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Tillæg om ny viden til Natura 2000-basisanalyse for  


Natura 2000-område nr. 144 Nedre Mølleådal og Jægersborg Dyrehave  


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 er tilføjet det oprindelige udpegningsgrundlag: 6410,tidvis våd eng (habi-
tatområde nr. 191) og 7220, kildevæld (habitatområde 251). 


 


3. NYE DATA OM NATURTYPER OG ARTER 


 


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. 


Data om ny-/genkortlagte naturtyper er medtaget såfremt der er tale om nykonstaterede na-
turtyper eller væsentlige ændringer i forhold til oplysningerne i basisanalysen. Data om nye ar-
ter er medtaget såfremt der er nye oplysninger i forhold til basisanalysen. 


 


Nr. / Naturtype Registreret  
areal (ha) 


Antal 
forekomster Kilde 


Terrestriske naturtyper 


Ingen nye data    


Skovnaturtyper 


Ingen nye data    


Tabel 1. Opdaterede data om nye eller genkortlagte naturtyper i habitatområde nr. 191 og 251.  


Data stammer fra 1) NOVANA-overvågningsprogrammet (2004-2009) samt Københavns Amts overvågning og tilsyn 
i perioden 1988-2006. 2) Naturtypekortlægning 2004-05 (NOVANA/DEVANO). 3) Genkortlægning, supplerende 
kortlægning 2007-09 (DEVANO). Kortlægningsdata for naturtyperne (ekskl. vandnaturtyper) kan ses på By- og 
Landskabsstyrelsens hjemmeside under "Se på kort". *Prioriteret naturtype.  


 


Nr. / Art Antal 
forekomster 


Areal (ha)/ 
Vandløb (km) Kilde 


Ingen nye data    


Tabel 2. Opdaterede data om nye arter på udpegningsgrundlaget for habitatområde nr. 191 og 251.  


1) Data stammer fra national overvågning 2004-2009 (NOVANA mv.) samt Københavns Amts overvågning og tilsyn 
i perioden 1988-2006. 


 


 


 


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. 
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4. SUPPLERENDE TRUSSELSVURDERING 


 


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


 


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 (%) 


Lyngby-Taarbæk 5,7 8,3 14,0 17 


Rudersdal 5,0 7,0 12,0 18 


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 12 
og 14 kg N/ha/år, hvilket er lidt lavere end landsgennemsnittet. Belastningen med ammoniak 
og ammonium (NHy) er lavere end landsgennemsnittet, hvilket tyder på, at det lokale og regi-
onale husdyrhold har en relativt mindre indflydelse på kvælstofnedfaldets størrelse. Nedfaldet 
af NOx’er – der overvejende stammer fra transport, energiproduktion og industri – ligger lidt 
under landsgennemsnittet. 


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. Struktur- og artstilstand udgør tilsammen naturtilstanden, 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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Overslagsberegningerne viser, at kvælstofnedfaldet på størsteparten af naturområderne i Na-
tura 2000-område nr. 144 ligger mellem 11,98 og 19,44 kg N/ha/år alt afhængig af den lokale 
husdyrtæthed og naturområdernes overfladeruhed. 


 


 Tålegrænseinterval
(kg N/ha/år) 


Kvælstofafsætning overslag 
(kg N/ha/år) 


Habitatnaturtype  10-15 15-20 20-25 


Kalkoverdrev (6210) 15-25 100%   


Surt overdrev (6230) 10-20 94% 6%  


Tidvis våd eng (6410) 15-25 (f) 56% 44%  


Hængesæk (7140) 10-15 (c,g) 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%  


Total  51% 49%  


Tabel 4a. Overslag over tålegrænseoverskridelser i Natura 2000-området, habitatområde nr 251. For hver naturtype 
er angivet naturtypens tålegrænseinterval og andelen af det samlede areal i forskellige intervaller af belastninger. Tå-
legrænsen 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. 


(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. 


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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(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 
 


 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)   100% 


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


     12% 88% 


Tabel 4b. Overslag over tålegrænseoverskridelser i Natura 2000-området, habitatområde nr 191. For hver naturtype 
er angivet naturtypens tålegrænseinterval og andelen af det samlede areal i forskellige intervaller af belastninger. Tå-
legrænsen 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. 


(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 størstedelen af naturområderne i Natura 2000-
området, at de enten er eller kan være negativt påvirket af luftbårent kvælstof 


Den lave ende af intervallet er overskredet for mange kortlagte naturtyper (vist med gult). På 
de kortlagte arealer af surt overdrev, hængesæk, kildevæld, elle- og askeskov, bøg på mor, 
bøg på muld og ege-blandskov er den lave ende af intervallet overskredet på alle arealer. 
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4.2 Foreløbig trusselsvurdering for nye arter på udpegningsgrundlaget 
Der er ingen nye arter på udpegningsgrundlaget 


 


5. SUPPLERENDE MODSATRETTEDE INTERESSER 
Der er ikke som følge af den supplerende kortlægning i Natura 2000-området identificeret nye 
modstridende interesser.  


 


6. ÆNDRET NATURFORVALTNING OG PLEJE 
Afsnittet om igangværende pleje og genopretning er opdateret på baggrund af oplysninger fra 
Skov- og Naturstyrelsen og Lyngby-Taarbæk Kommune 


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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Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen 
 
N 144 - Nedre Mølleådal og Jægersborg Dyrehave 
 
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:  
 
Natura 2000-området udgøres af åbne sletter vekslende med lukket 
skov. I området er der særligt fokus på levesteder for Stellas Mos-
skorpion, fordi Nedre Mølleådal er et af de få områder hvor arten fo-
rekommer i Danmark. Der er yderligere fokus på de truede naturty-
per kalkoverdrev, surt overdrev og tidvis våd eng. Desuden har skov-
naturtyperne bøg på mor, bøg på muld, egeskove og blandskove 
samt elle- og askeskov betydning fordi de er de arealmæssigt største 
naturtyper i området. 
 
Det overordnede mål for området er: 
• At områdets søer og vandløb får en god-høj naturtilstand 
• Skov- og lysåbne naturtyper sikres en god-høj naturtilstand. 
• Arterne på udpegningsgrundlaget, i særlig grad stellas mosskor-


pion, sikres velegnede leve – og ynglesteder, også på langt sigt. 
• Områdets kalkoverdrev, surt overdrev og tidvis våd eng priorite-


res højt. Naturtypernes areal fastholdes og tilstanden forbedres. 
• Områdets økologiske integritet sikres i form af en for naturtyper-


nes hensigtsmæssig drift/pleje og hydrologi, en lav næringsstof-
belastning og gode sprednings- og etableringsmuligheder 
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Relevante planer 
Der er gennemført en fredning for Mølleådalen. Der skal i forbindelse 
hermed udarbejdes en plejeplan for området. 
 
Langt det meste af Natura 2000-området drives af Skov- og Natur-
styrelsen med stor vægt på bevaring og forbedring af naturværdierne 
i såvel skov som på skovens åbne arealer. Skovdriften på arealerne 
sker efter naturnære principper, hvilket betyder, at man i driften ar-
bejder målrettet for at sikre et kontinuert skovdække og opretholdel-
sen af et godt skovklima. Derved kan foryngelse af skoven som hel-
hed basere sig på selvsåning. Skov- og Naturstyrelsen har udlagt 
størstedelen (95%) af de kortlagte skovnaturtypearealer som urørt 
skov og/eller græsningsskov. 
 
Jægersborg Dyrehave plejes i overensstemmelse med driftsplanen for 
området. Til driftsplanens væsentligste mål hører, at bevare de na-
turmæssigt mest værdifulde overdrev, opretholde den nuværende 
skovprocent via jævn nyplantningstakt og opnå så lang bevoksnings-
levetid som muligt. 
 
Miljøministeriet har udpeget Mølleåsystemet som et af 11 indsatsom-
råder. Mølleåsystemet dækker 2 Natura 2000-områder, nemlig Nedre 
Mølleå og Øvre Mølleå. Der planlægges etablering af særdeles effektiv 
rensning på Renseanlæg Lundtofte og derfra tilbageførsel af noget at 
det rensede spildevand til Kalvemosen og videre til Furesø og den 
nedre del af Mølleåen for at genskabe en mere naturlig vandføring 
her. Derudover gennemføres der naturpleje i form af rydning af op-
vækst, græsning m.m. i en række områder inden for Mølleåsystemet 
bl.a. ved Ravnholm, hvor der ryddes vedplanter i kildefelter. 
 
Derudover planlægges der vandløbsrestaureringsprojekter i Heste-
tangs Å /Vassingrødløbet samt Dumpedalsrenden og sørestaurering 
af Vejle Sø og Søllerød Sø. En række af projekterne støttes af LIFE-
midler fra EU Kommissionen. Tiltagene er beskrevet på 
http://www.skovognatur.dk/Naturprojekter/Projekter/Hovedstaden/M
olleasystemet/ 
 
De private og kommunale arealer i Lyngby-Taarbæk Kommune, som 
er omfattet af fredningen af Mølleådalen fra Lyngby Sø til Øresund 
2001 (Mølleåfredningen), har siden november 2007 været omfattet af 
en gældende fredningsplejeplan. Planen indeholder bl.a. en målsæt-
ning om at beskytte Natura 2000 områdernes udpegningsgrundlag 
bedst muligt. Der er endvidere indbygget en bestemmelse om at 
”plejetiltag som medfører negative konsekvenser for arter og natur-
typer omfattet af habitatdirektivet tillades ikke”. 
 
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 
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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 sump-vindelsnegl, stor vandsalamander og stellas mosskor-
pion.  
 
Hvis ikke planen for 1. planperiode iværksættes, vil de lysåbne natur-
typer gro til og der vil ske fortsat afvanding af naturarealer med tab 
af naturindhold til følge. Desuden skal planen sikre at både skov- og 
andre naturtyper ikke belastes med mængder af luftbåret kvælstof 
der overskrider naturtypernes tålegrænser. 
 
Bevaringsstatus er gunstig eller vurderet gunstig for:  
• Kalkoverdrev (6210), da naturtypen har gode strukturforhold og 


ikke vurderes at være kritisk belastet af kvælstofdeposition eller 
andre trusler. 


 
Bevaringsstatus er ugunstig eller vurderet ugunstig for:  
• Næringsrige søer (3150) pga. stor belastning med næringsstoffer 
• Kransnålealgesøer (3140), da laveste tålegrænse for kvælstof-


nedfald sandsynligvis er overskredet. 
• Vandløb med vandplanter (3260), da vandløbet (Mølleåen) er re-


guleret 
• Surt overdrev (6230) samt tidvis våd eng (6410) og kildevæld 


(7220), da laveste tålegrænse for N-deposition er overskredet. 
• Hængesæk (7140), da højeste tålegrænse er overskredet. 
• 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-


depo-sition er overskredet. 
• 91E0 Elle- og askeskove, da laveste tålegrænse for N-deposition 


er overskredet. 
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Bevaringsstatus er ukendt for:  
• Søbred med småurter, (3130), da naturtypen ikke er kortlagt 
• Sump-vindelsnegl, stor vandsalamander og stellas mosskorpion, 


da arterne ikke er kortlagt. 
 
C. Miljøforhold i områder der kan blive berørt  
 
Det overordnede mål er at bevare Dyrehaven, som vi kender den. 
Herunder sikring af at den hidtidige dyrehavedrift kan fortsætte 
uændret på langt sigt, samt at det at fastholde den dynamik, som 
opstår ved at væsentlige dele af arealerne fastholdes i en omdrift på 
ca. 400 år, hvor arealerne veksler fra slette over tilplantning med 
skov til lysåben gammel skov og slette igen. Kun på denne måde kan 
det fastholdes, at der også på meget langt sigt vil være mange gamle 
og døende træer i Dyrehaven.  
 
Stellas mosskorpion lever i gamle hule træer. Der skal sikres gamle 
hule træer som levesteder også på langt sigt. Det skønnes dog at dis-
se levesteder kan sikres gennem den løbende foryngelse som i øje-
blikket er på ca. 1,8 ha om året. Plantningen kan foretages på områ-
der, der ikke er registreret som lysåben naturtype, samt på lys-åbne 
arealer med lavt artsindeks – dog således at den omtrentlige pro-
centmæssige fordeling af lysåbne og skovbevoksede arealer er den 
samme som på kortlægningstidspunktet, således at den lysåbne del 
ikke formindskes væsentligt. 
 
Kalkoverdrev, surt overdrev samt tidvis våd eng har på nationalt og 
regionalt niveau haft en stor tilbagegang, og i Danmarks afrapporte-
ring til EU vurderes naturtypernes bevaringsstatus at være ugunstig. 
I bilag 1 i By- og Landskabsstyrelsen 2007: ”Natura 2000-retnings-
linjer for målfastsættelse og indsatsprogram” er kalkoverdrev, surt 
overdrev samt tidvis våd eng derfor opført som en truet naturtype. 
Der vil derfor blive gjort en indsats for at sikre og forbedre tilstanden 
af de tre naturtyper. 
 
Da urørt skov alt overvejende er aktuel på gamle skovbevoksede are-
aler, vil der sjældent opstå konflikter i forhold til driften af lysåbne 
naturtyper.  
 
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 
 
E. Internationale miljøbeskyttelsesmål 
 
Planen er en udmøntning af EU's Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirek-
tiv implementeret i dansk lov via Miljømålsloven. Planen vil sikre, at 
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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 Nedre Mølleådal og Jægersborg 
Dyrehave gælder: 
 
1.1 Reduktion af kvælstofdeposition 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 rigkær og hængesæk Det undersøges nærmere, hvor der er 
behov for at skabe en mere hensigtsmæssig hydrologi i skovna-
turtyper. 


