og sandsynligvis fortsat vil være det i en 
overskuelig fremtid”, og 


• ”bevaringsstatus for de arter, der er karakteristiske for den pågældende naturtype, er 
gunstig.” 


(DMU 2003) 
 
 
En arts bevaringsstatus anses for “gunstig” når  
 
• ”data vedrørende bestandsudviklingen af den pågældende art viser, at arten på langt 


sigt vil opretholde sig selv som en levedygtig bestanddel af dens naturlige levested”, 
og  


• ”artens naturlige udbredelsesområde hverken er i tilbagegang, eller der er 
sandsynlighed for, at det inden for en overskuelig fremtid vil blive mindsket”, og  


• ”der er – og sandsynligvis fortsat vil være – et tilstrækkeligt stort levested til på 
langt sigt at bevare dens bestande”. 


(DMU 2003) 
 
Truslerne omfatter påvirkninger, hvor der er en begrundet mistanke om, at de har en negativ 
betydning for naturtilstanden. De største trusler er gennemgået i de følgende afsnit. 
 


3.1 Reduceret areal 
Antallet af plante- og dyrearter på en lokalitet afhænger, alt andet lige, af lokalitetens 
størrelse, således at et større areal kan oppebære et større antal arter. Store lokaliteter kan 
desuden typisk indeholde større bestande af de enkelte arter end små lokaliteter.  
 
Reduktion af en naturtypes areal vil derfor betyde, at der først sker en reduktion af 
bestandsstørrelserne af de enkelte arter, hvorefter nogle af bestandene forsvinder, og 
endelig vil de enkelte arter begynde at uddø.  
 
Det reducerede areal kombineret med forringede levevilkår i mange af de resterende 
naturområder har bevirket, at de forskellige plante- og dyrearter i stadig stigende grad får 
opsplittet deres bestande i mindre og isolerede delbestande. Sådanne små isolerede 
bestande er betydelig mere udsatte for at uddø end store sammenhængende bestande pga. 
indavl og tilfældige katastrofer. Når arterne er forsvundet fra sådanne isolerede lokaliteter, 
vil det ofte være vanskeligt for nye bestande at sprede sig dertil, netop fordi lokaliteterne 
er isolerede. 
 
Reduktion af arealet af en habitatnaturtype eller en arts levested i skov kan f.eks. skyldes 
en aktiv konvertering til andre træarter, naturlig dynamik eller ændrede 
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afvandingsforhold. I visse tilfælde kan både naturlig dynamik og genopretning af naturlig 
hydrologi medføre en acceptabel formindskelse af et naturareal. Således skal betydningen 
af udvikling af habitatnaturtyperne indbyrdes vurderes i forhold til det samlede areal med 
hver habitatnaturtype både lokalt, regionalt og nationalt. 
 


3.2 Intensiv skovdrift  
Intensiv skovdrift kan være en trussel mod habitatnaturtyper og arter. Det kan f.eks. dreje 
sig om: 
 
- Forstyrrelse af jordbund 
Forstyrrelse af jordbunden kan skade habitatnaturtypernes strukturer og arter. Jordbunden 
kan f.eks. forstyrres ved jordbearbejdning i forbindelse med foryngelse af skov eller 
kørsel i forbindelse med mekaniseret skovning og udkørsel af træ.  
 
- Anvendelse af pesticider 
Sprøjtning med pesticider kan skade habitatnaturtypernes arter. Der kan både være tale om 
anvendelse af pesticider direkte på arealerne og om vinddrift af pesticider fra nærtliggende 
land- eller skovarealer, som sprøjtes. 
 
- Plantning og efterbedring 
Plantning og efterbedring kan medføre en strukturel ensretning sammenlignet med 
naturlig foryngelse. 
 
- Hugst 
Hugstindgreb kan være en trussel, som helt kan fjerne skovnaturtyper og arters levesteder 
(renafdrift) eller forskyde træartssammensætningen og medføre en strukturel ensretning af 
bevoksninger.  
 
- Ophør med naturvenlige driftsformer 
Mange arter og strukturer er knyttet til og afhængige af naturvenlige driftsformer. Det kan 
eksempelvis være gamle driftsformer som stævnings- eller græsningsskov samt urørt 
skov. Derfor er ophør af disse naturvenlige driftsformer en trussel mod habitatnaturtyper 
og arter. 
 
Anvendelse af gødning er behandlet i afsnit 3.3 om eutrofiering, mens afvanding er 
behandlet i afsnit 3.4 om hydrologi. 
 
I bilag 2 er der lavet en sammenstilling af data om de enkelte habitatnaturtyper og arter. Der 
fremgår følgende af bilaget: 
 
- Forstyrrelse af jordbund 
Det fremgår af DMU-rapporten ”Kriterier for gunstig bevaringsstaturs”, at arealandelen med 
uforstyrret jordbund (f.eks. uden jordbearbejdning og kørsel) skal være stabil eller stigende. 
Jordbearbejdningen må foretages på op til 1/3 af en flade, hvis denne har været jordarbejdet 
tidligere (DMU 2003). 
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Der er kun i mindre omfang registreret jordbearbejdning: 
 
Tegn på: 


• På 2 % af det samlede areal med skovnaturtyper er der registreret tegn på 
jordbearbejdning på 1 – 10 % af arealfladen. 


• På 2 % af det samlede areal med skovnaturtyper er der registreret tegn på 
jordbearbejdning på 11 – 25 % af arealfladen. 


• På 2 % af det samlede areal med skovnaturtyper er der registreret tegn på 
jordbearbejdning på 26 – 50 % af arealfladen. 


• På 1 % af det samlede areal med skovnaturtyper er der registreret tegn på 
jordbearbejdning på   >    50 % af arealfladen. 


 
Tydelig: 


• På 1 % af det samlede areal med skovnaturtyper er der registreret nylig 
jordbearbejdning på 26 – 50 % af arealfladen. 


• På 1 % af det samlede areal med skovnaturtyper er der registreret nylig 
jordbearbejdning på   >    50 % af arealfladen. 


 
Nylig: 


• På 0,2 % af det samlede areal med skovnaturtyper er der registreret nylig 
jordbearbejdning på   >    50 % af arealfladen. 


 
Jordbearbejdning er kun konstateret i naturtyperne Bøgeskov på muldbund (9130) og 
Bøgeskove på morbund uden kristtorn (9110). 
 
Der er kun i mindre omfang registreret spor efter kørsel med traktose/dybe spor: 


• På  17 % af det samlede areal med skovnaturtyper er der registreret spor på 1 – 10 % 
af arealfladen. 


• På    1 % af det samlede areal med skovnaturtyper er der registreret spor på 11– 25 %  
• af arealfladen. 
• På 0,1 % af det samlede areal med skovnaturtyper er der registreret spor på 26 – 50 % 
• af arealfladen. 
• På    0 % af det samlede areal med skovnaturtyper er der registreret spor på   >   50 %  
• af arealfladen. 


 
Samlet set vurderes jordbearbejdning og spor efter kørsel med traktose/dybe spor ikke med 
det nuværende niveau at udgøre en væsentlig trussel for skovnaturtyperne i området. 
 
- Hugst 
Skovnaturtyperne skal have en kronedækningsgrad > 50 % af de træarter, der hører til 
naturtypen (DMU 2005a).  
 
På baggrund af bilag 2 kan det konkluderes, at der: 
• på 22 % af arealet med skovnaturtyper er en kronedækningsgrad > 90 %  
• på 64 % af arealet med skovnaturtyper er en kronedækningsgrad på 76-90 % 
• på 12 % af arealet med skovnaturtyper er en kronedækningsgrad på 51-75 % 
• på   1 % af arealet med skovnaturtyper er en kronedækningsgrad på 26-50 % 
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Kronedækningsgraden i området indikerer, at der føres en hugst i området, som ikke udgør en 
trussel mod sikring af en kronedækningsgrad på > 50 %. Den registrerede kronedækningsgrad 
omfatter dog alle træarter på arealet, og ikke kun de træarter, der naturligt hører til 
skovnaturtypen. 
 
- Ophør med naturvenlige driftsformer 
Der er ikke registreret nuværende stævningsdrift i skovnaturtyperne i H117, men på 7 ha er 
der registreret tydelige tegn på tidligere men ophørt stævningsdrift. Det svarer til 0,4 % af det 
samlede areal med skovnaturtyper. 
 
Der er kun konstateret stævningsdrift på skovnaturtyperne 91D0 og 91E0. 
 
På 1,7 ha (9130) er der registreret tydelige tegn på tidligere, men ophørt græsningsdrift i 
H117. Det svarer til 0,1 % af det samlede areal med skovnaturtyper. 
 
Der er konstateret nuværende græsningsdrift på ca. 1 % af det samlede areal med 
skovnaturtypen 9160. 
 
På baggrund af de ovennævnte registreringer er der ikke grundlag for at konkludere, at der har 
været væsentlige negative ændringer i arealet med naturvenlige driftsformer.  
 


3.3 Eutrofiering 
Kvælstof er fra naturens hånd begrænsende næringsstoffer for mange økosystemer. Når et 
naturområde belastes med ekstra næringsstoffer (eutrofieres), fører det til ændret 
artssammensætning, fordi konkurrencestærke og kraftigt voksende plantearter (som f. eks 
stor nælde, blåtop og vild kørvel) bliver begunstiget på bekostning af lavtvoksende og 
konkurrencesvage plantearter (såkaldte nøjsomhedsarter). 
 