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 sump-vindelsnegl, stor 
vandsalamander og stellas mosskorpion. 


1.6 Den samlede kvælstofbalance i Natura 2000-området undersø-
ges i 1. planperiode 


1.7 De lysåbne områder kortlægges mere detaljeret, således at det 
muliggør en beskyttelse af de mest værdifulde lysåbne områder 
og giver en frihedsgrad til at muliggøre nyplantninger. 


1.8 Invasive arter skal bekæmpes og deres spredning skal forebyg-
ges. 


 
I henhold til vandplanen vurderes en gennemførelse af planen for 
vandopland 2.3 Øresund under vandrammedirektivet at indebære, at 
følgende del af Natura 2000-planens indsatsprogram bliver udført: 
 
• Forbedring af vandløbskvaliteten i områdets målsatte vandløb. 
• Forbedring af tilstanden af områdets større søer  
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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. 


Befolkningen x  
De rekreative oplevelser i tilknytning 
til området sikres eller forbedres via 
et forbedret naturgrundlag. 


Menneskers sundhed  x


Fauna og flora x  Er redegjort for. 


Jordbund  X


Vand x  Er redegjort for – se i øvrigt vand-
plan for vandopland 2.3 Øresund 


Luft  x
Klimatiske faktorer  x


Materielle goder  x  


Landskab x  


Et varieret landskab bestående af 
forskellige landskabstyper fastholdes 
og udbygges. Fragmentering af land-
skabet imødegås. 


Kulturarv, herunder kirker  x
Arkitektonisk arv  x


Arkæologisk arv  x  
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. 
 
Sigtelinje 2. Små og fragmenterede habitatnaturtyper og levesteder 
for arter 
 
2.1 Anvendes ikke 
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Sigtelinje 3. Naturtyper og levesteder, som ikke er beskyttet af natur- 
og miljølovgivningen 
 
3.1 Levestedernes samlede antal af egnede værtstræer for stellas 


mosskorpion sikres opretholdt, herunder også træernes døde 
stammer og større grene efter naturligt forfald. 


3.2 Skovnaturtyper sikres. Der kan være tale om en dynamisk situ-
ation, hvor det ikke nødvendigvis er de samme forekomster, der 
over tid bidrager til sikring af en skovnaturtype. 


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


 
Sigtelinje 4. Særlig indsats for naturtyper og arter, hvis biogeografi-
ske status er i fare 
 
4.1 Arealerne med kalkoverdrev, surt overdrev og tidvis våd eng til-


stand sikres og forbedres.  
 
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 foretaget følgende valg: 
 
Stellea mosskorpion er i bilag 1 i By- og Landskabsstyrelsen 2007: 
”Natura 2000-retningslinier for målfastsættelse og indsatsprogram” 
opført som en truet art. Der vil derfor blive gjort en indsats for sikre 
levesteder for arten. 
 
Rigkær, tidvis våd eng, surt overdrev og kalkoverdrev på nationalt og 
regionalt niveau haft en stor tilbagegang, og er på ovennævnte bilag 
opført so truede naturtyper. I Danmarks afrapportering til EU vurde-
res naturtypernes bevaringsstatus at være ugunstig. Der vil derfor 
blive gjort en indsats for at sikre ovennævnte naturtyper gennem en 
optimal pleje og en reduktion af kvælstofdeposition. 
 
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-Kommis-
sionen hvert 6 år. 
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Basisanalysen – udarbejdet i forbindelse med naturplanen - udgør det 
nuværende videns grundlag for områdets udpegningsgrundlag i for-
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 der foretaget en prioritering af sikring af levesteder til stellas 
mosskorpion, også på langt sigt. Der kan derfor tilplantes som løben-
de foryngelse som i øjeblikket er på ca. 1,8 ha om året. Plantningen 
kan foretages på områder, der ikke er registreret som lysåben natur-
type, samt på lys-åbne arealer med lavt artsindeks – dog således at 
den omtrentlige procentmæssige fordeling af lysåbne og skovbevok-
sede arealer er den samme som på kortlægningstidspunktet, således 
at den lysåbne del ikke formindskes væsentligt. 
 
Der vil blive gjort en indsats for de fire truede naturtyper, rigkær, 
tidvis våd eng, surt overdrev og kalkoverdrev for at sikre ovennævnte 
naturtyper gennem en optimal pleje og en reduktion af kvælstofdepo-
sition. 
 
Hvis ikke planen iværksættes, vil det på sigt medføre en forringet 
status for de prioriterede dele af områdets udpegningsgrundlag. 
 
Planen betyder, at de rekreative oplevelser i tilknytning til området 
forbedres via et forbedret naturgrundlag.  
 
Det overordnede formål med planen er at skov- og lysåbne naturty-
per og levesteder for arter skal sikres en god bevaringstilstand. Om-
rådets kalk-overdrev, surt overdrev og tidvis våd eng prioriteres højt.  
 
Naturtypens areal skal fastholdes og tilstanden forbedres. Arterne på 
udpegningsgrundlaget, sump-vindelsnegl, stor vandsalamander og 
stellas mosskorpion, skal sikres velegnede leve – og ynglesteder også 
på langt sigt. 
 
Planens gennemførsel vurderes dog ikke at få negative konsekvenser 
for bilag 4-arter.  
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Høringsnotat for Natura 2000-plan 
 


NOTAT 
 


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


Forslag til Natura 2000-plan nr. 144 
 


Nedre Mølleådal og Jægersborg Dyrehave 
 
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. 144 er der modtaget i alt 5 høringssvar fra Lyngby-Taarbæk Kommune (ID 
1651), Rudersdal Kommune (ID 2094), DN-hovedforeningen (ID 1764), Nordsjællands 
Landboforening (ID 2341) og Danmarks Jægerforbund (ID 3197). 
  
Svarene har især berørt følgende punkter: 
 
1. Målsætning 
2. Næringsbegrænsning 
 
Der har ikke været generelle høringssvar til planen. 
 
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. 
 
Bemærkninger til planforslaget 
 
1. Målsætning:  
Høringssvar: 
Lyngby-Tårbæk Kommune spørger, hvilken målsætning, der er for de dele af Natura 2000-
områdene, der ikke er habitatdirektiv-naturtyper.  



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

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

http://www.nst.dk/





Kommunen spørger desuden om, hvordan planen forholder sig til de habitatdirektivnaturtyper, der 
ligger uden for Natura 2000-områderne. 
 
Naturstyrelsen: 
Målsætningerne er knyttet til de naturtyper (og arter), der er udpegningsgrundlag for området. 
Naturplanen forholder sig ikke til de habitatdirektivnaturtyper, der ligger uden for Natura 2000-
områderne. 
 
2. Næringsbegrænsning  
Høringssvar: 
DN-Lyngby-Tårbæk kommer med forslag til mindsket næringspåvirkning i Dyrehaven. 
 
Naturstyrelsen: 
Naturstyrelsen vil indskrive en specifik reduktion i retningslinie 1.7, mens en generel vurdering af 
kvælstofbalancen allerede findes som retningslinie 1.6 i planen. 
 
Justeringer af forslag til Natura 2000-plan nr. 144 
Der er foretaget en ændring i planen, idet der er indskrevet en ny retningslinie.  
 
Naturstyrelsens egne justeringer af forslag til Natura 2000-plan nr. 144 
På baggrund af dialog i høringsperioden, og Naturstyrelsens egne overvejelser, er der foretaget 
mindre justeringer og tilføjet en ny retningslinie i indsatsafsnittet. 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. 144  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. 144. SMV-rapporten viste ikke 
modstrid med andre miljøhensyn, og der er i den offentlige høring ikke modtaget kommentarer til 
rapporten. 
 
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/
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Basisanalyse til Natura 2000-plan for 


Nedre Mølleådal 
 
 


1. Området 
 
Området omfatter strækninger af den nedre Mølleå med omgivende arealer med sumpskov og 
kildevæld. Der indgår desuden flere opstemmede søer. Området er delvis offentligt ejet (statsligt og 
kommunalt) og delvis privatejet. Den statsejede del er en del af Jægersborg Statsskovdistrikt. 
 


 
Figur 1. Områdeafgrænsning (rød) og beliggenhed af området. 
 
Området er delt i flere polygoner. Det samlede areal udgør 42 ha. Det meste af området er 
registreret som §3-arealer, heraf 26,9 ha (64,0%) som mose og 2,2 ha (5,2%) som eng og 6,3 ha 
(15%) som sø, i alt 35,4 ha (84,3%). 
 
På kortbilag 2 ses udbredelsen af §3-naturtyper sammenholdt med de kortlagte habitat-naturtyper 
 
 
 
Fredning Nedre Mølleå 







 
 
 
Fredning Nedre Mølleå 


 
 
 


2. Udpegningsgrundlag 
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 
naturtyper og arter af dyr og planter. Flere af disse naturtyper og arter er prioriterede, hvilket 
medfører et særligt ansvar for beskyttelsen. Naturtyperne er anført på direktivets bilag I, og arterne 
på direktivets bilag II. 
 
 
Området er udpeget for følgende arter og naturtyper: 
 
Kode Naturtyper og arter  Kortlagt areal i ha Antal forekomster 


1016 Sump vindelsnegl (Vertigo moulinsiana) Ikke relevant ? 
3260 Vandløb med vandplanter Ikke relevant 0? 
7220 *Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand 0,1 2 
91E0 *Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld   
 
 
 


3 Relevante data for hver naturtype og art 
 
Kode Naturtyper og arter Bilag Nova Novana Andre data 


1016 Sump vindelsnegl (Vertigo moulinsiana) - - - DMU rapport 
3260 Vandløb med vandplanter     
7220 *Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand   Intensiv 


station 
 


91E0 *Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld -    
 
 
 
 
 


Navn Formål DocuLive_nr År Dokument Fredet areal 


Mølleåen Landskabsfredning 9806803 
 
2001 Fredningskendelser\Mølleådalen fra Lyngby Sø til Øresund 9806803.pdf 458 ha 







4 Foreløbig trusselsvurdering 
I 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 naturtyper og arters forekomster (se bilag 3) er der foretaget 
en foreløbig vurdering af truslerne mod arterne og 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 (4.1 – 4.X). 
 
Beskrivelse af naturtilstanden i de terrestriske naturtyper 
I forbindelse med kortlægningen af de 18 terrestriske, lysåbne habitattyper (ref.) 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 tretrins skala: udbredte (U), spredte (S) eller ikke tilstede (I).  
 
Tabel 4.1 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 nogen nævneværdige trusler, mens mørkerød farve viser dårligt udviklede 
naturtyper, der antagelig påvirkes kraftigt af en eller flere trusler. 
  







 
7220 Negative strukturer 


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


 
 


6410 Negative strukturer 
Positive  I S U 


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


Figur 4.1 Forekomst af negative og positive karakteristiske strukturer i områdets naturtyper 
 
 
 
Det fremgår af tabel 4.1 at i kildevæld, (7220), forekommer ”rig mosflora” som positiv struktur og 
”tilgroet med høje urter/vedplanter” som negativ struktur. Begge strukturer forekommer spredt. 
 
I området med tidvis våd eng, 6410; (ikke på aktuelt udpegningsgrundlag) er der en udbredt 
forekomst af negative strukturer, mens positive forekommer spredt. Den negative struktur er ”ingen 
tegn på oversvømmelser” og den positive struktur er ”rig flora”.  
 
 
4.1 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. I bilag 4.1 er der vist forskellige mål 
for eutrofieringen. 
 
Terrestriske naturtyper 
Beregningen viser, at belastningen med luftbårent kvælstof inden for habitatområdet varierer 
mellem 15,23 og 17,79 kg N/ha/år på naturtyper med henholdsvis høj og lav overfladeruhed. 







 
 
 
Andel af forekomster (i % af samlede areal) 
Habitattype Tålegrænse 12,5-15 kg N 15-17,5 kg N 17,5-20 kg N 20-22,5 kg N Hovedtotal
6410 15-25 0% 100% 0% 0% 100% 
7220 15-25 0% 0% 100% 0% 100% 


 
Tabel b4.1.3. Vurdering af de kortlagte terrestriske naturarealers belastning med luftbåren kvælstof i forhold til 
naturtypernes tålegrænseintervaller. For hver naturtype er angivet andelen af det samlede areal i forskellige intervaller 
af belastninger. 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. 
 
Ovenstående tabel viser, at kvælstof-depositionen for områdets terrestriske naturtyper af en størrelse 
så tålegrænsen kan være overskredet (N-belastning overstiger lave ende af tålegrænseintervallet for 
naturtypen), dermed er det muligt at eutrofiering er et problem. Se i øvrigt bilag 4.1. 
 
Vandløb 
Mølleåen er stærkt eutrofieret, og opfylder ikke sin målsætning. Det er også tvivlsomt om 
strækningen opfylder kriterierne for at tilhøre naturtypen (der blev ingen vandplanter registreret på 
overvågningsstationen). Se i øvrigt bilag 3.2. 
 
4.2 Tilgroning 
 
De fleste af de lysåbne terrestriske naturtyper har igennem flere hundrede år været udnyttet til 
græsning eller høslet 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. 
 
Tilgroning kan vurderes ud fra områdernes udnyttelse til græsning / høslet, vegetationens højde, 
dækningsgraden af vedplanter og forekomst af negative strukturer, der har relation til tilgroningen. I 
bilag 4.2 er der lavet en sammenstilling af tilgroning som en trussel.  
 