Eutrofieringen kan blive så kraftig, at naturtypernes tålegrænse2 bliver overskredet. 
Resultatet bliver, at flere af de karakteristiske nøjsomhedsarter forsvinder, og 
naturtypernes tilstand ændres. Selv små ekstra tilførsler af næringsstoffer kan på sigt føre 
til ændret artssammensætning. Eutrofiering af naturområder kan ske i form af direkte 
tilførsel af gødning eller indirekte i form af f.eks. kvælstofdeposition fra luften eller 
jordfygning fra marker.  
 
Eutrofiering af skovarealer kan påvises på flere måder, f.eks. ved forekomst af negative 
strukturer, mange plantearter med god tilpasning til at vokse på næringsrig jordbund eller 
ved at måle eller modelberegne depositionen af kvælstof fra luften.  
 


 
Tålegrænser 
Alle de registrerede skovnaturtyper i H117 er kvælstoffølsomme med tålegrænser på 10-20 kg 
N/ha/år. Modelberegninger kan give lavere tålegrænser, ned til 7 kg N/ha/år. Tålegrænsen for 
naturtypen kilder og væld (7220) er angivet til at ligge i intervallet 15-25 kg N/ha/år (Skov- 
og Naturstyrelsen 2005).  
 
 
 


                                                 
2 Tålegrænsen er et mål for et naturområdes følsomhed for luftforurening. Tålegrænsen kan defineres som ”En 
kvantitativ vurdering af den belastning med et eller flere forurenende stoffer, hvorunder effekter på udvalgte 
følsomme elementer af natur og miljø ikke forekommer vurderet med den bedste nuværende viden”.  
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Kvælstof-deposition  
Den gennemsnitlige afsætning af kvælstof fra luften er følgende for de enkelte kommuner i 
H117. 
 
 NHy(kg N/ha) NOx (kg N/ha) Total N (kg N/ha) 
Fredensborg-Humlebæk 5,9 8,0 13,9 
Hillerød 6,0 8,0 14,0 
Helsinge 6,0 7,9 13,9 
Helsingør 5,1 6,2 11,3 
Græsted-Gilleleje 5,9 7,8 13,7 
Landsgennemsnit 9,1 6,8 15,9 
Tabel bilag.3.3. Baggrundsbelastningen (i kg N/ha/år) i de kommuner der ligger indenfor Natura 2000 området. 
Der refereres til kommuneinddelingen fra før den 1. januar 2007. Kvælstof-depositionen er angivet som 
kommunevise gennemsnit af hhv. NHy (ammoniak og ammonium), NOx (kvælstofoxider, salpetersyre og nitrat) 
og total N (samlet tør- og våddeposition) (Skov- og Naturstyrelsen 2005). 
 
Den gennemsnitlige deposition i de 5 kommuner, der dækker H117, er således på 13,4 kg 
N/ha/år, hvilket ligger under landsgennemsnittet på 15,9 kg N/ha/år.  
 
En betydelig del af NHy-fraktionen består af ammoniak fra lokale husdyrbrug, som er ujævnt 
fordelt i landskabet. Hertil kommer, at afsætningen af kvælstof på forskellige overfladetyper 
varierer i forhold til ruheden. Skov har stor ruhed, og derfor er der en større 
depositionshastighed i skove. Særligt udsatte er skovkanter, hvilket har stor betydning i 
Danmark, da en væsentlig del af de danske skove er små og derfor har relativ stor rand. 
Endvidere er der en særlig stor deposition i bevoksninger med nåletræ (Skov- og 
Naturstyrelsen 2003).  
 
Det er muligt at korrigere de kommunevise gennemsnitstal i forhold til lokal husdyrtæthed og 
til forskellige naturtypers ruhed inden for habitatområdet.  
 
Skov & Landskab har estimeret, at f.eks. ruheden af løvskov medfører en korrektion af den 
gennemsnitlige kvælstofdeposition på 2 i skovkanter (0-25 m) og 1,5 i overgangszonen (25-
50 m) (Skov & Landskab 2006b).  
 
Overskridelse af tålegrænse 
Det fremgår af DMU-rapporten ”Kriterier for gunstig bevaringsstatus”, at tålegrænsen for 
skovnaturtyperne ikke må overskrides (DMU 2003). 
 
H117 består primært af skov med flere store kompakt områder, specielt med træarterne 
rødgran og bøg. Gribskov har desuden mange små moser, enge, søer, overdrev og slettearealer 
fordelt over hele skoven med hovedvægt i den sydlige og østlige del.  
Gribskov er omgivet af ca. 70 % agerland, 25 % sø og 5 % by. 
 
Eutrofieringen vurderes at være en aktuel trussel i skovkanter og overgangszoner. Den 
gennemsnitlige deposition i den indre del af skovene ligger i den lave ende af intervallet for 
tålegrænsen for skovnaturtyperne. Supplerende modelberegning kan afsløre, om tålegrænsen 
er overskredet i den indre del af skoven.  
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3.4 Hydrologi 
En naturlig hydrologi uden afvanding eller vandløbsvedligeholdelse vil som hovedregel 
fremme den mest naturlige udvikling af de forskellige naturtyper. Afvanding samt 
nærtliggende vandindvinding sænker det naturlige vandspejl og medfører en gradvis 
udtørring af arealet. 
 
Det fremgår af ”Kriterier for gunstig bevaringsstatus”, at der skal være en stabil eller faldende 
indsats for oprensning af vandløb og nygravning af grøfter (DMU 2003).  
 
Det fremgår af bilag 2, at afvandingsforholdene for skovnaturtyperne er som følger: 
 
Afvanding 
• på 13,0 % af arealet er der ikke grøfter 
• på   3,4 % af arealet er der grøfter, der ikke fungerer 
• på 83,4 % af arealet er der grøfter, der er fungerende, men ikke vedligeholdte inden for 


de seneste 6 år 
• på   0,3 % af arealet er der grøfter, der er vedligeholdt inden for de seneste 6 år 
 
 
Der er i den fredskovspligtige, skovbevoksede del af habitatområdet registreret 0,24 ha med 
naturtypen kilde og væld (7220). Endvidere er der i skovnaturtyperne registreret mindre 
forekomster af kilder og væld som en del af disse naturtyper. Alle de registrerede kilder og 
væld har en naturlig eller overvejende naturlig hydrologi med ingen eller kun mindre 
forstyrrelser.  
 
Som følge at tilstedeværelsen af større arealer med fugtige skovnaturtyper og kilder og væld 
samt tilstedeværelsen af arten Stor vandsalamander vurderes området at være særligt følsomt 
overfor ændringer i hydrologien.  
 
Samlet vurderes hydrologien i området ikke at være nogen aktuel trussel for skovnaturtyperne 
eller stor vandsalamander. Enhver intensivering af afvandingsforholdene må dog betragtes 
som en trussel, særligt for naturtyperne 91D0 og 91E0, kilder og væld samt Stor 
vandsalamander. 
 
 


3.5 Invasive arter  
Arter, der ikke er kommet naturligt til landet og som er bevidst indført eller tilfældigt 
slæbt ind af mennesker, kaldes introducerede arter. En lille mængde af disse arter kan vise 
sig problematiske, hvis de spreder sig til naturen. Disse arter kaldes invasive arter.3 
 
Mange af de invasive arter er efterhånden blevet et stort problem, for de spredes og 
etablerer sig i beskyttede naturtyper. Her kan de danne store bestande og derved fortrænge 
det vilde plante- og dyreliv. 
 
Selvsåede nåletræarter (undtagen skovfyr, taks og ene) betragtes i denne sammenhæng 
som invasive arter, hvis de vokser på arealer med habitatnaturtyper. Dog kan rødgran 
indgå som en naturlig del af skovbevoksede tørvemoser (91D0). 
 
 


                                                 
3 Kilde: Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside www.skovognatur.dk 
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Det fremgår af bilag 2, at der er fundet få invasive arter i skovnaturtyperne i H117.  
 


• Japan-Pileurt og Glansbladet Hæg er fundet på arealer med skovnaturtypen 9110 og 
9130. De nævnte invasive arter dækker et mindre delareal med en andel på < 1 % af 
arealfladen. 


 
• I skovnaturtypen 9160 er der på et mindre areal (3,7 ha) konstateret Bærmispel på  


1-10 % af arealfladen. Desuden er der på skovnaturtypen 91D0 konstateret Robinie på 
2,1 ha med en arealflade andel 1-10 %. 


 
Skov- og Naturstyrelsen vurderer, at de pågældende arter ikke udgør nogen aktuel trussel mod 
skovnaturtyperne i området. 
 
Det fremgår af DMU-rapporten ”Kriterier for gunstig bevaringsstatus”, at 
kronedækningsgraden af ikke-hjemmehørende (uønskede) træarter ikke bør overstige 10 % 
(DMU 2003).  
 
Ifølge bilag 2 er der kun i mindre omfang registreret invasive nåletræarter i skovnaturtyperne i 
området: 
 


• På 26 % af det samlede areal med skovnaturtyper er der registreret invasive 
nåletræarter med en arealandel på <  1 %. 