Området med kildevæld (7220) er delvis tilgroet med høje urter og stærkt tilgroet med vedplanter. 
Naturtypen 7220 er vurderet på baggrund af et dokumentationsfelt. Her er der ikke registreret et 
plejebehov. Men i de øvrige dokumentationsfelter i Mølleåen, der dog ligger uden for 
afgrænsningen af habitatområdet, er der i alle felter registreret et meget stort plejebehov. 
 







 
 
 
Området med tidvis våd eng (6410 - ikke på aktuelt udpegningsgrundlag) er præget af 
sommerudtørring og deraf følgende tilgroning.  
 
Se i øvrigt bilag 4.2. 
 
4. 3 Hydrologi 
 
En naturlig hydrologi uden afvanding 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. 
 
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. 
 
Området med tidvis våd eng (6410 - ikke på aktuelt udpegningsgrundlag) er præget af 
sommerudtørring og deraf følgende tilgroning.  
 
Se i øvrigt bilag 4.3. 
 
Vandløb med vandplanter, Naturtype 3260 
 
H 191 Nedre Mølleå st.  Stampen Mølle, st. nr. 1625, Mølleå, Øresund.  Vandløbsstrækningen er i 
regionplan 2005 B3-målsat, med faunaklassekrav 5. Faunaundersøgelser viser, at vandløbet ikke 
opfylder sin målsætning. Mølleåen er reguleret af mange sluser og er med sin nuværende tilstand så 
reguleret og påvirket af mange års spildevandsudledninger (B, FM,KH, MFS og N), at det ikke kan 
forventes at tilstanden kan forbedres uden indgreb. Der er ikke registreret vandplanter på 
strækningen. 
 
 
4.3 Forstyrrelse af arter 
 
Ikke relevant for arter på udpegningsgrundlaget. 
 







4.4 Arealmæssige ændringer 
 
Antallet af plante- og dyrearter på en lokalitet alt andet lige afhænger af lokalitetens størrelse, 
således at et større areal kan oppebære et større artsantal. Store arealer kan desuden typisk 
indeholde større bestande af de enkelte arter end små lokaliteter, hvilket til dels kan skyldes, at der 
på store arealer er en større variation i habitatkvaliteten. 
 
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 naturareal 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. 
 
Der er ikke konstateret tilfælde af reduceret areal siden udpegningen. 
 
 
4.5 Invasive arter 
 
Der er ikke fundet nogen invasive arter fra Novana–listen. Af andre ikke oprindeligt 
hjemmehørende planter er fundet kirtel-dueurt og småblomstret balsamin. 
 
4.6 Andre trusler 
 
Ingen registreret. 
 


5 Modsatrettede naturinteresser 
Pleje eller genopretning af områder med kildevæld (7220) kræver rydning af områder med elle- og 
askeskov (91E0). 
 


6 Naturpleje, naturforvaltningsprojekter og lignende 
Hvis de lysåbne terrestriske naturtyper skal opretholdes, kræver det normalt løbende pleje i form af 
f.eks. rydning af vedplanteopvækst, høslet eller afgræsning. Amterne har hidtil udført naturpleje i 
begrænset omfang, især inden for fredninger. I enkelte fredninger foregår plejen i overensstemmelse 
med en vedtaget plejeplan. Plejen omfatter typisk rydning samt opsætning af hegn og indgåelse af 
græsningsaftaler med private dyreholdere. I særlige tilfælde ejer amterne selv græsningsdyrene. 
Inden for Natura 2000-områderne har lodsejerne desuden mulighed for at søge tilskud til 
afgræsning, høslet, rydning eller vandstandshævning i naturområder efter MVJ-reglerne 
(MiljøVenlige Jordbrugsforanstaltninger). 
 







I forbindelse med fredningen af Mølleådalen er amt, kommune og stat i gang med at udarbejde en 
plejeplan for området.  
 
Der foretages i øjeblikket ingen pleje af kildeområderne. 
Der afgræsses på en del af området med tidvis våd eng (Krudtmølleengen) 
 
 
 
7 Nykonstaterede eller nyindvandrede arter og naturtyper 
 
 


Tidvis våd eng 
6410


1,14 ha i mosaik 
Se bilag 7 i 
basisanalyse 
 


Bør optages på 
udpegningsgrundlaget


 
 
Et areal med karakteristika svarende til naturtypen tidvis våd eng (6410) findes ved Krudtmølle-
enge. Se i øvrigt bilag 7. 
 
 


Liste over manglende data 
 


Liste over anvendt materiale 
 
NOVANA-naturtypeovervågning 2004-5, Københavns Amt 
 
Kommenteret kortsamling til første basisanalyse, del 1. Vanddistrikt HUR 2004. Frederiksborg 
Amt, Københavns Amt, Roskilde Amt, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune. 2004 


Mølleåen 2003 En botanisk undersøgelse af mindre lokaliteter langs Nedre Mølleå, upubl. 
 
Risikoanalyse til første basisanalyse, del 2. Vanddistrikt HUR 2006. Frederiksborg Amt, 
Københavns Amt, Roskilde Amt, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune. 2006 
 
 
 
 


 







Bilag 2 §3-naturtyper - Nedre Mølleådal (H191) 
 


 







Bilag 3.1 Sump vindelsnegl (Vertigo moulinsiana) 
Har ikke været eftersøgt i området i nyere tid. Der er ældre fund fra Rådvad (uvist om det er 
indenfor dette område eller i habitatområde 251 (Dyrehaven) eller eventuelt lige udenfor begge), 
Stampen og Ørholm (uvist om det er indenfor eller lige udenfor området). Der er dog næppe tvivl, 
om at arten stadig findes i området, da den er kendt fra og stadig findes mange steder i Mølleå-
systemet. 
 
Potentielle levesteder: Da den nøjere fordeling mellem forskellige mosetyper i området ikke er 
kendt, er hele mosearealet fra amtets §3-registrering udpeget som potentielt levested. 
 


 
 







Bilag 3.2 Vandløb med vandplanter (3260) – Nedre Mølleå 
 


1. Naturtypens areal og udbredelse 
Stationen ved Mølle å, Stampen Mølle repræsenterer en 5.12 km lang vandløbsstrækning. 
Opland: Øresund 
722.364, 6.190.126 (x,y zone 32 EUREF89) 
 


2.  Analyser fra naturtypen 
Nedenstående tabel giver en oversigt over målte parametre fra vandløbsstationen.  
 
Vegetation 
Arter 


Vandløbsareal 
påvirket af 
aktivitet 


Udnyttelsen af det 
vandløbsnære 
areal 


Dansk 
Vandløbsfauna 
index 


 
Ingen 


 
regulering 
 
 


 
Befæstede arealer 
samt skov 


 
3-4 


 
 


3 Naturtypens arter 
Ingen vandplanter 
 


4 Naturtypens tilstand  
Målsætning iht Regionplan 2005 
 
Målsætning Målopfyldelse Krav: Faunaklasse 
B3   Ikke opfyldt 5 
 
Det vurderes at Mølleåen ikke opfylder sin målsætning.  
 
Basisanalyse 
 
Type Risiko Påvirkning 
2 IIC B,FM, 


KH,MFS,N 
 
 
Mølleå er reguleret af mange sluser og påvirket af de mange damme. Mølleåen er med sin 
nuværende tilstand så reguleret, at det ikke kan forventes, at naturtypen findes her.   







3.3 Kildevæld (7220) – Nedre Mølleå 
 


1. Naturtypens areal og udbredelse 
Der er kortlagt to forekomster indenfor området på 0,07 ha og 0,06 ha eller i alt 0,13 ha. Der er 
desuden kortlagt to forekomster lige udenfor habitatområdet, disse er på 0,16 ha og 0,16 ha eller i 
alt 0,32 ha, begge er mosaik med anden naturtype, arealet med naturtypen er 0,1 ha. 
 


2. Naturtypens struktur og funktion 
 
Vegetationsstruktur 
Nedenstående tabel giver en oversigt overvegetationsstrukturen i den polygon indenfor området, 
hvor kildevæld er overvåget. 
 
7220 Arealkategori Total


Arealandele (i % af det 
samlede areal) 


0-5% 5-10% 10-
30%


30-75% 75-100% Ikke 
registret 


uden vegetationsdække 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
med græs/urtevegetation 


under 15 cm 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
med græs/urtevegetation 15-


50 cm 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100%
med græs/urtevegetation over 


50 cm 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100%
Kategori 


0%
1-


10%
10-


25%
25-


50%
50-


100% 


Ikke 
regi
strer


et 


0% 1-10% 10-25% 25-50% 50-100% Ikke 
registret 


 


med vedplanter 0% 0% 0% 0% 100% 0% 100%
med forekomst af invasive 


arter 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
Tabel b.3.3.2.1 Oversigt over vegetationsstrukturen i den, hvor naturtypen kildevæld er registreret. Arealkategorierne 
er beskrevet i Fredshavn (2004). Udtræk fra TILDA. 
 
Hydrologi 
Der er ikke registreret problemer relateret til hydrologi. 
 
Pleje og landbrugsdrift 
 
7220     Arealkategorier     
Arealandele (i % af det samlede areal) 0-5% 5-10% 10-30% 30-75% 75-100% Ikke registreret Hovedtotal
med græsning/høslæt  100% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
med tydelige påvirkninger af 
landbrugsdrift 


100% 0% 0% 0% 0% 0% 100%


Tabel b.3.3.2.2 Oversigt over pleje- og landbrugsdrift i de polygoner, hvor naturtypen kildevæld er registreret. 
Registreringerne af de enkelte arealkategorier er vægtet for polygonernes arealer. Arealkategorierne er beskrevet i 
Fredshavn (2004). Udtræk fra TILDA. 







 
Der er ingen pleje eller registreret påvirkning af landbrugsdrift på arealet. 
 
Karakteristiske strukturer 
 


7220 Negative strukturer 
Positive  I S U 


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


Tabel b.3.3.2.3. Fordelingen af negative og positive strukturer (Procentvis andel af samlede areal, areal og antal 
lokaliteter) i de polygoner, hvor naturtypen kildevæld er registreret. For både negative og positive strukturer er angivet 
om strukturerne samlet set er udbredte, spredte eller ikke tilstede.  Antallet af registreringer med hver af de 9 
kombinationsmuligheder er vægtet for polygonernes arealer. Strukturerne er beskrevet i Fredshavn (2004). Udtræk fra 
TILDA. 
 
Det ses at både negative og positive strukturer forekommer spredt i polygonen. De forekommende 
strukturer er ”rig mosflora” (positiv) og ”tilgroet med høje urter/vedplanter” (negativ). 
 
 
Vurdering af akut plejebehov 
 
7220     


Plejebehovets omfang Antal lok. Arealandel 
Ingen indsats nødvendig 
 


1 100% 


Mindre indsats i en kortere årrække 0 0% 
En større indsats i en kortere årrække 
 


0 0% 


Betydelig indsats i en længere årrække 0 0% 
Omfattende og langvarig indsats 0 0% 
Tabel.3.3.2.4. Oversigt over plejebehovets omfang i de polygoner, hvor naturtypen kildevæld er registreret. 
Registreringerne er angivet ved antal polygoner og arealandelen vægtet for polygonernes arealer. Udtræk fra TILDA. 
 


3 Naturtypens arter 
 
Karakteristiske arter 
Der blev i 2005 ingen karakteristiske arter fundet. 
 
Artsrigdom 
I den i 2005 undersøgte cirkel med naturtypen blev der registreret 26 arter. 
 
Invasive arter 
På området udpeget for 7220 er der ikke fundet nogle arter fra Novana listen over invasive arter og i 
øvrigt kun kirtel-dueurt og småblomstret balsamin af andre ikke oprindeligt hjemmehørende arter. 
 







Bilag 4.1. Eutrofiering – Nedre Mølleådal 
 
4.1.1. Tålegrænser  
 
Tålegrænse: Følsomheden af et naturområde overfor en (forøget) tilførsel af forsurende eller 
eutrofierende stoffer kan beskrives i form af tålegrænser, der angiver ”den belastning, hvorunder 
væsentlige skadelige effekter på økosystemet ikke vil forventes, vurderet ud fra den bedste 
tilgængelige viden” Empirisk baserede tålegrænser for en række forskellige naturtyper er blevet 
fastsat af UN/ECE1 (SNS, 2003). 
 
Tålegrænser for naturtyper på udpegningsgrundlaget for habitatområdet (SNS, 2005) 
Naturtype Tålegrænse 


N ha-1år-1 
7220 *Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand 15-25 
91E0 *Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld 10-20 
Desuden er registreret: 
Naturtype Tålegrænse 


N ha-1år-1 
6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop  15-25 
Tabel 4.1.1 Tålegrænser for registrerede naturtyper 
 
4.1.2. N-deposition og overskridelse af tålegrænser 
 
Kvælstofdepositionen til danske land- og vandområder kommer fra en lang række danske og 
udenlandske kilder, primært husdyrproduktion (ammoniak) og forbrændingsprocesser 
(kvælstofoxider). I Jylland og på Fyn stammer ca. 60 % af kvælstofdepositionen fra 
husdyrproduktion, mens det på Sjælland og Bornholm drejer sig om ca. halvdelen eller under 
halvdelen (DMU, 2005). De gennemsnitlige tal dækker dog over store lokale variationer afhængig 
af den lokale husdyrtæthed og ruheden af naturområderne. Landbrugets udslip af ammoniak må i 
dag anses for at være en af de væsentligste trusler mod bevarelse af næringsfattige naturtyper i det 
åbne land (SNS, 2003). 
 