• På 5 % af det samlede areal med skovnaturtyper er der registreret invasive nåletræarter 
med en arealandel på 1-10 %. 


• På 1 % af det samlede areal med skovnaturtyper er der registreret invasive nåletræarter 
med en arealandel på 11-25 %. 


 
De invasive nåletræarter er primært konstateret i naturtyperne 9110, 9130 og 9160. 


 
Samlet vurderes de invasive nåletræarter at udgøre en aktuel trussel på arealer, hvor de har en 
arealandel på mere ind 10 %. 


 
3.6 Forstyrrelse af arter  
Der er ved gennemgang ikke konstateret tegn på egentlige forstyrrelser af arter på 
udpegningsgrundlaget.  


 
3.7 Andre trusler  
Der er konstateret naturlig selvforyngelse af ær på 31 % af arealet i naturtyperne  
9110 og 9130. På 29 % af dette areal er der registreret kraftig selvforyngelse med en  
arealandel > 10 %. 
 
I skovnaturtypen 9160 er der konstateret naturlig selvforyngelse af bøg på 86 % og ær på  
32 % af arealet i naturtypen, hvoraf bøg har kraftig selvforyngelse på 21 % med en  
arealandel > 10 % og ær har kraftig selvforyngelse på 12 % med en arealandel > 10 %. 
 
Samlet vurderes selvforyngelse af ær at udgøre en trussel på sigt i naturtyperne 9110, 9130 og 
9160. Desuden udgør selvforyngelse af bøg en aktuel trussel i naturtypen 9160. 
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1 Beskrivelse af området 
Natura 2000-området Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov er udpeget som habitatområde nr. 
190. Der er ikke udpeget fuglebeskyttelsesområder inden for dette Natura 2000-område. 
 
Nr. Navn Areal (ha) 
H190 Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov  1886 
 Samlet areal Natura 2000 1886 
Tabel 1.1. Oversigt over de habitat- og fuglebeskyttelsesområder, der er inkluderet i denne basisanalyse. Kilde: 
http://www.skovognatur.dk/Natura2000/. 
 


 
                 Figur 1.1: Kort over habitatområde nr. 190. 
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Skovbevokset areal (ha) 
Nr. Navn Samlet 


skovbevokset areal 
(Top10DK) 


Heraf med 
fredskovspligt 


Heraf uden 
fredskovspligt 


H190 Esrum Sø, Esrum Å og Snævret 
Skov 


78 63 15 


 Samlet skovbevokset areal 78 63 15 
Tabel 1.2. Oversigt over det samlede skovbevoksede areal i habitatområder, der er inkluderet i denne 
basisanalyse.  


 
Skovarealet udgøres af Snævret Skov, som er en lille skov nord for Gribskov. Skoven ligger 
på et bakkedrag omgivet af store mose- og engarealer samt Esrum Å og Keldsø Å. 
Snævret Skov er på mange måder typisk for en nordsjællandsk produktionsskov, men har 
mange andre træk, der gør skoven til en lille naturperle. Produktionsdelen med bøg og eg 
ligger primært på de højeste partier midt i skoven, som er omgivet af skråninger og lave 
områder med ask, el og birk. Skoven har et større område med ædelgran (forsøgsareal), der er 
hugget hårdt og derfor har en kraftig bundvegetation af græs. 
Et lille skovbevokset moseareal findes i sydvest ved Møllekrog. 
 
Esrum Sø har en meget rig profundal macroinvertebratfauna, der gennem de sidste 65 år er 
velundersøgt af skiftende limnologer fra Feskvandsbiologisk Laboratorium under 
Københavns Universitet. Sådanne langtidsstudier er særligt værdifulde til at beskrive 
langsomme og komplicerede økologiske processer. Der er i verden kun få sådanne søer, 
hvilket gør Esrum Sø til et national og international interessant naturvidenskabeligt område. 
Desuden er søen genstand for intensiv rekreativ udnyttelse med sejlsport og lystfiskeri som de 
dominerende aktiviteter. Søen har siden sidste århundrede i mindre grad været genstand for 
erhvervsfiskeri. (Skov- og Naturstyrelsen (2006c)) 
 


2 Udpegningsgrundlaget 
Habitatdirektivet  fra 1992 har til formål at beskytte naturtyper og arter, der er truede, 
sårbare eller sjældne i EU. Til dette formål er der udpeget en række særlige 
bevaringsområder, de såkaldte habitatområder. Hvert enkelt habitatområde er udpeget 
med henblik på at beskytte bestemte habitatnaturtyper og arter af dyr og planter. Flere af 
disse habitatnaturtyper og arter er prioriterede, hvilket medfører et særligt ansvar for 
beskyttelsen. Habitatnaturtyperne er anført på direktivets bilag I, og arterne på direktivets 
bilag II. 
 


Som det fremgår af tabel 2.1 er habitatområde nr. 190 udpeget af hensyn til 9 
habitatnaturtyper og 4 arter. En mindre del af habitatområdet falder sammen med 
fuglebeskyttelsesområde nr. 108 i den sydlige del af habitatområdet. F108 vil være beskrevet i 
basisanalysen, der omhandler H117 Gribskov. 


Nr.  Habitatnaturtype/Artsnavn Håndtering 
1016 Sump vindelsnegl (Vertigo moulinsiana) +/- 
1096 Bæklampret (Lampetra planeri) - 
1099 Flodlampret (Lampetra fluviatilis) - 
1166 Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus) +/- 
3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks - 
3260 Vandløb med vandplanter - 


6210 
Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige 
orkidélokaliteter) 


- 


6430 Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn - 
7220 *Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand - 
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7230 Rigkær - 
9130 Bøgeskove på muldbund + 
9160 Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund + 
91E0 *Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld + 
Tabel 2.1 Oversigt over de habitatnaturtyper og arter, som er på udpegningsgrundlaget. En stjerne angiver, at 
naturtypen/arten er prioriteret af EU.  
- : betyder, at naturtypen/arten behandles i amtets eller de marine basisanalyser. 
+ : betyder, at naturtypen/arten behandles i denne basisanalyse. 


3 Datapræsentation 
Denne basisanalyse indeholder oplysninger om habitatnaturtyper og levesteder for arter på 
de skovbevoksede, fredskovspligtige arealer i Natura 2000 området.  
Oplysningerne stammer primært fra Skov- og Naturstyrelsens kortlægning af 
habitatnaturtyper og arter, der er gennemført i 2005 og 2006. Kortlægningen er foretaget 
på baggrund af ”Tekniske anvisninger for kortlægning og registrering af skovnaturtyper 
og levesteder for arter i Natura 2000 områder” (Skov & Landskab 2006a). Desuden har 
især amterne gennem årene indsamlet en del data om naturtyper og arter, bl.a. gennem 
NOVANA 1. 
 
 
Hermed en oversigt over de data, der er grundlaget for denne basisanalyse: 
 
Nr.  Habitatnaturtype/art Kortlagt areal 


(ha) / 
bestandstørrelse 


(stk) 


Bilag 


9130 Bøgeskove på muldbund 8,1 ha 2.1 


9160 
Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig 
jordbund 


4,2 ha 2.2 


91E0 *Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld 11,5 ha 2.3 
1166 Stor vandsalamander - 2.4 
1016 Sump-vindelsnegl  - 2.5 
Tabel 3.1. Oversigt over den del af udpegningsgrundlaget, som er mere detaljeret beskrevet i bilag 2. 
 
 
På de skovbevoksede, fredskovpligtige arealer i H190 er der i alt kortlagt 23,8 ha naturtyper, 
som er på udpegningsgrundlaget.  
 
For kortlægning af Stor vandsalamander og Sumpvindelsnegl henvises til Frederiksborgs 
Amts basisanalyse (Frederiksborg Amt 2006). 
 
I bilag 1 findes kort, som viser beliggenheden af habitatnaturtyperne på de skovbevoksede 
fredskovsarealer. 


4 Foreløbig trusselsvurdering 
I direktiverne er der krav om at fastholde eller genoprette ”gunstig bevaringsstatus” for de 
habitatnaturtyper og arter, som områderne er udpeget af hensyn til.  
 
Derfor er der foretaget en foreløbig vurdering af truslerne mod habitatnaturtyperne og arter i 
Natura 2000 området, som er præsenteret i bilag 3. Truslerne omfatter påvirkninger, hvor der 
er en begrundet mistanke om, at de har en negativ betydning for naturtilstanden.  


                                                 
1 NOVANA: Det nationale overvågningsprogram for vandmiljø og natur  
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Der fremgår af bilag 3, at væsentlige trusler i området er følgende:   
 
• Eutrofieringen vurderes at være en aktuel trussel i skovkanter og overgangszoner. Den 


gennemsnitlige deposition i den indre del af skovene ligger i den lave ende af 
tålegrænse-intervallet for skovnaturtyperne. Supplerende modelberegning kan afsløre, 
om tålegrænsen er overskredet i den indre del af skovene. 


• Indvandring af skyggetålende træarter som bøg og ær kan med tiden konvertere 
Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund (9160) til bøge- og/eller 
ærskove. 


 


5 Modsatrettede interesser 
I visse tilfælde kan naturtyper og/eller arter antagelig kun opretholdes på bekostning af 
andre naturmæssige interesser: 
 
Naturlig succession eller tilgroning kan indebære, at én naturtype udvikler sig til en anden, 
og drift eller naturpleje kan derfor indebære en konflikt mellem 2 naturtyper. F.eks. kan 
tør hede (4030) eller surt overdrev (6230) uden græsning udvikle sig til stilkegekrat 
(9190). 
 