Den gennemsnitlige afsætning af kvælstof er opgivet som kommunevise gennemsnit af NHy og NOx 
for årene 2000, 2003 og 2004 beregnet med modellen DEHM-REGINA (SNS, 2005). En betydelig 
del af NHy-fraktionen består af ammoniak fra lokale husdyrbrug, som er ujævnt fordelt i landskabet. 
Hertil kommer, at afsætningen af ammoniak på forskellige overfladetyper varierer i forhold til 
ruheden. Der er derfor foretaget en korrektion af de kommunevise gennemsnitstal i forhold til lokal 
husdyrtæthed og til forskellige naturtypers ruhed inden for habitatområdet. Korrektionen er 
foretaget ved hjælp af Ammoniakmanualen (SNS, 2003). 
 
                                                 
1 UN/ECE er FN's Økonomiske Komité for Europa. Tålegrænserne (critical loads) fastsættes i Arbejdsgruppen vedr. 
effekter af konventionen om langttransporterende luftforurening (www.unece.org/env/wge) i forbindelse med det 
internationale samarbejdsprogram vedr. modellering og kortlægning af tålegrænser, baggrundsbelastning, effekter, risici 
og udviklingstendenser for luftforurening. 
 



http://www.unece.org/env/wge





Beregningen viser, at belastningen med luftbårent kvælstof inden for habitatområdet varierer 
mellem 15,23 og 17,79 kg N/ha/år på naturtyper med henholdsvis høj og lav overfladeruhed. 
 


 
Figur 4.1.1 belastningen med luftbårent kvælstof på de kortlagte habitatnaturtyper i habitatområde 191. 
 
Af figur 4.1.1 og tabellerne 4.1.3 + 4.1.4 fremgår det at tålegrænsen muligvis er overskredet for 
arealerne med naturtype 7220 og 6410. 
 
Andel af forekomster (i % af samlede areal) 
Habitattype Tålegrænse 12,5-15 kg N 15-17,5 kg N 17,5-20 kg N 20-22,5 kg N Hovedtotal
6410 15-25 0% 100% 0% 0% 100% 
7220 15-25 0% 0% 100% 0% 100% 


Tabel b4.1.3. Vurdering af de kortlagte terrestriske naturarealers belastning med luftbåren kvælstof i forhold til 
naturtypernes tålegrænseintervaller. For hver naturtype er angivet andelen af det samlede areal i forskellige intervaller 
af belastninger. 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. 
 
Overskridelse af tålegrænsen (kun 7220) Areal % 
Tålegrænsen med sikkerhed overskredet (N-belastning 
overstiger den høje ende af tålegrænseintervallet for 
naturtypen) 


0 ha 0 


Tålegrænsen kan være overskredet (N-belastning 
overstiger lave ende af tålegrænseintervallet for 
naturtypen) 


0,13 ha 100 


Tålegrænsen sandsynligvis ikke overskredet (N-
belastning overstiger ikke den lave ende af 
tålegrænseintervallet for naturtypen) 


0 ha 0 


Tabel b4.1.3. Vurdering af de kortlagte terrestriske naturarealers belastning med luftbåren kvælstof i forhold til 
naturtypernes tålegrænseintervaller. For hver naturtype er angivet det samlede areal i forskellige intervaller af 
belastninger. 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. Polygoner med mosaik-
karakter indgår i beregningen vægtet for den enkelt naturtypes %-mæssige andel af polygonen. 
 
 
4.1.3. Tydelige påvirkninger af landbrugsdrift 
I forbindelse med kortlægningen af de terrestriske naturtyper er der foretaget en registrering af, hvor 
stor en andel af de kortlagte arealer, der er tydeligt påvirket af landbrugsdrift. Påvirkningerne 
omfatter gødningsspredning, atmosfærisk deposition, afdrift med sprøjtemidler eller påvirkning 
med erosionsmateriale fra dyrkede arealer (Fredshavn 2004). I praksis er det vanskeligt at 
identificere påvirkninger som atmosfærisk deposition og afdrift af sprøjtemidler, hvorfor 
registreringerne næsten udelukkende dækker over tegn på direkte gødskning. 
 
Fejl! Ugyldig kæde. 
Figur 4.1.3. Oversigt over forekomsten af tydelige påvirkninger af landbrugsdrift for de habitattyper, der er kortlagt i 
NATURA 2000 området. Registreringerne i hver af de 5 arealkategorier er vægtet for polygonernes arealer. 
 
Der er, som det ses af figuren, ingen tydelige påvirkning af arealer indenfor området. 
 
 
4.1.4. Strukturer relateret til eutrofiering  
 
7220 Struktur Antal forekomster 


Positive strukturer Rig mosflora 1 
Tabel 4.1.4a karakteristiske strukturer relateret til eutrofiering forekommende på habitatområdets arealer med 6230 
 
 
4.1.5. Ellenbergs indikatorværdi for kvælstof 
 
Ellenbergs indikatorværdier er værdier, der for en given planteart angiver dens præference mht. 
fugtighed, lys, pH, salinitet og næringsstofindhold på en skala fra 1 til 10 (dog 12 for fugtighed) 
(Ellenberg, 1991). Arternes respons på forøget kvælstoftilgængelighed skyldes i høj grad den 
interspecifikke konkurrence, som stiger i betydning fra lav til høj produktivitet. 
 
Ved svagt forhøjet kvælstofniveau kan der være store tidsforskydninger, før effekten kan aflæses på 
vegetationssammensætningen. Hertil kommer effekten af afgræsning eller høslet, som fjerner de 
konkurrencestærke arter til fordel for den lavtvoksende og lyskrævende flora. Ellenbergs 
indikatorværdi for kvælstof siger noget om graden af dominans af konkurrencestærke arter, og en 
lav Ellenberg-værdi kan således dække over et plantesamfund, hvor effekten af et forhøjet 
kvælstofniveau endnu ikke er indtruffet, eller hvor de konkurrencestærke arter holdes i ave af 
græsning eller høslet. 
 
Den gennemsnitlige kvælstof-værdi for de plantearter, der er registreret indenfor 5 m cirklen, kan 
bruges som en indikation for vegetationens tilpasning til et højt eller lavt næringsstofindhold. 
 
Fejl! Ugyldig kæde. Fejl! Ugyldig kæde. 
Figur 4.1.* Ellenberg-værdier (næring) – tidvis våd eng og kildevæld  
 
 







Bilag 4.2. Tilgroning – Nedre Mølleådal 
 
4.2.1. Vegetationshøjde 
Vegetationens højde er en god indikator for omfanget af pleje og dermed mulighederne for 
fortsat at holde arealerne lysåbne.  
 
Plejekrævende naturtyper: 
0-15 cm – Gradient fra ugræsset til meget intensiv græsning (75 – 100%) 
15-50 cm – Plejebehov (begyndende tilgroning), hvis denne kategori har stor dækning.  
> 50 cm -  Akut plejebehov, hvis denne kategori har stor dækning 
 
En lav vegetation er forudsætningen for mange lyskrævende og ikke så konkurrencedygtige 
arter. Det er ofte afgræsning eller høslet, der holder vegetationen så lav. Er hele arealet under 
15 cm højde kan det være udtryk for overgræsning, og dermed en hindring for blomstring og 
frøsætning. 
 


Andel med bar jord


0%


10%


20%


30%


40%


50%


60%


70%


80%


90%


100%


6410 7220


Naturtype


Ikke registreret
75-100%
30-75%
10-30%
5-10%
0-5%


 


Arealandel med lav vegetation (<15 cm)


0%


10%


20%


30%


40%


50%


60%


70%


80%


90%


100%


6410 7220


Naturtype


Ikke registreret
75-100 %
30-75 %
10-30 %
5-10 %
0-5 %
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Figur 4.2.1 Vegetationshøjde og andel af bar jord 
 
Polygonen med naturtypen kildevæld (7220) har en meget større andel med høj vegetation end 
ideelt for typen og områder med lav vegetation mangler, dette kunne indikere behov for 
forstærket plejeindsats. Polygonen med tidvis våd eng (6410) har en væsentlig større andel af 
høj vegetation end ideelt for typen, hvilket indikerer et behov for en forstærket plejeindsats. 
Bemærk dog: 6410 er ikke på udpegningsgrundlaget. 
 







4.2.2. Vedplantedækning 
Vedplanter er en naturlig del af mange lysåbne naturtyper, ofte i form af krat eller solitære 
træer, der har undgået nedbidning. Afgræsning/pleje og oversvømmelser holder tilgroningen 
med vedplanter naturligt nede. 
Indenfor området ses dog en grad af tilgroning (figur 4.2.2), der er større end det ønskelige for 
naturtyperne.   
Den store andel med kronedække er måske sammen med tilgroning med høje urter væsentlige 
årsager, til at arealerne med kildevæld (7220) ikke indeholder karakteristiske arter. 
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Figur 4.2.2 Tilgroning med vedplanter 
 
 
4.2.3. Strukturer relateret til tilgroning 
 
Naturtype Strukturer Antal forekomster 
Negative strukturer  
7220 tilgroet med høje urter/vedplanter  1 
Tabel 4.2.3.Karakteristiske strukturer relateret til tilgroning 
 
 
4.2.4. Arealandel med græsning/høslet 
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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Tabel 4.2.4. Pleje ved græsning og/eller høslet. Udtræk fra TILDA. 
 
Områderne med kildevæld plejes ikke, mens en lille del af området med tidvis våd eng plejes. 
 







4.2.5. Vurdering af akut plejebehov 
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Figur 4.2.5. Oversigt over akut plejebehov. Udtræk fra TILDA. 
 
 
 







Bilag 4.3 Hydrologi 
 
4.3.1. Hydrologi, afvanding 
 
Som det kan ses af figur 4.3.1 er naturtyperne indenfor området ikke påvirket af sådanne aktiviteter. 
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Figur 4.3.1 Oversigt over afvanding og vandindvinding i de polygoner, hvor de våde naturtyper er registreret. Udtræk 
fra TILDA. 
 
4.3.2. Ellenbergs indikatorværdier for fugtighed 
Ellenbergs indikatorværdier er værdier, der for en given planteart angiver dens præference mht. 
fugtighed, lys, pH, salinitet og næringsstofindhold på en skala fra 1 til 10 (dog 12 for fugtighed) 
(Ellenberg, 1991).  
 
Den gennemsnitlige fugtigheds-værdi for de arter, der er registreret indenfor 5 m cirklen, kan 
bruges som en indikator for hvor høj vandstanden er på det pågældende areal. Det ses af figur 4.3.2  
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4.3.3. Strukturer relateret til hydrologi 







 
Naturtype Strukturer Antal 


forekomster
Positive strukturer 
6410 Tegn på hyppige oversvømmelser 0
Negative strukturer 
6410 Ingen tegn på oversvømmelser 0
7220 Udtørret 0
 
 
 







Bilag 4.4. Invasive arter 
 


4.4.1. Arealandel med invasive arter 
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Figur 4.4.1 Udbredelse af invasive arter i områdets naturtyper 
 
Invasive fra Novana-listen blev ikke registreret. 
 


4.4.2. Invasive arter 
Som nævnt ingen fra Novana-listen, af andre ikke hjemmehørende blot småblomstret balsamin og 
kirtel-dueurt. 
 
 
 







Bilag 7 - Tidvis våd eng (6410) – Nedre Mølleå 
 


1. Naturtypens areal og udbredelse 
Der er kortlagt en polygon (Krudtmølle-enge) af naturtypen med et areal på 1,19 ha, den findes dog 
i mosaik med ikke-habitatnaturtype. Dækningen af 6410 er skønnet til 95%, dette giver areal med 
naturtypen på 1,14 ha. 
 


2. Naturtypens struktur og funktion 
 
Vegetationsstruktur 
 
Nedenstående tabel giver en oversigt overvegetationsstrukturen i den polygon, hvor tidvis våd eng 
er registreret. 
 
 
Strukturkategori Arealkategori 
 0-5% 5-10% 10-30% 30-75% 75-100% Ikke registreret 
uden vegetationsdække 100% 0% 0% 0% 0% 0% 
med græs/urtevegetation under 15 cm 0% 0% 100% 0% 0% 0% 
med græs/urtevegetation 15-50 cm 0% 0% 0% 100% 0% 0% 
med græs/urtevegetation over 50 cm 0% 100% 0% 0% 0% 0% 
Strukturkategori 0% 1-10% 10-25% 25-50% 50-100% Ikke registreret 
med vedplanter 0% 100% 0% 0% 0% 0% 
med forekomst af invasive arter 0% 0% 100% 0% 0% 0% 
 
 
Hydrologi 
 
Området synes at udtørre tidligere om sommeren end ønskeligt for typen, hvilket bevirker 
begyndende tilgroning, se i øvrigt bilag 4.3. 
 
 
Pleje og landbrugsdrift 
 
7230     Arealkategorier     


Arealandele (i % af det samlede areal) 0-5% 5-10% 10-30% 30-75% 75-100% Ikke registreret Hovedtotal 


med græsning/høslæt  0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 


med tydelige påvirkninger af 
landbrugsdrift 


100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 


Oversigt over pleje- og landbrugsdrift i den polygon, hvor naturtypen tidvis våd eng er registreret. Registreringerne af 
de enkelte arealkategorier er vægtet for polygonernes arealer. Arealkategorierne er beskrevet i Fredshavn (2004). 
Udtræk fra TILDA. 
 







Naturtypekarakteristiske strukturer 
 


6410 Negative strukturer 
Positive  I S U 


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


Fordelingen af negative og positive strukturer (Procentvis andel af samlede areal, areal og antal lokaliteter) i den 
polygon, hvor naturtypen tidvis våd eng er registreret. For både negative og positive strukturer er angivet om 
strukturerne samlet set er udbredte, spredte eller ikke tilstede.  Antallet af registreringer med hver af de 9 
kombinationsmuligheder er vægtet for polygonernes arealer. Strukturerne er beskrevet i Fredshavn (2004). Udtræk fra 
TILDA. 
 
Det ses negative strukturer findes udbredt på Krudtmølle-enge, mens positive kun forekommer 
spredt. 
 
 
 
6410  Struktur Antal forekomster  


Positive strukturer   
 Tegn på hyppige oversvømmelser ? 
 Rig flora ? 
Negative strukturer   
 Ingen tegn på oversvømmelser ? 
De registrerede negative og positive strukturer i de polygoner, hvor naturtypen tidvis våd eng  er registreret. 
Strukturerne er beskrevet i Fredshavn (2004). Udtræk fra TILDA. 
 
 
 
Vurdering af akut plejebehov 
 


Akut plejebehov - 6410
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Mindre indsats i en
kortere årrække
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Oversigt over plejebehovets omfang i den polygon, hvor naturtypen tidvis våd eng er registreret. Registreringerne er 
angivet ved antal polygoner og arealandelen vægtet for polygonernes arealer. Udtræk fra TILDA. 
 
Som det ses af figuren er der behov for en betydelig plejeindsats på hele arealet i de kommende år. 
Karakteristiske arter 







Følgende karakteristiske arter for naturtypen blev fundet: 
 
Art Antal forekomster indenfor cirklerne Antal forekomster udenfor cirklerne 


frytle, mangeblomstret 1  
siv, knop- 1  
snerre, sump- 1  
høgeskæg, kær-   1 
tormentil   1 
 
 
Artsrigdom 
I den i 2005 undersøgte cirkel med naturtypen blev 42 arter. 
 
Blandt de fundne er sjældnere arter som tandet sødgræs, gul star, skov-springklap og ris-dueurt 
 
Invasive arter 
Ingen registreret. 
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1 Beskrivelse af området 
Natura 2000-området Jægersborg Dyrehave er udpeget som habitatområde nr. 251. 
Nr. Navn Areal (ha) 
H251 Jægersborg Dyrehave 512 
 Samlet areal Natura 2000 512 
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 251 
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Skovbevokset areal (ha) 
Nr. Navn Samlet 


skovbevokset areal 
(Top10DK) 


Heraf med 
fredskovspligt 


Heraf uden 
fredskovspligt 


H251 Jægersborg Dyrehave 512 512 0 
 Samlet skovbevokset areal 512   
Tabel 1.2. Oversigt over det samlede skovbevoksede areal i habitatområde Jægersborg Dyrehave nr. 251.  


I 1669 besluttede Frederik III, at et område af Bøgeskov skulle indhegnes, og hjortevildt fra 
nær og fjern skulle drives ind i området. Skoven lå i den østlige og sydlige del af den 
nuværende Dyrehave og benyttedes af bønderne fra landsbyen Stokkerup, der lå lige nord for.  


Jægersborg Dyrehave er derfor skabt gennem en bevidst satsning på at udforme en dyrehave 
med hovedvægt på dyrehavedrift med rekreative, landskabelige og kulturelle interesser.  
På trods af den bynære beliggenhed og den store rekreative udnyttelse er Dyrehaven i dag 
bevaret med store naturværdier.  
 
Dyrehaven afgræsses i dag af klovbærende vildt (då, kron og sika). Desuden har Jægersborg 
Dyrehave været kongeligt jagt- og vildtreservat i flere århundreder. 
 
Siden midten af 1800-tallet har Jægersborg Dyrehave haft nogenlunde den udstrækning den 
har i dag. 
 
De biologiske værdier i området giver et klart billede af århundreders satsning af en blanding 
af skov (domineret af bøg), overdrev (slette) samt hjortegræsning. Samtidig ønskede man 
store og gamle træer af især landskabelige grunde. 
 
Den kulturhistorisk betingede dyrehavedriftsform er årsagen til, at de tilstedeværende 
biologiske værdier overhovedet findes. 
 
Dyrehaven er desuden udpeget som naturskov, og beskyttelse af naturen går forud for at dyrke 
træ. 
 
Området er af stor botanisk og zoologisk betydning på grund af de store områder med 
ekstensivt græsset og udnyttet overdrevs- og eng-vegetation, grundet de rene vandhuller og 
søer samt grundet de usædvanligt store arealer med meget gamle træer på op til 300 - 500 år. 
(dele fra: Skov- og Naturstyrelsen (2006b), Skov- og Naturstyrelsen (2006c) og wikipedia)  
 
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. 251 udpeget af hensyn til 11 
habitatnaturtyper og 3 arter. 
Nr.  Habitatnaturtype/Artsnavn Håndtering 
1016 Sump vindelsnegl (Vertigo moulinsiana) +/- 
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1936 Mosskorpion (Anthrenochernes stellae) +/- 
1166 Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus) +/- 


3130 
Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter 
ved bredden 


- 


3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger - 


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) 


- 


6230 * Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund - 
6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop - 
7140 Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand - 
9110 Bøgeskove på morbund uden kristtorn + 
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, som er på udpegningsgrundlaget. En stjerne angiver, at 
naturtypen er prioriteret af EU.  
- : betyder, at naturtypen/arten behandles i amtets eller de marine basisanalyser. 
+ : betyder, at naturtypen/arten behandles i denne basisanalyse. 
 


2 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 34,5 ha 2.1 
9130 Bøgeskove på muldbund 140.0 ha 2.2 
9160 Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig 


jordbund 
25,6 ha 2.3 


91E0 Elle- og askeskove ved vanløb, søer og væld 33,3 ha 2.4 
    


1166 Stor vandsalamander (Triturus cristatus) 3,2 ha 2.5 
1936 Stellas mosskorpion (Anthrenochernes stellae) 0-2 stk 2.6 
1016 Sump vindelsnegl (Vertigo moulinsiana) 9,3 ha 2.7 


Tabel 3.1. Oversigt over den del af udpegningsgrundlaget, som er mere detaljeret beskrevet i bilag 2. 
 


                                                 
1 NOVANA: Det nationale overvågningsprogram for vandmiljø og natur  
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På de skovbevoksede, fredskovpligtige arealer i H251 er der i alt kortlagt 233,4 ha naturtyper, 
som er på udpegningsgrundlaget.  
 
I bilag 1 findes kort, som viser beliggenheden af habitatnaturtyperne og levesteder for arter på 
de skovbevoksede fredskovsarealer. 


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.  
 
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.  
 
 
Det fremgår af bilag 3, at væsentlige trusler i området er følgende:   
 
• Den skæve alderssammensætning af træerne i Dyrehaven vil betyde, at der i perioder vil 


være en nedgang i antallet af gamle træer. Det vil være en trussel for Stellas 
mosskorpion, der lever i gamle træer.  


 
• Eutrofieringen vurderes at være en aktuel trussel i skovkanter og overgangszoner. Den 


gennemsnitlige deposition i den indre del af skovene ligger midt i tålegrænse-intervallet 
for skovnaturtyperne. Supplerende modelberegninger kan afsløre, om tålegrænsen er 
overskredet i den indre del af skovene. 


 
 


4 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). 
 
Der kan være modsatrettede interesser mellem at sikre skovnaturtyperne (9110, 9130, 9160 og 
91E0) og den lysåbne naturtype (6210). Den store mængde af hjortevildt i Dyrehaven æder 
således opvækst af nye træer, og forhindrer dermed foryngelse af skoven. Derfor er det 
nødvendigt at opføre midlertidige hegninger omkring plantet eller selvsået skov. Denne form 
for drift giver modsatrettede interesser i forhold til de lysåbne arealer, da der løbene skal 
findes egnede områder til etablering af hegningerne.   
 
På samme måde kan der være modsatrettede naturinteresser i at sikre en passende 
alderssammensætning af trævæksten af hensyn til Stellas Mosskorpion og bibeholdelse af de 
lysåbne naturtyper. 
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5 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 størstedelen (95%) af de kortlagte 
skovnaturtypearealer som urørt skov og/eller græsningsskov. 


6 Nykonstaterede eller nyindvandrede arter og natur typer 
Skov og Naturstyrelsen har ikke konstateret nyopdagede eller nyindvandrede forekomster af 
arter eller habitatnaturtyper i området.  


7 Liste over manglende data 
Der er ikke konstateret manglende data ved gennemgang. 
 


8 Liste over anvendt materiale 
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 (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. 
 
DMU (2006): Faglig rapport nr. 582 NOVANA. Arter 2004-2005.  
 
Københavns Amt (2006): Basisanalyse til Natura 2000-plan for Jægersborg Dyrehave. 
 
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).  
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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 (2006a): Retningslinier for udarbejdelse af Natura 2000-
basisanalyse for de skovbevoksede, fredskovspligtige arealer. 
 
Skov- og Naturstyrelsen(2006): Natura 2000 kortlægning af skovarters levesteder 
www.skovognatur.dk/Natura 2000 
 
Skov- og Naturstyrelsen (2006b): Natura 2000, database og kortside 
www.skovognatur.dk//Emne/Natura 2000 
 
Skov- og Naturstyrelsen (2006c):Vandretursfolder Dyrehaven  
 
Wikipedia: http://da.wikipedia.org/wiki/Dyrehaven 
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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 34,5 ha i H251. 
 
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 11,5 5,2 0,2   16,9 
 
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 
  10,8 16,6 7,1 34,5 
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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 
32,8 1,7    34,5 


 


- 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 


18,1 16,4  34,5 
 
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 


16,3 7,4 10,8 34,5 
 
- 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 
34,5     34,5 


 
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 


0,9     0,9 


Nuværende 2,1    31,5 33,6 
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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 
31,4  3,1   34,5 


 
2.1.4 Naturtypens arter  
- Karakteristiske arter 
Der er registreret følgende karakteristiske arter:  
- i 5 meter cirklerne  
Art Areal (ha)* 
Bøg 34,5 
Bølget bunke 10,2 
Skov-jomfruhår 21,2 
* 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 


Bøg 34,5     34,5 
Bølget bunke 1,7  6,0 1,4 1,1 10,2 
Skov-jomfruhår   2,4 21,9 1,4 25,7 
 
- 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 
      0 
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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 140 ha i H251. 
 
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 45,3  0,6   45,9 
 
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 
  16.3 120,8 2,9 140,0 


 
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 
140,0     140,0 







Side 16 


- 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 


95,3 44,7  140,0 
 
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 


24,2 111,5 4,2 139.9 
 
- 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 
140,0     140,0 


 
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 


0,6     0,6 


Nuværende     139,4 139,4 
 
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 
76,7  63,3   140,0 


 







Side 17 


2.2.4 Naturtypens arter  
- Karakteristiske arter 
Der er registreret følgende karakteristiske arter:  
- i 5 meter cirklerne  
Art Areal (ha)* 
Bøg 140 
Enblomstret flitteraks 82,7 
Hvid anemone 52,9 
Skovmærke 4,5 
* 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 131,8 8,1    139,9 
Enblomstret flitteraks   14,6 30,3 35,7 80,6 
Hvid anemone    49,2 3,6 52,8 
Skovmærke     9,0 9,0 
 
- 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 
Alle (ikke plantede) 
nåletræarter undtagen 
skovfyr, taks og ene 


12,5 8,1    20,6 
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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 25,6 ha i H251. 
 
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      0 
Navr      0 
Småbladet lind      0 
Stilkeg      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 
  14,8 9,7 1,1 25,6 


 
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 
25,2 0,4    25,6 


 
- 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 


20,9 3,9 0,8 25,6 
 
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 


7,0 13,5 5,1 25,6 
 
- 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 
24,9 0,7    25,6 


 
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 


    2,3 2,3 


Nuværende     23,3 23,3 
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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 
11,9  13,7   25,6 


 
2.3.4 Naturtypens arter  
- Karakteristiske arter 
Der er registreret følgende karakteristiske arter:  
- i 5 meter cirklerne  
Art Areal (ha)* 
Stor fladstjerne 23,4 
Småbladet lind 0,8 
Stilkeg 23,4 
* 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 


Småbladet lind     0.8 0.8 
Stilkeg 24,5   1,1  25,6 
Stor fladstjerne  5,1 12,3 5,6 0,4 23,4 
 
- 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 


0,7     0,7 
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2.4 Data for *Elle- og askeskov ved vandløb, søer og væld (91E0) 
 


2.4.1 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).  
 
2.4.2 Naturtypens areal  
Der er kortlagt et samlet areal på 33,3 ha i H251. 
 
2.4.3 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 22,6     22,6 
Rødel 22,3     22,3 
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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 
  3,6 29,3 0,4 33,3 


 
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 
17,2 16,1    33,3 


 
- 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 


7,2 24,8 1,3 33,3 
 
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 


3,0 29,6 0,7 33,3 
 
- 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 
33,3     33,3 


 
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 


1,0     1,0 


Nuværende     32,3 32,3 
 
 
 







Side 23 


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 
24,4  8,9   33,3 


 
2.4.4 Naturtypens arter  
- Karakteristiske arter i bundvegetation 
Der er registreret følgende karakteristiske arter:  
- i 5 meter cirklerne  
Art Areal (ha)* 
Alm. mjødurt 17,6 
Ask 8,0 
Rødel 32,3 
Stor nælde 30,4 
* 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 


Akselblomstret star  0,5 3,2 22,9 1,0 27,6 
Alm. mjødurt    16,4 1,2 17,6 
Ask 1,1   21,3 0,6 23,0 
Kærstar 22,1 1,9 5,4 0,3  29,7 
Kåltidsel    21,3 0,6 21,9 
Padderok, Ager     6,2 6,2 
Rødel 32,2 0,9    33,1 
Skovelm     1,0 1,0 
Skovstar    0,6   
Skovskræppe   1,8 5,9 7,4 15,1 
Stor nælde 5,3 1,2 9,0 15,6  31,1 
Sværtevæld    17,1 6,6  
Vandkarse     7,7 7,7 
 
- 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 
      0 
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2.5 Data for Stor vandsalamander Triturus cristatus (1166) 
 


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  
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 H251. 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 3,2 ha som levesteder for Stor vandsalamander, se kortbilag 1.2. 