Naturlig succession på veldrænede jorder vil med tiden ændre naturtypen egeskov og 
blandskov (9160) til f.eks. bøgeskove på muldbund (9130) eller falde udenfor 
skovnaturtyperne ved opvækst af ær. Den naturlige succession kan afhjælpes ved en aktiv 
indsats, hvis man ønsker at bevare egeskoven. Floraregistreringerne fra kortlægningen viser, 
at der er selvforyngelse i egeskoven af ær.  
 


6 Naturforvaltning og pleje 
Der foreligger følgende oplysninger om naturforvaltning og pleje af habitatnaturtyper og arter 
i området:  


 
• I dette habitatområde ligger der skovbevoksede arealer, som administreres af Skov- og 


Naturstyrelsen. Skovdriften på arealerne sker efter naturnære principper. Det betyder, 
at man i driften arbejder målrettet for at sikre et kontinuert skovdække og 
opretholdelsen af et godt skovklima. Derved kan foryngelse af skoven som helhed basere 
sig på selvsåning. Med den naturnære skovdrift fortsættes bestræbelserne på helt at 
undgå pesticider. Anvendelsen af gødning er begrænset til udpegede 
pyntegrøntsarealer. Den naturnære skovdrift i statsskovene er nærmere beskrevet i 
"Handlingsplan for naturnær skovdrift i statsskovene". Statsskovene er certificeret efter 
FSC og PEFC systemerne. Det betyder, at en ekstern part løbende kontrollerer, at 
skovene lever op til certificeringskravene dvs. en bæredygtig skovdrift. 


• Skov- og Naturstyrelsen har udlagt ca. 17 ha som urørt skov og ca. 12 ha til 
plukhugstdrift i habitatområde nr. 190, hvilket udgør ca. halvdelen af de kortlagte 
skovnaturtyper i H190. 


• Inden for følgende fredninger er der kortlagt skovhabitatnaturtyper: 
 
Navn: Gribskov (id. 061600). Omfang: ca. 11,6 ha. Fredet 15/3 – 1939 
Formålet med fredningen er at bevare udsigten over Esrum sø fra landevejen Hillerød-
Fredensborg. 
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Navn: Endrupgård (id.582900). Fredet 10/10 1974 
Formålet med fredningen er at bevare området i status quo, dog således at fredningen 
ikke er til hinder for etablering af en golfbane og at sikre offentlighedens adgang til 
området. 
Fredningsbestemmelser med særlig relevans for skov er bl.a., at beplantning ikke må 
foretages ud over vedligeholdelse af eksisterende beplantning eller have. 
 
Navn: Sti langs Esrum Kanal (id.056400). Omfang: ca. 2 km langt. Fredet 21/7 1937 
Stien på den vestlige side af Esrum Kanal skal være til fri færdsel for alle. 
 
Navn: Esrum Sø (id. 022600). Fredet 26/1 1954.  
Formålet med fredningen er at sikre almenhedens færdsel på en strækning ved Esrum sø 
i Nødebo. 
 
Navn: Udsigt over Esrum Sø fra landevejen Hillerød-Fredensborg (id. 616). Fredet 
11/3 – 1952 
 
Navn: Esrum søs omgivelser (id. 122000). Omfang: 167 ha. Fredet 11/3 1952 
Formålet med fredningen er at beskytte udsigten over søen, og bevare de særlige 
skønhedsværdier, der har betydning for landskabet omkring søen. 
Fredningsbestemmelser med særlig relevans for skov er bl.a., at det på dele af 
fredningsarealet er forbudt at fjerne eller udtynde beplantninger af træer, buske og 
levende hegn, uden nævnets samtykke. 
 


• Mht. naturpleje i H190 henvises til beskrivelse i Frederiksborg Amts basisanalyse 
 


7 Nykonstaterede eller nyindvandrede arter og natur typer 
Der er ikke konstateret nyindvandrede forekomster af arter eller habitatnaturtyper ved 
kortlægningen. 
  


8 Liste over manglende data 
Der er ikke konstateret manglende data ved kortlægningen 
 


9 Liste over anvendt materiale 
Danmarks Naturfredningsforening (1994): "Fredede områder i Danmark" af Knud Dahl. 7. 
udgave, 1. oplag 1994. 
 
DMU (2000): Faglig rapport nr. 322: Naturtyper og arter omfattet af EF-Habitatdirektivet. 
 
DMU (2003): Faglig rapport fra DMU, nr. 457, 2. udgave: ”Kriterier for gunstig 
bevaringsstatus”. 
 
DMU (2006): Faglig rapport nr. 582 NOVANA. Arter 2004-2005.  
 
DMU (2005a): Habitatnøgle, ver. 1.02 Appendiks 4a, 23. juni 2005, DMU. 
 
DMU (2005b): Beskrivelse af danske naturtyper omfattet af habitatdirektivet (Natura 2000 
typer), ver. 1.02 Appendiks 4b, af 23. juni 2005, DMU. 
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Frederiksborg Amt (2006): Natura 2000-basisanalyse. EF-Habitatområde nr. 190. 
 
Skov & Landskab (2006a): Tekniske anvisninger for kortlægning og registrering af 
skovnaturtyper og levesteder for skovlevende arter i Natura 2000 områder”.  Skov & 
Landskab, 15. februar 2006. 
 
Skov & Landskab (2006b): Nitratudvaskning fra skovarealer – model til risikovurdering. (P. 
Gundersen).  
 
Skov- og Naturstyrelsen (1998): Rødliste 1997 over planter og dyr. 
 
Skov- og Naturstyrelsen (2003): Manual vedr. vurdering af de lokale miljøeffekter som 
følge af luftbårent kvælstof ved udvidelse og etablering af større husdyrbrug. Udgivet af 
Miljøministeriet. http://www2.skovognatur.dk/udgivelser/2003/87-7279-537-
9/pdf/helepubl.pdf 
 
Skov- og Naturstyrelsen (2005): Opdatering af Ammoniakmanualen.  
http://www.skovognatur.dk/Udgivelser/Tidligere/2003/ 
ammoniakmanualen.htm 
 
Skov- og Naturstyrelsen(2006): Natura 2000 kortlægning af skovarters levesteder 
www.skovognatur.dk/Natura 2000 
 
Skov- og Naturstyrelsen (2006a): Retningslinier for udarbejdelse af Natura 2000-
basisanalyse for de skovbevoksede, fredskovspligtige arealer. 
 
Skov- og Naturstyrelsen (2006b): Natura 2000 kortlægning af skovarters levesteder 
www.skovognatur.dk/Natura 2000 
 
Skov- og Naturstyrelsen (2006c): Natura 2000, database og kortside 
www.skovognatur.dk//Emne/Natura 2000 
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Bilag 1 Kort over registrerede naturtyper/levestede r 
 
Bilag 1.1: Kort over habitatnaturtyper 
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Bilag 2 Data for naturtyper og arter 
 


2.1 Data for Bøgeskov på muldbund (9130) 
 


2.1.1 Beskrivelse af naturtypen 
Den del af vore bøgeskove (dvs. bøg er arten med størst kronedækning på arealet), hvor 
jordbunden ikke er sur eller meget kalkrig, således at muldbund dominerer. Der kan afhængig 
af alders- og udviklingstrin være tale om større eller mindre indblanding eller underskov af 
andre træarter, f.eks. ask, avnbøg, elm, ær, stilk-eg og vinter-eg. I nogle skove, f.eks. 
græsningsskove, vil underskov typisk mangle. 
 
Plantet (eller sået) skov er undtaget så længe den har plantagekarakter i kraft af ensaldrende 
træer i rækker. Når en plantet skov er uden plantagekarakter, og rummer enten oprindelig 
karakteristisk bundflora, sjældne arter eller arter af fællesskabsbetydning (se liste ved nøglen), 
er den omfattet. 
 
Eksempler på denne type er almindelige i store dele af landet, dog sjældnere mod vest. 
Følgende arter er karakteristiske for naturtypen: bøg, alm. guldnælde, enblomstret flitteraks, 
hvid anemone, skovmærke og tandrod. Disse arters forekomst er ikke afgørende, men hvor de 
findes er der stor sandsynlighed for at arealet svarer til typen. Ofte findes endvidere alm. 
bingelurt, hulrodet lærkespore, miliegræs, ramsløg, knoldet brunrod, skovsalat eller skovviol. 
 
Afgrænsningen mod andre typer bøgeskov er beskrevet under type 9110 og 9120. Bemærk 
endvidere at arealer med højtliggende kalkundergrund/kalkrigt plastisk ler henføres til type 
9150, uanset om der er et tyndt muldlag over mineraljorden. Almindeligt kalkrig muld med 
f.eks. lærkesporeflora er type 9130. Bøgeskov på fattig muldbund/mild morbund, hvor floraen 
typisk er præget af f.eks. stor fladstjerne og/eller skovsyre, hører også hjemme i type 9130 
(DMU 2005b). 
 
2.1.2 Naturtypens areal  
Der er kortlagt et samlet areal på 8,1 ha i H190. 
 
2.1.3 Naturtypens struktur og funktion 
Nedenstående data stammer fra Skov- og Naturstyrelsens kortlægning af habitatnaturtyper.  
 