Der henvises endvidere til Københavns Amts basisanalyse, hvor der også er en kortlægning af 
levesteder for Stor vandsalamander i H251 (Københavns Amt 2006). 
 
2.5.3 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).  
 
Der er ikke foretaget overvågning af Stor vandsalamander under NOVANA.  
Stor vandsalamander er dog konstateret i flere vandhuller i området, men bestandsstørrelse og 
udbredelse er ikke nærmere kendt (Københavns Amt 2006). 
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2.6 Data for Stellas mosskorpion Anthrenochernes stellae 
Lohmander (1936) 
 


2.6.1 Beskrivelse af arten  
Arten blev første gang beskrevet i 1938 på baggrund af bl.a. et individ indsamlet i 1886 fra 
egetræ i Jægersborg Dyrehave. I 1986 blev den genfundet i en gammel eg i Vallø Slotspark 
og i 1990 i Jægersborg Dyrehave, hvor tre individer blev fundet i en knækket bøgestamme 
efter stormfald (DMU 2006) 
Mere information og beskrivelse af arten kan ses på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside: 
www.skovognatur.dk/emne/Natura2000. 
 
2.6.2 Levested  
Stellas mosskorpion lever i hensmuldrende ved i hule løvtræer (eg, lind, bøg) ofte i 
forbindelse med bo af bier, hvepse og fugle. Arten spreder sig mellem de forskellige træer ved 
at hage sig fast på flyvende insekter og fugle (DMU 2006). 
 
Der henvises til Københavns Amts basisanalyse, hvor der er en kortlægning af levesteder for 
Stellas mosskorpion i H251 (Københavns Amt 2006). 
 
2.6.3 Bestand 
Den nationale bevaringsstatus for Stellas mosskorpion er foreløbigt ikke vurderet. 
 
Overvågning af Stellas mosskorpion, NOVANA 2004 samt fund 2004-2005*: 


 
Kilde: (DMU 2006) 
 
Det vurderes ud fra fundene i Jægersborg Dyrehave i 1886, 1990 og senest i 2005 (Skema 
ovenfor), at arten stadig findes i Dyrehaven, men at den er truet, da den kun er fundet meget 
få gange. Mængden af gl. hule træer er en nødvendighed for artens eksistens, hvorfor en 
nedgang i antallet af gl. træer vil være en trussel for arten. 
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2.7 Data for Sumpvindelsnegl Vertigo moulinsiana (1016) 
 


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  
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 H251 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 9,3 ha som levested for sump-vindelsnegl, se kortbilag 1.2.  


Derudover henvises til Københavns Amts basisanalyse, hvor der også er en kortlægning af 
levesteder for Sump-vindelsnegl i H251 (Københavns Amt 2006). 
 
2.7.3 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.  
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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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- 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 19,5 % af arealet med skovnaturtyper er en kronedækningsgrad > 90 %  
• på 75,6 % af arealet med skovnaturtyper er en kronedækningsgrad på 76-90 % 
• på 4,9 % af arealet med skovnaturtyper er en kronedækningsgrad på 51-75 % 
 
På baggrund af de registrerede kronedækningsgrader for skovnaturtyperne i området vurderes 
der ikke at være en trussel mod sikring af en kronedækningsgrad > 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 i H251. 
 
Nuværende græsningsdrift er konstateret på 97 % af det samlede areal med skovnaturtyper i 
Dyrehaven. 
De resterende 3 % med skovnaturtyper er registreret med tegn på ophørt græsning. 
 
På baggrund af de ovennævnte registreringer og Skov- og Naturstyrelsen har udlagt 
størstedelen (95%) af de kortlagte skovnaturtypearealer som urørt skov og/eller 
græsningsskov. 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 H251 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 
H251: 
 
 NHy(kg N/ha) NOx (kg N/ha) Total N (kg N/ha) 
Lyngby-Taarbæk 5,8 8,5 14,3 
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 Lyngby-Taarbæk kommune, der dækker H251, er således på 
14,3 kg N/ha/år, hvilket ligger lidt 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). 
 
Jægersborg Dyrehave har en struktur med mange skovkanter og indre skovbryn, hvor der vil 
være en særlig høj deposition.  
 
Eutrofieringen vurderes at være en aktuel trussel i skovkanter og overgangszoner. Den 
gennemsnitlige deposition i den indre del af skovene ligger midt i tålegrænseintervallet for 
skovnaturtyperne. Supplerende modelberegninger kan afsløre, om tålegrænsen er overskredet 
i den indre del af skovene.  
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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 61,8 % af arealet er der ikke grøfter 
• på 38,2 % af arealet er der grøfter, der er fungerende, men ikke vedligeholdt inden for 


de sidste 6 år 
 
Som følge at tilstedeværelsen af større arealer med fugtig skovnaturtype 91E0 vurderes 
området at være følsomt overfor ændringer i hydrologien.  
 
Samlet vurderes hydrologien i området ikke at være nogen aktuel trussel for skovnaturtyperne 
i området, da de hydrologiske forhold i området er overvejende naturlige. Enhver ændring i 
hydrologien i området kan imidlertid være en potentiel trussel. 
 


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 DMU-rapporten ”Kriterier for gunstig bevaringsstatus”, at 
kronedækningsgraden af ikke-hjemmehørende (uønskede) træarter ikke bør overstige 10 % 
(DMU 2003).  
 
Ifølge bilag 2 er der konstateret invasive nåletræarter på 21,3 ha ud af det samlede areal på 
233,4 ha. skovnaturtyper i Jægersborg Dyrehave. Dækningsgraden af de invasive nåletræarter 
på de 21,3 ha har været < 1 %  eller i intervallet 1-10 % af arealfladen. 
 
Samlet vurderes de invasive nåletræarter ikke at udgøre nogen aktuel trussel mod 
skovnaturtyperne i området. 


 


                                                 
3 Kilde: Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside www.skovognatur.dk 
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3.6 Andre trusler  
I store dele af Dyrehaven er der en skæv alderssammensætning af træerne. Der er således 
store områder, hvor der er en klar overvægt af gamle træer og mangel på mellem aldrende 
træer. På sigt vil det bl.a. være et problem for Stellas mosskorpion, der i perioder vil komme 
til at mangle levesteder (gamle træer). 
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1 Beskrivelse af området 
Natura 2000-området Nedre Mølleådal er udpeget som habitatområde nr. 191. Der er ikke 
udpeget fuglebeskyttelsesområder inden for dette Natura 2000-område 
 
Nr. Navn Areal (ha) 
H191 Nedre Mølleådal 42 
 Samlet areal Natura 2000 42 
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. 191. 
 
Fredskovspligtigt areal (ha) 
Nr. Navn Fredskovspligt 
H191 Nedre Mølleådal 26 
Tabel 1.2. Oversigt over det samlede fredskovspligtige areal i habitatområde nr. 191. 
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Habitatområde nr. 191 Nedre Mølleådal er en del af den 36 km lange Mølleå, der begynder 
vest for Bastrup Sø og slutter i Øresund.  
 
Mølleåen forbinder Bastrup Sø, Farum Sø, Furesø, Bagsværd Sø og Lyngby Sø og går 
desuden gennem 3 habitatområder (H123, H191 og H251) og et fuglebeskyttelsesområde 
(F109). 
 
Store dele af åen er en del af et større tunneldalssystem, som blev dannet af floder, da istidens 
kalot smeltede for 10.000 – 12.000 år siden.  
 
H191 er ca 3,5 km langt og går fra Ørholm til Rådvad. Fra Ørholm til Helsingørmotorvejen 
omgives området (åen) af åbne arealer, ellesump, rørsump og kildevæld. Fra motorvejen og 
ud til Rådvad ses næsten udelukkende ellesump. 
Området er delvist offentligt ejet (statsligt og kommunalt) og delvist privatejet. Den statsejede 
del er en del af Jægersborg Statsskovdistrikt. 
 


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. 191 udpeget af hensyn til 3 
habitatnaturtyper og 1 art. 
Nr.  Habitatnaturtype/Artsnavn Håndtering 
1016 Sump vindelsnegl (Vertigo moulinsiana) -/+ 
3260 Vandløb med vandplanter - 
7220 *Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand - 
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. 


                                                 
1 NOVANA: Det nationale overvågningsprogram for vandmiljø og natur  
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Hermed en oversigt over de data, der er grundlaget for denne basisanalyse: 
 
Nr.  Habitatnaturtype/art Kortlagt areal 


(ha)  
Bilag 


91E0 Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld 8,6 ha 2.1 
1016 Sump vindelsnegl (Vertigo moulinsiana) 9,3 ha 2.2 
Tabel 3.1. Oversigt over den del af udpegningsgrundlaget, som er mere detaljeret beskrevet i bilag 2. 
 
På de skovbevoksede, fredskovpligtige arealer i H191 er der i alt kortlagt 8,6 ha naturtyper, 
som er på udpegningsgrundlaget.  
 
Amtet har registreret naturtypen kilder og væld (7220) på de fredskovspligtige, 
skovbevoksede dele af habitatområdet. Der henvises til amtets basisanalyse for nærmere 
oplysninger.  
 
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.  
 
Der fremgår af bilag 3, at væsentlige trusler i området er følgende:   
 
• Eutrofieringen vurderes at være en aktuel trussel i skovkanter og overgangszoner. Det 


bemærkes, at en stor del af skovarealet vurderes at bestå af skovkanter og 
overgangszoner. Den gennemsnitlige deposition i den indre del af skovene ligger i den 
nedre ende af tålegrænse-intervallet for skovnaturtyperne. En supplerende 
modelberegning vil kunne afsløre, om tålegrænsen skulle være overskredet i den indre 
del af skovene.  


 


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). 
 
Der er en konflikt mellem pleje/genopretning af lysåbne naturtyper og sikring af områder med 
elle- og askeskov (91E0). 
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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 størstedelen af de kortlagte skovnaturtypearealer 


omkring Mølleåen (i H191), der tilhører styrelsen, som naturskov, stævningsskov eller 
arealer med plukhugstdrift (ca. 20 ha ialt). 


 
• Inden for følgende fredninger er der kortlagt skovhabitatnaturtyper: 


 
Navn: Fredning i forbindelse med anlæg af sti (id. 122600)  
Omfang: Fra Fuglevad til Borrebakken samt fra Stampen til Vandledningsbroen 
Fredet i 1949 og 1950 
Formålet med fredningen er bl.a., at arealerne skal bevares i tilstanden på 
fredningstidspunktet. 
Fredningsbestemmelser med særlig relevans for skov er bl.a. at det er forbudt, uden 
fredningsmyndighedernes tilladelse, at fjerne eller udtynde den på arealet stående 
beplantning af træer og buske. Det er ligeledes forbudt at foretage beplantning af arealet 
udover vedligeholdelse af den eksisterende. 
 
Navn: Wesselminde/Ravnebakke, id 782300.  
Fredningen omfatter 60 ha, 01.04.1992. 
 


• Mht. naturpleje af de lysåbne arealer i H191 henvises til beskrivelse i Københavns Amts 
basisanalyse 


 


7 Nykonstaterede eller nyindvandrede arter og natur typer 
Der er ikke registreret nyindvandrede arter og naturtyper ved felt gennemgang. 
 


8 Liste over manglende data 
Der er ikke konstateret manglende data ved gennemgang. 
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9 Liste over anvendt materiale 
 
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 (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. 
 
DMU (2006): Faglig rapport nr. 582 NOVANA. Arter 2004-2005.  
 
Skov- og Naturstyrelsen (1998): Rødliste 1997 over planter og dyr. 
 
Københavns Amt (2006): Basisanalyse til Natura 2000-plan for H191 Nedre Mølleådal. 
 
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 (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. 
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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 *Elle- og askeskov ved vandløb, søer og væld (91E0) 
 


2.1.1 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).  
 
2.1.2 Naturtypens areal  
Der er kortlagt et samlet areal på 8,6 ha i H191. 
 
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 
Rødel 6,4     6,4 
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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 
   8,6  8,6 


 
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 
2,3 6,2    8,5 


 
- 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 


3,8 4,8  8,6 
 
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 


5,9 2,6  8,5 
 
- 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 
8,6      


 
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      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 
8,6     8,6 


 
2.1.4 Naturtypens arter  
- Karakteristiske arter i bundvegetation 
Der er registreret følgende karakteristiske arter:  
- i 5 meter cirklerne  
Art Areal (ha)* 
Akselblomstret star 0,7 
Alm. mjødurt 1,6 
Kærstar 8,6 
Padderok, Lund 4,8 
Rødel 8,1 
Skovstar 0.2 
Stor nælde 7,4 
Vandkarse 5,2 
* 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 


Akselblomstret star    3,3  3,3 
Alm. mjødurt    1,2  1,2 
Angelik    1,5  1,5 
Padderok, Lund    4,8  4,8 
Rødel 7,6     7,6 
Skovstar    0.2  0,2 
Stor nælde 4,8 2,2    7,0 
Vandkarse     1,2 1,2 
 
- 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 
Rød Hestehorv 4,8     4,8 
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2.2 Data for Sumpvindelsnegl Vertigo moulinsiana (1016) 
 


2.2.1 Beskrivelse af arten  
En detaljeret beskrivelse af arten kan ses på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside: 
www.skovognatur.dk/emne/Natura2000. 
 
2.2.2 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 H191 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 9,3 ha som levested for sump-vindelsnegl, se kortbilag 1.2.  


Der henvises i øvrigt til Københavns Amts basisanalyse, hvor der er en beskrivelse af 
levesteder for Sump-vindelsnegl i H191 (Københavns Amt 2006). 
 
2.2.3 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.  
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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). 
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Der er ikke registreret tegn på jordbearbejdning af de skovbevoksede, fredskovspligtige 
arealer 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 100 % af arealet med skovnaturtyper er en kronedækningsgrad på 76-90 % 
 
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 græsnings- eller stævningsdrift i 
H191. 
 
På baggrund af ovennævnte registreringer er der ikke grundlag for at konkludere, at der har 
været 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 H191 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 
H191: 
 
 NHy(kg N/ha) NOx (kg N/ha) Total N (kg N/ha) 
Søllerød 5,5 7,2 12,7 
Lyngby Taarbæk 5,8 8,5 14,3 
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 2 kommuner, der dækker H191, er således på 13,5 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). 
 
De skovområder, der findes i habitatområdet, ligger i mosaik med lysåbne arealer og har 
dermed en stor andel af skovkanter. Skovene vurderes derfor at være særligt udsatte for 
næringsstofpåvirkning.   
 
Eutrofieringen vurderes at være en aktuel trussel i skovkanter og overgangszoner.  
Den gennemsnitlige deposition i den indre del af skovene ligger i den nedre ende af 
tålegrænse-intervallet for skovnaturtyperne. En supplerende modelberegning vil kunne 
afsløre, om tålegrænsen er overskredet i denne lille andel af indre skov.  
 
 
 







 


Side 19 


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 100 % af arealet er der ikke grøfter 
 
Som følge af tilstedeværelsen af større arealer med fugtige skovnaturtyper og kilder og væld 
vurderes området at være særligt følsomt overfor ændringer i hydrologien.  
 
Samlet vurderes hydrologien i området ikke at være nogen aktuel trussel for skovnaturtyperne 
og kilder og væld i området, da de hydrologiske forhold i området er overvejende naturlige. 
Enhver ændring i hydrologien i området kan imidlertid være en potentiel trussel. 
 


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 én invasiv art. Rød Hestehorv er således fundet i én 
forekomst på 4,8 ha med en dækningsgrad < 1 %. Skov- og Naturstyrelsen vurderer, at den 
pågældende art ikke udgør nogen aktuel trussel mod skovnaturtyperne i området. 
 
 
 


 


                                                 
3 Kilde: Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside www.skovognatur.dk 
 








Basisanalyse til Natura 2000-plan for 


Jægersborg Dyrehave 


 


1. Beskrivelse af området 
 
Jægersborg Dyrehave har været kongeligt jagt og vildtreservat i flere århundreder. Siden midten af 
1800-tallet har Jægersborg Dyrehave haft nogenlunde den udstrækning den har i dag. 
Dyrehaven afgræsses i dag af då, kron og sikavildt. Dyrehaven har trods sin bynære beliggenhed og 
den store rekreative udnyttelse bevaret en meget stor værdi som naturlokalitet. Størstedelen af 
området er overdrev, enge og græsningsskov med lang kontinuitet. Der er anlagt en golfbane i den 
nordlige del af Eremitagesletten og der dyrkes havre på skiftende marker, også på Eremitagesletten. 
 
Udover selve den hegnede dyrehave er et mindre stykke nord herfor med ellesumpe 
gennemstrømmet af Mølleåen medtaget i udpegningen. 
 
 


 
Figur 1.1 Afgrænsning af habitatområde 251, Jægersborg Dyrehave  
 
 
Området udpeget som habitatområde 251 udgør i alt 842 ha. Betydelige dele af området er 
registreret som §3-arealer, heraf 29,8 ha (3,5%) som mose, 6,2 ha (0,7%) som eng, 9,6 ha (1,1%) 
som sø og 307,5 ha (36,5%) eller i alt 353,1 ha (41,9%). 







2. Udpegningsgrundlag 
 
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 
naturtyper og arter af dyr og planter. Flere af disse naturtyper og arter er prioriterede, hvilket 
medfører et særligt ansvar for beskyttelsen. Naturtyperne er anført på direktivets bilag I, og arterne 
på direktivets bilag II. 
 
Området er udpeget for følgende naturtyper og arter: 
  
Kode Naturtyper og arter  Kortlagt 


areal i ha 
Antal 


forekomster 
1016 Sump vindelsnegl (Vertigo moulinsiana) Ikke relevant Ingen 


oplysninger 


1936 Stellas mosskorpion (Anthrenochernes stellae) Ikke relevant 2 


1166 Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus) Ikke relevant Ingen 
oplysninger 


3130 Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter 
ved bredden 


  


3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger   


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) 


7,4 2 


6230 *Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund 146,6 28 


6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop 69,5 8 


7140 Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand 1,1 1 


9110 Bøgeskove på morbund uden kristtorn   


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. Arter og naturtyper, der aktuelt udgør udpegningsgrundlaget for EF-Habitatområde 251 
På kortbilag 2 ses udbredelsen af §3-naturtyper sammenholdt med de kortlagte habitat-naturtyper 







 


3. Relevante data for hver naturtype og art 
I 2004 og 2005 er der foretaget en kortlægning af de terrestriske habitatnaturtyper inden for 
habitatområderne (Fredshavn 2004). Desuden er der gennem årene indsamlet en del data om 
beskyttede naturtyper i forbindelse med administrationen af naturbeskyttelsesloven. Oplysningerne 
om søer, vandløb og havområder bygger udelukkende på den viden der er indsamlet gennem årene 
via et generelt tilsyn og overvågningen udført regionalt og via det nationale overvågningsprogram. I 
bilag 3 er der vist en oversigt over tilgængelige data for de enkelte naturtyper og arter. 
  
Herunder en oversigt over tilgængelige data. 
 
Kode Naturtype Bilag Nova Novana Andre data 


1016 Sump vindelsnegl (Vertigo 
moulinsiana) 


3.1 - - - 


1936 Stellas mosskorpion 
(Anthrenochernes stellae) 


- - + - 


1166 Stor vandsalamander (Triturus 
cristatus cristatus) 


- - - - 


3130 Ret næringsfattige søer og 
vandhuller med små amfibiske 
planter ved bredden 


-    


3140 Kalkrige søer og vandhuller med 
kransnålalger 


3.5    


3150 Næringsrige søer og vandhuller 
med flydeplanter eller store 
vandaks 


3.6    


3260 Vandløb med vandplanter 3.7    


6210 Overdrev og krat på mere eller 
mindre kalkholdig bund (* vigtige 
orkidélokaliteter) 


3.8 - + Rapport fra 
amtet 


6230 *Artsrige overdrev eller græsheder 
på mere eller mindre sur bund 


3.9 - Intensiv 
station 


Rapport fra 
amtet 


6410 Tidvis våde enge på mager eller 
kalkrig bund, ofte med blåtop 


3.10 - Intensiv 
station 


- 


7140 Hængesæk og andre kærsamfund 
dannet flydende i vand 


3.11 - + - 


9110 Bøgeskove på morbund uden 
kristtorn 


- - - - 


9130 Bøgeskove på muldbund - - - - 
9160 Egeskove og blandskove på mere 


eller mindre rig jordbund 
- - - - 


91E0 *Elle- og askeskove ved vandløb, 
søer og væld 


- - - - 


 







 


 


4. Foreløbig trusselsvurdering 
 
I 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 tilstede 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 naturtyper og arters forekomster (se bilag 3 og 4) er der 
foretaget en foreløbig vurdering af truslerne mod arterne og 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 (4.1 – 4.3). 
 
Beskrivelse af naturtilstanden i de terrestriske naturtyper 
I forbindelse med kortlægningen af de 18 terrestriske, lysåbne habitattyper 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 tretrins skala: udbredte (U), spredte (S) eller ikke tilstede (I).  
 
Tabel 4.1 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 nogen nævneværdige trusler, mens mørkerød farve viser dårligt udviklede 
naturtyper, der antagelig påvirkes kraftigt af en eller flere trusler. 







 
6230 Negative strukturer 


Positive  I S U 
U 0% 33% 47% 
S 0% 19% 2% 
I 0% 0% 0% 


    
6410 Negative strukturer 


Positive  I S U 
U 0% 34% 0% 
S 0% 62% 4% 
I 0% 0% 0% 


Tabel 4.1. 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. 
 
Det ses at både negative og positive strukturer findes i store dele af områderne kortlagt som sure 
overdrev (6230) og tidvis våd eng (6410).  
Naturtypen 6320 indeholder de positive strukturer: ”Engmyretuer” og ”enkelte træer med fodpose” 
samt de negative strukturer: ”næringsberiget, dominans af rajgræs”, ”Næringsberiget, dominans af 
agertidsel” samt ”næringsberiget, dominans af fuglegræs og enårig rapgræs”. 
 
Naturtypen 6410 indeholder de positive strukturer: ”Tegn på hyppige oversvømmelser og ”rig 
flora” og de negative strukturer: ”Ingen tegn på oversvømmelser”. 
 
4.1 Eutrofiering 
 
I afsnit 4.1 er der udført beregninger med henblik på at kortlægge næringsbelastningen af de 
kortlagte områder. Nedenstående tabel er en vurdering af arealernes belastning med luftbåren 
kvælstof. Tabellen viser, at for mindre del af arealet er tålegrænsen overskredet og for den 
resterende del ligger belastningen i den høje del af tålegrænsen. Arealerne, hvor tålegrænsen er 
overskredet er af naturtypen 7140. 
 


Overskridelse af tålegrænsen (alle habitattyper) Areal % 
Tålegrænsen med sikkerhed overskredet (N-belastning overstiger 
den høje ende af tålegrænseintervallet for naturtypen) 8,8 4,8 


Tålegrænsen kan være overskredet (N-belastning overstiger lave 
ende af tålegrænseintervallet for naturtypen) 174,5 95,2% 


Tålegrænsen sandsynligvis ikke overskredet (N-belastning overstiger 
ikke den lave ende af tålegrænseintervallet for naturtypen) 0 0 


Tabel b4.1.4 Vurdering af de kortlagte terrestriske naturarealers belastning med luftbåren kvælstof i forhold til 
naturtypernes tålegrænseintervaller. For hver naturtype er angivet det samlede areal i forskellige intervaller af 
belastninger. 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. Polygoner med mosaik-
karakter indgår i beregningen vægtet for den enkelt naturtypes %-mæssige andel af polygonen. 
 
Der er i bilag 4-1.5. lavet en beregning af Ellenbergs indikatorværdi for kvælstof. For både 
naturtypen 6230 og 6410 gælder det, at værdierne ligger spredt, men i den høje ende af de samlede 







værdier fra amterne. I beregningen for 6210 er der kun anvendt en værdi, den ligger på 
gennemsnittet af amternes beregnede værdier. 
 
En mindre del af Dyrehavens arealer med naturtypen 6230 er angivet som direkte påvirket af 
landbrugsdrift. 
 
Af ovenstående og bilag 4.1 kan det konkluderes, at der er sandsynlighed for, at kvælstofnedfaldet 
på naturtypen 7140 har overskredet tålegrænsen, samt at af overdrevene og eng, især naturtypen 
6230 og 6410 virker noget næringsberigede, formentlig som følge af atmosfærisk deposition, 
muligvis forstærket af den omfattende tilskudsfodring, der er nødvendig for at opretholde de store 
hjortebestande samt påvirkning fra den intensivt dyrkede mark i dyrehaven Se i øvrigt bilag 4.1 
 
4.2 Tilgroning 
 
Da græsningstrykket i området er meget højt er tilgroning ikke af betydning. 
 
4.3 Hydrologi 
 
Terrestriske naturtyper 
 
Der er ikke konstateret nogen negative påvirkninger af arter eller naturtyper på 
udpegningsgrundlaget som følge af ændret hydrologi, se i øvrigt bilag 4.3. 
 
Naturtype 3140, 3150, 3160 søer 
 
Fuglesangsøen, Øresund.  Søen er kortlagt som naturtype 3150. Fuglesangsøen skærpet A-målsat, 
med krav til at sigtdybden udtrykt som sommergennemsnit skal være til bunden samt at 
fosforindholdet ikke må overstige 0,06 mg/l. På baggrund af få overvågningsdata vurderes det, at 
søen ikke opfylder sin målsætning. Der er ikke fundet undervandsvegetation i søen og dermed er 
der ikke arter i søen som er karakteristiske for naturtypen. Det vurderes at søen er påvirket af 
næringssalte, men datagrundlaget er utilstrækkeligt til at vurdere årsagssammenhænge. 
 
Korshullet, Øresund.  Søen er kortlagt som naturtype 3150. Fuglesangsøen er B-målsat, med krav til 
at sigtdybden udtrykt som sommergennemsnit skal være til bunden, samt at fosforindholdet ikke må 
overstige 0,08 mg/l. På baggrund af få overvågningsdata  
vurderes det, at søen ikke opfylder sin målsætning. Der blev i 2004 fundet de for naturtypen 
karakteristiske arter: Kors-andemad og Flydende Stjerneløv. Det vurderes at søen er påvirket af 
næringssalte, men datagrundlaget er utilstrækkeligt til at vurdere årsagssammenhænge. 
 