- Skovstruktur 
Selvforyngelse af karakteristiske træarter (mindst 2 planter pr. m2).  
Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 5 klasser i tabellen efter andelen af 
selvforyngelse i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
Art < 1%  1-10% 11-30% 31-75% >76% I alt 
Bøg 1,2 6,9    8,1 
 
Kronedækning. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 5 klasser i tabellen efter 
andelen med kronedækning i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 


< 20 % 20-50 % 51-75 % 76 – 90 % > 90 % I alt 
    8,1 8,1 
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Etagering (areal med mere end 1 etage). Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 
5 klasser i tabellen efter andelen med etagering i % af det samlede areal af hver enkelt 
forekomst: 


< 20 % 20-50 % 51-75 % 76 – 90 % > 90 % I alt 
1,2 6,9    8,1 


 
- Dødt ved  
Dødt stående træ. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af klasserne i tabellen efter 
antallet af dødt stående træ pr. ha (dbh > 10 cm, højde > 2 m): 
< 1 stk/ha 1-5 stk/ha > 5stk/ha I alt 


5,2  2,9 8,1 
 
Dødt liggende ved. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af klasserne i tabellen efter 
antallet af dødt liggende ved pr. ha (diameter > 25 cm, længde > 5 m):    
< 1 stk/ha 1-5 stk/ha > 5stk/ha I alt 


5,2  2,9 8,1 
 
- Skovdrift 
Jordbearbejdning. Arealet (ha) af hver forekomst er bl.a. fordelt til én af klasserne i tabellen 
efter andelen af jordbearbejdning i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
 < 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
Tegn på      0 
Tydelig       0 
Nylig      0 
 
Spor efter kørsel med traktose/dybe spor. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af 
de 5 klasser i tabellen efter andelen af spor efter kørsel i % af det samlede areal af hver enkelt 
forekomst: 


< 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
6,9 1,2    8,1 


 
Stævningsdrift. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af klasserne i tabellen bl.a. 
efter andelen med stævningsdrift i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
 < 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
Ophørt, men 
tydelige tegn 


     0 


 Nylig      0 
 
Græsningsdrift. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af klasserne i tabellen bl.a. 
efter andelen med græsningsdrift i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
 < 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
Ophørt, men 
tydelige tegn 


     0 


Nuværende      0 
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Afvanding: 
Det samlede areal (ha) er inddelt i følgende klasser mht. afvandingsforholdene:  
A: Ingen grøfter 
B: Gamle grøfter, ikke fungerende (fyldt op/tilstoppede) 
C: Gamle grøfter, fungerende (ikke vedligeholdt indenfor de seneste ca. 6 år)  
D: Grøfter vedligeholdte indenfor de seneste ca. 6 år 
E:  Nye grøfter eller grøfter uddybet indenfor 2 år 
 


A B C D E I alt 
5,1  3,0   8,1 


 
2.1.4 Naturtypens arter  
- Karakteristiske arter 
Der er registreret følgende karakteristiske arter:  
- i 5 meter cirklerne  
Art Areal (ha)* 
Bøg 8,1 
Enblomstret flitteraks 2,9 
Hvid anemone 7,2 
Skovmærke 4,1 
* Det samlede areal af forekomsterne, hvor arten optræder i 5 m cirklen 
 
- på det øvrige areal (ha).   
Art Domine-


rende 
Alm. Hyppig Spredte Få I alt 


Bøg 7,2 0,9    8,1 
Enblomstret flitteraks     2,9 2,9 
Hvid anemone   5,9 1,2  8,1 
Skovmærke   2,9 4,0  6,9 
 
- Invasive arter.  
Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 5 klasser i tabellen efter andelen med 
invasive arter i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
Art < 1%  1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
------------------------------      0 
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2.2 Data for Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig 
jordbund (9160) 
 


2.2.1 Beskrivelse af naturtypen 
Den del af vore egeskove, inklusive ege-avnbøgeskove, (dvs. eg plus avnbøg dominerer 
kronedækningen af arealet), hvor jordbunden er mere eller mindre rig, og ofte fladgrundet 
(tidvist vandlidende eller højt grundvand), således at egen trives, mens bl.a. bøg ofte 
mistrives, samtidig med at vandbevægelse m.v. ikke er tilstrækkelig til at give en rig 
forekomst af ask.  
 
Plantet (eller sået) skov er undtaget så længe den har plantagekarakter i kraft af ensaldrende 
træer i rækker. Når en plantet skov er uden plantagekarakter, og rummer enten oprindelig 
karakteristisk bundflora, sjældne arter eller arter af fællesskabsbetydning (se liste ved nøglen), 
er den omfattet. 
 
Eksempler på denne type kan være dyrkede egeskove, tilgroningsskove og tidligere 
græsningsskove på fladgrundet bund, f.eks. i bunden af dale, i fladt terræn eller i nærheden af 
åbredder, hovedsageligt i de østlige og sydlige dele af landet. Følgende arter er karakteristiske 
for naturtypen: Stilkeg, avnbøg, navr, småbladet lind, stor fladstjerne, jordbær-potentil, skov-
hundegræs og lundranunkel. Disse arters forekomst er ikke afgørende, men hvor de findes er 
der stor sandsynlighed for at arealet svarer til typen. I veludviklede tilfælde kan endvidere 
findes majblomst, bølget bunke, liljekonval, krans-konval eller stor frytle.  
 
Definitionerne af typen i CORINE og i direktivets fortolkningsmanual er brede og supplerer 
delvis hinanden, således at hovedparten af de egeskove, som ikke umiddelbart kan indplaceres 
til en anden egetype vha. nøglen, må henføres til denne type. Egeskove, der vurderes kun at 
være egedominerede på grund af stævningsdrift af bøge-ege-skove på veldrænede jorder er 
ikke omfattet, men kan være omfattet af type 9120. Endvidere er egeskov med rig forekomst 
af ask og tilknyttet rig flora af kodriver/guldnælde/ramsløg undtaget, idet sådanne skove 
omfattes af Corine type 41.23, som ikke er på direktivet. Avnbøg kan være træarten med 
størst kronedækning, men rene eller næsten rene bestande af avnbøg hører ikke med, da det er 
Corine type 41.A, som ikke er på direktivet (DMU 2005b).  
 
2.2.2 Naturtypens areal  
Der er kortlagt et samlet areal på 4,2 ha i H190. 
 
2.2.3 Naturtypens struktur og funktion 
Nedenstående data stammer fra Skov- og Naturstyrelsens kortlægning af habitatnaturtyper.  
 
- Skovstruktur 
Selvforyngelse af karakteristiske træarter (mindst 2 planter pr. m2).  
Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 5 klasser i tabellen efter andelen af 
selvforyngelse i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
Art < 1%  1-10% 11-30% 31-75% >76% I alt 
Stilkeg 4,2     4,2 
 
Kronedækning. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 5 klasser i tabellen efter 
andelen med kronedækning i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 


< 20 % 20-50 % 51-75 % 76 – 90 % > 90 % I alt 
   4,2  4,2 
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Etagering (areal med mere end 1 etage). Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 
5 klasser i tabellen efter andelen med etagering i % af det samlede areal af hver enkelt 
forekomst: 


< 20 % 20-50 % 51-75 % 76 – 90 % > 90 % I alt 
 4,2    4,2 


 
- Dødt ved  
Dødt stående træ. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af klasserne i tabellen efter 
antallet af dødt stående træ pr. ha (dbh > 10 cm, højde > 2 m): 
< 1 stk/ha 1-5 stk/ha > 5stk/ha I alt 


4,2   4,2 
 
Dødt liggende ved. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af klasserne i tabellen efter 
antallet af dødt liggende ved pr. ha (diameter > 25 cm, længde > 5 m):    
< 1 stk/ha 1-5 stk/ha > 5stk/ha I alt 


4,2   4,2 
 
- Skovdrift 
Jordbearbejdning. Arealet (ha) af hver forekomst er bl.a. fordelt til én af klasserne i tabellen 
efter andelen af jordbearbejdning i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
 < 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
Tegn på      0 
Tydelig       0 
Nylig      0 
 
Spor efter kørsel med traktose/dybe spor. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af 
de 5 klasser i tabellen efter andelen af spor efter kørsel i % af det samlede areal af hver enkelt 
forekomst: 


< 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
4,2     4,2 


 
Stævningsdrift. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af klasserne i tabellen bl.a. 
efter andelen med stævningsdrift i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
 < 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
Ophørt, men 
tydelige tegn 


     0 


 Nylig      0 
 
Græsningsdrift. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af klasserne i tabellen bl.a. 
efter andelen med græsningsdrift i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
 < 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
Ophørt, men 
tydelige tegn 


     0 


Nuværende      0 
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Afvanding: 
Det samlede areal (ha) er inddelt i følgende klasser mht. afvandingsforholdene:  
A: Ingen grøfter 
B: Gamle grøfter, ikke fungerende (fyldt op/tilstoppede) 
C: Gamle grøfter, fungerende (ikke vedligeholdt indenfor de seneste ca. 6 år)  
D: Grøfter vedligeholdte indenfor de seneste ca. 6 år 
E:  Nye grøfter eller grøfter uddybet indenfor 2 år 
 


A B C D E I alt 
  4,2   4,2 


 
2.2.4 Naturtypens arter  
- Karakteristiske arter 
Der er registreret følgende karakteristiske arter:  
- i 5 meter cirklerne  
Art Areal (ha)* 
Stilkeg 4,2 
* Det samlede areal af forekomsterne, hvor arten optræder i 5 m cirklen 
 
- på det øvrige areal (ha).   
Art Domine-


rende 
Alm. Hyppig Spredte Få I alt 


Stilkeg 4,2     4,2 
 
- Invasive arter.  
Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 5 klasser i tabellen efter andelen med 
invasive arter i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
Art < 1%  1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
--------------------------------      0 
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2.3 Data for *Elle- og askeskov ved vandløb, søer og væld (91E0) 
 


2.3.1 Beskrivelse af naturtypen 
Fugtige til våde arealer i tilknytning til vandløb, eller af anden grund med en vis 
vandbevægelse, bevokset med (domineret af) rødel og/eller ask. Hyppige ledsagetræarter er 
dunbirk, skovelm, hvidpil og skørpil. Der er normalt en frodig bundflora med høje urter eller 
moseplanter, der trives med den rigelige tilgang af vand og næring.  
 
Plantet (eller sået) skov er undtaget så længe den har plantagekarakter i kraft af ensaldrende 
træer i rækker. Når en plantet skov er uden plantagekarakter, og rummer enten oprindelig 
karakteristisk bundflora, sjældne arter eller arter af fællesskabsbetydning (se liste ved nøglen), 
er den omfattet. 
 
Typiske eksempler er ask eller el ved væld, galleriskov langs vandløb (selv en strimmel på én 
træbredde), ellesumpe med vandbevægelse og askebevoksninger i tilknytning til vandløb. 
Bevoksningerne er ofte blandede med både el og ask, men dette er ikke et krav.  
 
Følgende arter er karakteristiske for naturtypen: rød-el, grå-el, ask, hvidpil, skør-pil, dun-birk, 
skov-elm, angelik, vandkarse, engkarse, kær-star, kæmpe-star, akselblomstret star, tyndakset 
star, skov-star, kåltidsel, elfenbens-padderok, andre padderok-arter, alm. mjødurt, skov-
storkenæb, engnellikerod, sværtevæld, lund-fredløs, skov-skræppe, lund-fladstjerne og stor 
nælde. Disse arters forekomst er ikke afgørende, men hvor de findes er der stor sandsynlighed 
for at arealet svarer til typen. I veludviklede tilfælde kan endvidere findes alm. fredløs, alm. 
hæg, gråpil, gul anemone, hjortetrøst, kvalkved, kærtidsel, druemunke, firblad, ægbladet 
fliglæbe, milturt-arter eller vorterod. 
 
Arealer med stagnerende vand undtages, idet det er en anden Corine type, karakteriseret ved 
manglende vandbevægelse, mere sur bund og bl.a. følgende plantearter: forlænget star, 
kærmangeløv, butfinnet mangeløv, kongebregne, tørst, tørvemos og dunbirk, d.v.s. det er en 
overgangstype mod de sure skovbevoksede tørvemoser. Selve vandarealet i form af væld eller 
vandløb hører til særskilte naturtyper. Se type 7220, Kilder og væld, hvis der vælder frit 
synligt kildevand frem (DMU 2005b).  
 
2.3.2 Naturtypens areal  
Der er kortlagt et samlet areal på 11,5 ha i H190. 
 
2.3.3 Naturtypens struktur og funktion 
Nedenstående data stammer fra Skov- og Naturstyrelsens kortlægning af habitatnaturtyper.  
 
- Skovstruktur 
Selvforyngelse af karakteristiske træarter (mindst 2 planter pr. m2).  
Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 5 klasser i tabellen efter andelen af 
selvforyngelse i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
Art < 1%  1-10% 11-30% 31-75% >76% I alt 
Ask 0,6 9,3    9,9 
Gråel  2,8    2,8 
Rødel  8,0    8,0 
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Kronedækning. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 5 klasser i tabellen efter 
andelen med kronedækning i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 


< 20 % 20-50 % 51-75 % 76 – 90 % > 90 % I alt 
  0,6 10,9  11,5 


 
Etagering (areal med mere end 1 etage). Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 
5 klasser i tabellen efter andelen med etagering i % af det samlede areal af hver enkelt 
forekomst: 


< 20 % 20-50 % 51-75 % 76 – 90 % > 90 % I alt 
0,6 0,5 7,6 2,8  11,5 


 
- Dødt ved  
Dødt stående træ. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af klasserne i tabellen efter 
antallet af dødt stående træ pr. ha (dbh > 10 cm, højde > 2 m): 
< 1 stk/ha 1-5 stk/ha > 5stk/ha I alt 


1,1 1,0 9,4 11,5 
 
Dødt liggende ved. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af klasserne i tabellen efter 
antallet af dødt liggende ved pr. ha (diameter > 25 cm, længde > 5 m):    
< 1 stk/ha 1-5 stk/ha > 5stk/ha I alt 


1,1  10,4 11,5 
 
- Skovdrift 
Jordbearbejdning. Arealet (ha) af hver forekomst er bl.a. fordelt til én af klasserne i tabellen 
efter andelen af jordbearbejdning i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
 < 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
Tegn på      0 
Tydelig       0 
Nylig      0 
 
Spor efter kørsel med traktose/dybe spor. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af 
de 5 klasser i tabellen efter andelen af spor efter kørsel i % af det samlede areal af hver enkelt 
forekomst: 


< 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
11,5     11,5 


 
Stævningsdrift. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af klasserne i tabellen bl.a. 
efter andelen med stævningsdrift i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
 < 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
Ophørt, men 
tydelige tegn 


     0 


 Nylig      0 
 
Græsningsdrift. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af klasserne i tabellen bl.a. 
efter andelen med græsningsdrift i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
 < 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
Ophørt, men 
tydelige tegn 


     0 


Nuværende      0 
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Afvanding: 
Det samlede areal (ha) er inddelt i følgende klasser mht. afvandingsforholdene:  
A: Ingen grøfter 
B: Gamle grøfter, ikke fungerende (fyldt op/tilstoppede) 
C: Gamle grøfter, fungerende (ikke vedligeholdt indenfor de seneste ca. 6 år)  
D: Grøfter vedligeholdte indenfor de seneste ca. 6 år 
E:  Nye grøfter eller grøfter uddybet indenfor 2 år 
 


A B C D E I alt 
0,5  11,0   11,5 


 
2.3.4 Naturtypens arter  
- Karakteristiske arter i bundvegetation 
Der er registreret følgende karakteristiske arter:  
- i 5 meter cirklerne  
Art Areal (ha)* 
Ask 11,0 
Gråel 1,0 
Kærstar 11,5 
Kåltidsel 7,1 
Padderok, skov 1,0 
Rødel 8,0 
Stor nælde 11,0 
Sværtevæld 1,5 
Vandkarse 7,0 
* Det samlede areal af forekomsterne, hvor arten optræder i 5 m cirklen 
 
- på det øvrige areal (ha).   
Art Domine-


rende 
Alm. Hyppig Spredte Få I alt 


Alm. mjødurt   0,5   0,5 
Ask 0,6 9,4  1,0 0,5 11,5 
Dunbirk    1,0  1 
Kærstar  7,2 1,5 2,8  11,5 
Kåltidsel    7,7  7,7 
Padderok, skov    7,5  7,5 
Padderok, dynd   1,0   1,0 
Padderok, ager    6,5  6,5 
Rødel  1,5 6,5   8,0 
Stor nælde  3,5 7,5 0,5  11,5 
Sværtevæld   1,0 0,5  1,5 
Vandkarse    7,0  7,0 
 
- Invasive arter.  
Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 5 klasser i tabellen efter andelen med 
invasive arter i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
Art < 1%  1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
Snebær  6,5    6,5 
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2.4 Data for Stor vandsalamander Triturus cristatus (1166) 
 


2.4.1 Beskrivelse af arten  
En detaljeret beskrivelse af arten kan ses på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside: 
www.skovognatur.dk/emne/Natura2000. 
 
2.4.2 Levested   
Stor vandsalamander lever på land en stor del af året mest i skove og haver, men vandrer i 
marts-april ned til vandhuller efter vinterdvalen. Stor vandsalamander findes i solbeskinnet 
søer og vandhuller med rent vand. Den findes sjældent i vandhuller med surt vand.  
 
I vandhullerne parrer salamandrene sig og opholder sig her frem til slutningen af sommeren 
Er der fisk i vandhullet, eller bruges det til at opdrætte ænder i, yngler de sjældent. På grund 
af tilstedeværelsen af fisk, findes Stor vandsalamander normalt ikke i større søer. 
 
I sensommeren forlader de voksne individer vandhullerne, indtil de i oktober opsøger et 
overvintringssted (Skov- og Naturstyrelsen 2007). 


Skov- og Naturstyrelsen har ikke konstateret levesteder for Stor vandsalamander på 
fredskovsarealerne i H190. 


Der henvises til Frederiksborg amtets basisanalyse, hvor der er en beskrivelse af levesteder 
for Stor vandsalamander i H190 (Frederiksborg Amt 2006). 
 
2.4.3 Bestand 
Af DMU’s rapport nr. 322 ”Naturtyper og arter omfattet af EF-Habitatdirketivet” fra 2000 
fremgår følgende: Stor vandsalamander er formentlig generelt i tilbagegang, og 
bevaringsstatus usikker på trods af, at arten endnu er meget almindelig især i det sydøstlige 
Danmark (DMU 2000).  
 
I Rødlisten er Stor vandsalamander kategoriseres som ”ikke truet”  (DMU 2007).  
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2.5 Data for Sumpvindelsnegl Vertigo moulinsiana (1016) 
 


2.5.1 Beskrivelse af arten  
En detaljeret beskrivelse af arten kan ses på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside: 
www.skovognatur.dk/emne/Natura2000. 
 
2.5.2 Levested  
Sump-vindelsnegl er en meget lille landsnegl (huset er ml. 2,2 og 2,7 mm), der lever på våde 
lokaliteter med bevoksninger af forskellige stararter som f.eks. stiv star eller kærstar, høj 
sødgræs, pindsvineknop og dunhammer, og hvor vandet står lige omkring jordoverfladens 
niveau. Ofte findes disse bevoksninger som bunddække i ellesumpe.  
 
En særlig fugtighedsgrad er nødvendig for opretholdelsen af den rette mikroflora, som 
sneglene afgræsser på plantestænglerne og bladene. Dette specielle krav til levestedet synes at 
være en af årsagerne til, at arten ikke er almindeligt forekommende. Derudover er det vigtigt, 
at en vis mængde sollys rammer plantesamfundene, hvor sump-vindelsneglene lever. 
 
Sump-vindelsnegl findes især i den østligste del af Danmark, dog med undtagelse af 
Bornholm. For nylig er arten også konstateret i Midtjylland (Skov- og Naturstyrelsen 2007). 


Skov- og Naturstyrelsen har ikke konstateret levesteder for sump-vindelsnegl på  
fredskovsarealerne i H190. 


Der henvises til Frederiksborg amtets basisanalyse, hvor der er en beskrivelse af levesteder 
for Sump-vindelsnegl i H190 (Frederiksborg Amt 2006). 
 
2.5.3 Bestand 
Af DMU’s rapport nr. 322 ”Naturtyper og arter omfattet af EF-Habitatdirketivet” fra 2000 
fremgår følgende:  
I perioden 1864-1977 blev den fundet på ca. 43 lokaliteter, fordelt med hovedparten på øerne 
og enkelte i Østjylland.  
 
Arten er især kendt med talrige fund i Mølleåsystemet nord for København. Ved eftersøgning i 
området i 1999 blev sump-vindelsnegl genfundet på 2-3 lokaliteter, på hvilke arten senest var 
fundet i 1936. På de øvrige historiske lokaliteter er bevaringsstatus ukendt.  
 
Arten findes formentlig stadig på mange lokaliteter i Østdanmark, men en detaljeret 
fastlæggelse af forekomst og dermed bevaringsstatus må afvente en nærmere undersøgelse. 
Den nationale bevaringsstatus må derfor betegnes som ukendt (DMU 2000). 
 
I Rødliste 1997 er Sumpvindelsnegl kategoriseret som ”sårbar”  (Skov- og Naturstyrelsen 
1998). 
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Bilag 3 Foreløbig trusselsvurdering  
I direktiverne er der krav om at fastholde eller genoprette ”gunstig bevaringsstatus” for de 
habitatnaturtyper og arter, som områderne er udpeget af hensyn til. For at en habitatnaturtype 
eller art kan siges at have gunstig bevaringsstatus skal en række kriterier være opfyldt:  
 
 
En habitatnaturtypes bevaringsstatus anses for “gunstig”, når  
 
• ”det naturlige udbredelsesområde og de arealer, det dækker inden for dette område 


er stabile eller i udbredelse”, og 
• ”den særlige struktur og de særlige funktioner, der er nødvendige for dens 


opretholdelse på lang sigt, er til stede og sandsynligvis fortsat vil være det i en 
overskuelig fremtid”, og 


• ”bevaringsstatus for de arter, der er karakteristiske for den pågældende naturtype, er 
gunstig.” 


(DMU 2003) 
 
 
En arts bevaringsstatus anses for “gunstig” når  
 
• ”data vedrørende bestandsudviklingen af den pågældende art viser, at arten på langt 


sigt vil opretholde sig selv som en levedygtig bestanddel af dens naturlige levested”, 
og  


• ”artens naturlige udbredelsesområde hverken er i tilbagegang, eller der er 
sandsynlighed for, at det inden for en overskuelig fremtid vil blive mindsket”, og  


• ”der er – og sandsynligvis fortsat vil være – et tilstrækkeligt stort levested til på 
langt sigt at bevare dens bestande”. 


(DMU 2003) 
 
Truslerne omfatter påvirkninger, hvor der er en begrundet mistanke om, at de har en negativ 
betydning for naturtilstanden. De største trusler er gennemgået i de følgende afsnit. 
 


3.1 Reduceret areal 
Antallet af plante- og dyrearter på en lokalitet afhænger, alt andet lige, af lokalitetens 
størrelse, således at et større areal kan oppebære et større antal arter. Store lokaliteter kan 
desuden typisk indeholde større bestande af de enkelte arter end små lokaliteter.  
 
Reduktion af en naturtypes areal vil derfor betyde, at der først sker en reduktion af 
bestandsstørrelserne af de enkelte arter, hvorefter nogle af bestandene forsvinder, og 
endelig vil de enkelte arter begynde at uddø.  
 
Det reducerede areal kombineret med forringede levevilkår i mange af de resterende 
naturområder har bevirket, at de forskellige plante- og dyrearter i stadig stigende grad får 
opsplittet deres bestande i mindre og isolerede delbestande. Sådanne små isolerede 
bestande er betydelig mere udsatte for at uddø end store sammenhængende bestande pga. 
indavl og tilfældige katastrofer. Når arterne er forsvundet fra sådanne isolerede lokaliteter, 
vil det ofte være vanskeligt for nye bestande at sprede sig dertil, netop fordi lokaliteterne 
er isolerede. 
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Reduktion af arealet af en habitatnaturtype eller en arts levested i skov kan f.eks. skyldes 
en aktiv konvertering til andre træarter, naturlig dynamik eller ændrede 
afvandingsforhold. I visse tilfælde kan både naturlig dynamik og genopretning af naturlig 
hydrologi medføre en acceptabel formindskelse af et naturareal. Således skal betydningen 
af udvikling af habitatnaturtyperne indbyrdes vurderes i forhold til det samlede areal med 
hver habitatnaturtype både lokalt, regionalt og nationalt. 
 


3.2 Intensiv skovdrift  
Intensiv skovdrift kan være en trussel mod habitatnaturtyper og arter. Det kan f.eks. dreje 
sig om: 
 
- Forstyrrelse af jordbund 
Forstyrrelse af jordbunden kan skade habitatnaturtypernes strukturer og arter. Jordbunden 
kan f.eks. forstyrres ved jordbearbejdning i forbindelse med foryngelse af skov eller 
kørsel i forbindelse med mekaniseret skovning og udkørsel af træ.  
 
- Anvendelse af pesticider 
Sprøjtning med pesticider kan skade habitatnaturtypernes arter. Der kan både være tale om 
anvendelse af pesticider direkte på arealerne og om vinddrift af pesticider fra nærtliggende 
land- eller skovarealer, som sprøjtes. 
 
- Plantning og efterbedring 
Plantning og efterbedring kan medføre en strukturel ensretning sammenlignet med 
naturlig foryngelse. 
 
- Hugst 
Hugstindgreb kan være en trussel, som helt kan fjerne skovnaturtyper og arters levesteder 
(renafdrift) eller forskyde træartssammensætningen og medføre en strukturel ensretning af 
bevoksninger.  
 
- Ophør med naturvenlige driftsformer 
Mange arter og strukturer er knyttet til og afhængige af naturvenlige driftsformer. Det kan 
eksempelvis være gamle driftsformer som stævnings- eller græsningsskov samt urørt 
skov. Derfor er ophør af disse naturvenlige driftsformer en trussel mod habitatnaturtyper 
og arter. 
 
Anvendelse af gødning er behandlet i afsnit 3.3 om eutrofiering, mens afvanding er 
behandlet i afsnit 3.4 om hydrologi. 
 
I bilag 2 er der lavet en sammenstilling af data om de enkelte habitatnaturtyper og arter. Der 
fremgår følgende af bilaget: 
 
- Forstyrrelse af jordbund 
Det fremgår af DMU-rapporten ”Kriterier for gunstig bevaringsstaturs”, at arealandelen med 
uforstyrret jordbund (f.eks. uden jordbearbejdning og kørsel) skal være stabil eller stigende. 
Jordbearbejdningen må foretages på op til 1/3 af en flade, hvis denne har været jordarbejdet 
tidligere (DMU 2003). 
 
Der er ikke registreret tegn på jordbearbejdning af de skovbevoksede, fredskovspligtige 
arealer i habitatområdet. 
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På ca. 18 % af det samlede registrerede areal med skovnaturtypen (9130) er der konstateret 
spor efter kørsel med traktose/dybe spor. Forstyrrelsen forekommer på et mindre delareal (1-
10 %) af de 18 % og vurderes ikke at udgøre nogen trussel for naturtypen. Der er ikke 
konstateret kørespor på de andre skovnaturtyper i Habitatområdet.  
 
Samlet set vurderes forstyrrelse af jordbunden i form af jordbearbejdning eller spor efter 
kørsel med traktose/dybe spor ikke at udgøre en trussel for skovnaturtyperne i området. 
  
- Hugst 
Skovnaturtyperne skal have en kronedækningsgrad > 50 % af de træarter, der hører til 
naturtypen (DMU 2005a).  
 
På baggrund af bilag 2 kan det konkluderes, at der: 
• på 34 % af arealet med skovnaturtyper er en kronedækningsgrad > 90 %  
• på 63 % af arealet med skovnaturtyper er en kronedækningsgrad på 76-90 % 
• på   3 % af arealet med skovnaturtyper er en kronedækningsgrad på 51-75 % 
 
Kronedækningsgraden i området indikerer, at der føres en hugst i området, som ikke udgør en 
trussel mod sikring af en kronedækningsgrad på > 50 %. Den registrerede kronedækningsgrad 
omfatter dog alle træarter på arealet, og ikke kun de træarter, der naturligt hører til 
skovnaturtypen. 
 
- Ophør med naturvenlige driftsformer 
Der er ikke registreret hverken nylig eller tegn på tidligere stævningsdrift og græsningsdrift i 
H190. På denne baggrund er der ikke grundlag for at konkludere, at der har været væsentlige 
negative ændringer i arealet med naturvenlige driftsformer.  
 


3.3 Eutrofiering 
Kvælstof er fra naturens hånd begrænsende næringsstoffer for mange økosystemer. Når et 
naturområde belastes med ekstra næringsstoffer (eutrofieres), fører det til ændret 
artssammensætning, fordi konkurrencestærke og kraftigt voksende plantearter (som f. eks 
stor nælde, blåtop og vild kørvel) bliver begunstiget på bekostning af lavtvoksende og 
konkurrencesvage plantearter (såkaldte nøjsomhedsarter). 
 
Eutrofieringen kan blive så kraftig, at naturtypernes tålegrænse2 bliver overskredet. 
Resultatet bliver, at flere af de karakteristiske nøjsomhedsarter forsvinder, og 
naturtypernes tilstand ændres. Selv små ekstra tilførsler af næringsstoffer kan på sigt føre 
til ændret artssammensætning. Eutrofiering af naturområder kan ske i form af direkte 
tilførsel af gødning eller indirekte i form af f.eks. kvælstofdeposition fra luften eller 
jordfygning fra marker.  
 
Eutrofiering af skovarealer kan påvises på flere måder, f.eks. ved forekomst af negative 
strukturer, mange plantearter med god tilpasning til at vokse på næringsrig jordbund eller 
ved at måle eller modelberegne depositionen af kvælstof fra luften.  
 


                                                 
2 Tålegrænsen er et mål for et naturområdes følsomhed for luftforurening. Tålegrænsen kan defineres som ”En 
kvantitativ vurdering af den belastning med et eller flere forurenende stoffer, hvorunder effekter på udvalgte 
følsomme elementer af natur og miljø ikke forekommer vurderet med den bedste nuværende viden”.  
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Tålegrænser 
Alle de registrerede skovnaturtyper i H190 er kvælstoffølsomme med tålegrænser på 10-20 kg 
N/ha/år. Modelberegninger kan give lavere tålegrænser, ned til 7 kg N/ha/år.  
(Skov- og Naturstyrelsen 2005).  
 
Kvælstof-deposition  
Den gennemsnitlige afsætning af kvælstof fra luften er følgende for de enkelte kommuner i 
H190: 
 
 NHy(kg N/ha) NOx (kg N/ha) Total N (kg N/ha) 
Græsted-Gilleleje 5,9 7,8 13,7 
Helsingør 5,1 6,2 11,3 
Fredensborg 5,9 8,0 13,9 
Hillerød 6,0 8,0 14,0 
Landsgennemsnit 9,1 6,8 15,9 
Tabel bilag.3.3. Baggrundsbelastningen (i kg N/ha/år) i de kommuner der ligger indenfor Natura 2000 området. 
Der refereres til kommuneinddelingen fra før den 1. januar 2007. Kvælstof-depositionen er angivet som 
kommunevise gennemsnit af hhv. NHy (ammoniak og ammonium), NOx (kvælstofoxider, salpetersyre og nitrat) 
og total N (samlet tør- og våddeposition) (Skov- og Naturstyrelsen 2005). 
 
Den gennemsnitlige deposition i de 4 kommuner, der dækker H190, er således på 13,2 kg 
N/ha/år, hvilket ligger under landsgennemsnittet på 15,9 kg N/ha/år.  
 
En betydelig del af NHy-fraktionen består af ammoniak fra lokale husdyrbrug, som er ujævnt 
fordelt i landskabet. Hertil kommer, at afsætningen af kvælstof på forskellige overfladetyper 
varierer i forhold til ruheden. Skov har stor ruhed, og derfor er der en større 
depositionshastighed i skove. Særligt udsatte er skovkanter, hvilket har stor betydning i 
Danmark, da en væsentlig del af de danske skove er små og derfor har relativ stor rand. 
Endvidere er der en særlig stor deposition i bevoksninger med nåletræ (Skov- og 
Naturstyrelsen 2003).  
 
Det er muligt at korrigere de kommunevise gennemsnitstal i forhold til lokal husdyrtæthed og 
til forskellige naturtypers ruhed inden for habitatområdet.  
 
Skov & Landskab har estimeret, at f.eks. ruheden af løvskov medfører en korrektion af den 
gennemsnitlige kvælstofdeposition på 2 i skovkanter (0-25 m) og 1,5 i overgangszonen (25-
50 m) (Skov & Landskab 2006b).  
 
Overskridelse af tålegrænse 
Det fremgår af DMU-rapporten ”Kriterier for gunstig bevaringsstatus”, at tålegrænsen for 
skovnaturtyperne ikke må overskrides (DMU 2003). 
 
Habitatområde H190 består af et lille tæt skovområde i nord og den store Esrum Sø i syd. 
Skoven i nord er primært omgivet af agerland og Esrum Sø er på den østlige side omgivet af 
skov og på den nordvestlige side grænser søen primært op til agerland. I den sydøstlige del af 
søen er det omgivende landskab skov og by.    
 
Eutrofieringen vurderes at være en aktuel trussel i skovkanter og overgangszoner. Den 
gennemsnitlige deposition i den indre del af skovene ligger i den lave ende af intervallet for 
tålegrænsen for skovnaturtyperne. Supplerende modelberegning kan afsløre, om tålegrænsen 
er overskredet i den indre del af skoven.  
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3.4 Hydrologi 
En naturlig hydrologi uden afvanding eller vandløbsvedligeholdelse vil som hovedregel 
fremme den mest naturlige udvikling af de forskellige naturtyper. Afvanding samt 
nærtliggende vandindvinding sænker det naturlige vandspejl og medfører en gradvis 
udtørring af arealet. 
 
Det fremgår af ”Kriterier for gunstig bevaringsstatus”, at der skal være en stabil eller faldende 
indsats for oprensning af vandløb og nygravning af grøfter (DMU 2003).  
 
Det fremgår af bilag 2, at afvandingsforholdene for skovnaturtyperne er som følger: 
 
Afvanding 
• på 23 % af arealet er der ikke grøfter 
• på 76 % af arealet er der grøfter, der er fungerende, men ikke vedligeholdt inden for de 


seneste 6 år 
 
Som følge at tilstedeværelsen af større arealer med fugtige skovnaturtyper vurderes området 
at være følsomt overfor ændringer i hydrologien.  
 
Samlet vurderes hydrologien i området ikke at være nogen aktuel trussel for skovnaturtyperne 
i området, men den store andel af ikke vedligeholdte grøfter i området kan blive en trussel ved 
oprensning.  
 


3.5 Invasive arter  
Arter, der ikke er kommet naturligt til landet og som er bevidst indført eller tilfældigt 
slæbt ind af mennesker, kaldes introducerede arter. En lille mængde af disse arter kan vise 
sig problematiske, hvis de spreder sig til naturen. Disse arter kaldes invasive arter.3 
 
Mange af de invasive arter er efterhånden blevet et stort problem, for de spredes og 
etablerer sig i beskyttede naturtyper. Her kan de danne store bestande og derved fortrænge 
det vilde plante- og dyreliv. 
 
Selvsåede nåletræarter (undtagen skovfyr, taks og ene) betragtes i denne sammenhæng 
som invasive arter, hvis de vokser på arealer med habitatnaturtyper. Dog kan rødgran 
indgå som en naturlig del af skovbevoksede tørvemoser (91D0). 
 
Det fremgår af bilag 2, at der er fundet snebær på 57 % af arealet i naturtypen 91E0 på 1 – 10 
% af arealfladen. Skov- og Naturstyrelsen vurderer at den pågældende art ikke udgør nogen 
aktuel trussel mod skovnaturtyper i området. 
 


3.6 Forstyrrelse af arter  
Der er ikke konstateret forstyrrelser af arter ved kortlægningen. 


 
3.7 Andre trusler  
Der er ikke konstateret andre trusler ved kortlægningen. 


                                                 
3 Kilde: Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside www.skovognatur.dk 
 