Stokkerup Dam, Øresund.  Søen er kortlagt som naturtype 3150. Stokkerup Dam er B-målsat, med 
krav til at sigtdybden udtrykt som sommergennemsnit skal være til bunden. På baggrund af få 
overvågningsdata vurderes det, at søen opfylder sin målsætning. Der blev i 2004 registreret en 
udbredt undervandsvegetation, men ingen for naturtypen karakteristiske arter.  
 
 
 
 
 







 
4.4 Invasive arter 
 
Ingen konstateret. 
 
4.5 Arealmæssige ændringer
 
Der blev i 1995 omlagt en del af eremitagesletten, som var registreret som §3 – overdrev. Det er 
derfor sandsynligt, at arealet af 6230 derved er blevet formindsket, med omkring 9 ha. 
 
4.6 Forstyrrelse af arter 
 
Ikke relevant for arterne på udpegningsgrundlaget. 
 
4,7 Andre trusler 
 
Den store rekreative udnyttelse gør at det undertiden vurderes nødvendigt af sikkerhedsgrunde at 
nedtage gamle, hule træer, der ud fra en biologisk vurdering er meget værdifulde. Med hensyn til 
arter på udpegningsrundlaget er dette kun et problem for stellas mosskorpion, men sådanne træer er 
også levesteder for en lang række andre sjældne og truede arter (insekter, svampe). 
 
Særligt for bøg er der desuden et vist hul i aldersfordelingen, således at der på et tidspunkt vil være 
få store træer til at tage over, for de der falder eller nedtages.  
 
 


5. Modsatrettede naturinteresser 
Der er ikke modsatrettede naturinteresser i plejen af de forskellige lysåbne naturtyper. Der kan være 
modsatrettede naturinteresser i at sikre en passende alderssammensætning af trævæksten af hensyn 
til Stellas Mosskorpion og bibeholdelse af de lysåbne naturtyper. 
 


6. Naturpleje, naturforvaltningsprojekter og lignende 
Dyrehaven plejes efter Jægersborg Statsskovdistrikts driftsplan. 
 
 
    7.Ikke på aktuelt udpegningsgrundlag 
 


Art Bemærkninger Væsentlighed 
Der er et ældre 
fund af skæv 
vindelsnegl 
(Vertigo 
angustior)-1014 
fra 
”Springforbi”. 
 


Der er ikke 
kendskab til 
nutidige fund. 
Arten bør 
eftersøges i 
området 


Status for arten er 
ukendt 







 
 


8. Liste over manglende data 
 
 
9. Liste over anvendt data 


 
Botaniske undersøgelser af overdrev i Jægersborg Dyrehave 2002, Københavns Amt, upubl. 
 
Driftsplan for Jægersborg Statsskovdistrikt 1999-2014 
 
Kommenteret kortsamling til første basisanalyse, del 1. Vanddistrikt HUR 2004. Frederiksborg 
Amt, Københavns Amt, Roskilde Amt, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune. 2004 
 
NOVANA-naturtypeovervågning, 2004 og 2005, Københavns Amt 
 
 
Risikoanalyse til første basisanalyse, del 2. Vanddistrikt HUR 2006. Frederiksborg Amt, 
Københavns Amt, Roskilde Amt, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune. 2006 
 
 
Terrestrisk Natur Artsovervågning 2004. Københavns Amt 2005. 
 
TILDA. 
 
 
 
 







Bilag 2 §3-naturtyper - Jægersborg Dyrehave (H251) 


 







Bilag 3.1-3.3 arter - Dyrehaven 


 
3.1 Sump vindelsnegl (Vertigo moulinsiana) 
Der er ikke foretaget overvågning af arten siden udpegningen. Der er et ældre fund fra 
”Springforbi”. Der er også ældre fund fra Rådvad (uvist om det er indenfor dette område eller i 
habitatområde 191 (Nedre Mølleådal) eller eventuelt lige udenfor begge). Der er dog næppe tvivl, 
om at arten findes i området, da den er kendt fra og stadig findes mange steder i Mølleå-systemet. 
 
Potentielle levesteder: Da den nøjere fordeling mellem forskellige mosetyper i området ikke er 
kendt, er hele mosearealet fra amtets §3-registrering udpeget som potentielt levested. 
 


3.2 Stellas mosskorpion (Anthrenochernes stellae) 
Overvågning i Novana-regi har ikke fundet arten men konstateret en række potentielle levesteder i 
form af hule træer. Arten blev dog i vinteren 2005 fundet i to vindfældede bøge. Der er i alt 4 fund 
fra lokaliteten af 24-34 eksemplarer, fundene er fra 1886, 1990 og 2005 (2). De tre af fundene er 
gjort i bøg, et i eg. Træarten er dog efter svenske undersøgelser at dømme af mindre betydning, hvis 
hulhedens beskaffenhed er den rette, kan arten leve i en række forskellige løvtræer. I Dyrehaven 
findes alle eller næste alle egnede levested imidlertid i eg og bøg. 
 
Potentielle levesteder: Hele Dyrehaven, med undtagelse af større sammenhængende åbne 
lysninger og sletter uden træer, er foreløbigt udpeget som potentielt levested. Enkeltstående solitære 
og ældre træer vil ligeledes udgøre et potentielt levested.. 
 


3.3 Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus) 
Arten forekommer i flere vandhuller i området, men bestandsstørrelse og udbredelse er ikke 
nærmere kendt. 
 
Potentielle levesteder: Alle vandhuller <500 m2 plus en zone på 250 m omkring disse er udpeget 
som potentielle levesteder. 
 







 







 







 







Bilag 3.10 (6410) – Jægersborg Dyrehave 
 


1. Naturtypens areal og udbredelse 
Der er kortlagt i alt 8 forekomster af denne naturtype (1 i mosaik med 6230 og en med 6230 og 
6210),  det samlede areal er 69,5 ha. 
Se i øvrigt kortbilag 1. 
 


2. Naturtypens struktur og funktion 
 
Vegetationsstruktur 
Nedenstående tabel giver en oversigt overvegetationsstrukturen i de polygoner, hvor sure overdrev 
er registreret. Værdierne er vægtet for de enkelte polygoners arealer. 
 
6410 Arealkategori 
Kategori 


0-5% 5-10% 10-30% 30-75% 75-100% 
Ikke 


registreret 
uden vegetationsdække 97% 0% 0% 0% 0% 3% 
med græs/urtevegetation under 15 cm 29% 3% 27% 34% 4% 3% 
med græs/urtevegetation 15-50 cm 0% 4% 34% 24% 36% 3% 
med græs/urtevegetation over 50 cm 7% 37% 53% 0% 0% 3% 
med dværgbuske 97% 0% 0% 0% 0% 3% 
Kategori 0% 1-10% 10-25% 25-50% 50-100%  
med vedplanter 39% 35% 24% 0% 0% 3% 
med forekomst af invasive arter 97% 0% 0% 0% 0% 3% 
Tabel b.3.10.2.1 vegetationsstrukturen i de polygoner, hvor naturtypen tidvis våd eng er registreret. Registreringerne af 
de enkelte arealkategorier er vægtet for polygonernes arealer. Arealkategorierne er beskrevet i Fredshavn (2004). 
Udtræk fra TILDA. 
 
Hydrologi 
Der er registreret et enkelt tilfælde af tegn på afvanding, men naturtypen synes upåvirket af dette 
indenfor området. 
 
Pleje/landbrugsdrift 
 
6410 Arealkategorier 


 Arealandele (i % af det samlede areal) 0-5% 5-10% 10-30% 30-75% 75-100% Ikke registreret 


med græsning/høslæt 0% 0% 0% 27% 71% 3% 
 Arealandele (i % af det samlede areal) 0% 1-10% 10-25% 25-50% 50-100% Ikke registreret 


med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift 32% 25% 43% 0% 0% 0% 
Tabel b.3.10.2.2 Oversigt over pleje- og landbrugsdrift i de polygoner, hvor naturtypen tidvis våd eng er registreret. 
Registreringerne af de enkelte arealkategorier er vægtet for polygonernes arealer. Arealkategorierne er beskrevet i 
Fredshavn (2004). Udtræk fra TILDA. 
 
Stort set hele arealet af naturtypen græsses. 







 
Naturtypekarakteristiske strukturer 
 


6410 Negative strukturer 
Positive  I S U 


U 0% 34% 0% 
S 0% 62% 4% 
I 0% 0% 0% 


Tabel b.3.10.2.3 Fordelingen af negative og positive strukturer (Procentvis andel af samlede areal, areal og antal 
lokaliteter) i de polygoner, hvor naturtypen tidvis våd eng er registreret. For både negative og positive strukturer er 
angivet om strukturerne samlet set er udbredte, spredte eller ikke tilstede.  Antallet af registreringer med hver af de 9 
kombinationsmuligheder er vægtet for polygonernes arealer. Strukturerne er beskrevet i Fredshavn (2004). Udtræk fra 
TILDA. 
 
Det ses at såvel positive som negative strukturer findes ret udbredte på Dyrehavens områder med 
tidvis våd eng. 
De strukturer, det drejere sig om og deres hyppighed, fremgår af tabellen nedenfor. 
 
6410  Struktur Antal forekomster  


Positive strukturer   
 Tegn på hyppige oversvømmelser 4 
 Rig flora 1 
Negative strukturer   
 Ingen tegn på oversvømmelser 4 
Tabel b.3.10.2.4. De hyppigst registrerede negative og positive strukturer i de polygoner, hvor naturtypen tidvis våd 
eng  er registreret. Strukturerne er beskrevet i Fredshavn (2004). Udtræk fra TILDA. 
 
 
Vurdering af akut plejebehov 
 


Akut plejebehov - 6410
Ingen indsats
nødvendig


Mindre indsats i en
kortere årrække


En større indsats i
en kortere årrække


Betydelig indsats i
en længere
årrække
Omfattende og
langvarig indsats


Ikke registreret


 
Figur b.3.10.2.1 Oversigt over plejebehovets omfang i de polygoner, hvor naturtypen tidvis våd eng er registreret. 
Registreringerne er angivet ved antal polygoner og arealandelen vægtet for polygonernes arealer. Udtræk fra TILDA. 
 
Det ses at området med 6410 kun har et begrænset behov for yderligere pleje. 
 
Karakteristiske arter 
Følgende karakteristiske arter blev fundet: 







 
Art Antal forekomster indenfor cirklerne Antal forekomster udenfor cirklerne 


siv, knop- 5 1 
viol, eng- 4   
snerre, sump- 4   
tormentil 1 1 
blåtop 1 1 
frytle, mangeblomstret 1   
Tabel  3.10.3.1. Antal forekomster af karakteristiske arter. Udtræk fra TILDA 
 
Det ses at der kun er begrænset forekomst af blåtop, der ellers ofte er meget dominerende i typen 
specielt på relativt kalkfattig bund. 
 
 
Artsrigdom 
I de i 2005 undersøgte cirkler med naturtypen blev der registreret mellem 16 og 39 arter, det 
gennemsnitlige antal var 28,4 arter. 
 
 
Invasive arter 
Ingen registreret. 







 


Bilag 3.5-3.7 Ferskvandsnaturtyper – Jægersborg Dyrehave  


Naturtype 3150 


Fuglesangs Sø 


1. Naturtypens areal og udbredelse 
3 ha er kortlagt som naturtype 3150 Opland: Øresund 
723452, 6186637 (x,y zone 32 EUREF89) 


2.  Analyser fra naturtypen 
Nedenstående tabel giver en oversigt fysisk/kemiske parameter fra søen. (Udtryk som 
sommergennemsnit  maj-september for 2004.) 
 
Sigt i m Totalfosfor mgTP/l pH Alkalinitet mmol/l Farvetal mg Pt/l 
0,7 0,08 8,2 3,3 25 
 


3 Naturtypens arter 
 
Der blev i 2004 ikke fundet undervandsvegetation i Fuglesangssø. 


4 Naturtypens tilstand  
Målsætning iht Regionplan 2005 
 
Målsætning Målopfyldelse Krav: sigt Krav: TP Andet 
A - skærpet Ej opfyldt Til bund 0,06 mg TP/l  
 
Fuglesangssø sø opfylder ikke sin målsætning, da hverken kravet til sigt eller fosfor er overholdt. 
 
Basisanalyse 
 
Type Risiko Påvirkning 
9 II b N 
 
 
 
Fuglesangs Sø tilhører naturtypen 3150, men rummer ingen karakteristiske arter. 


 
 
 







Korshullet 
 


1. Naturtypens areal og udbredelse 
0,3 ha er kortlagt som naturtype 3150. Opland: Øresund 
723342, 6187650 (x,y zone 32 EUREF89) 
 


2.  Analyser fra naturtypen 
Nedenstående tabel giver en oversigt fysisk/kemiske parameter fra søen. (Udtryk som 
sommergennemsnit  maj-september for 2004.) 
 
Sigt i m Totalfosfor mgTP/l pH Alkalinitet mmol/l Farvetal mg Pt/l 
TB > 0,4 0,16 7,2 1,5 30 
 


3 Naturtypens arter 
 
Der blev i 2004 fundet 1 art af undervandsplanter, Almindelig vandpest, samt de for naturtypen 
karakteristiske arter Kors-andemad og Flydende stjerneløv. 
 


4 Naturtypens tilstand  
Målsætning iht Regionplan 2005 
 
Målsætning Målopfyldelse Krav: sigt Krav: TP Andet 
B - generel Ej opfyldt Til bund 0,08 mg TP/l  
 
Korshullet opfylder ikke sin målsætning, idet fosforkravet ikke er overholdt. 
 
Basisanalyse 
 
Type Risiko Påvirkning 
9 II a N 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 







 


Stokkerup Dam 
 


1. Naturtypens areal og udbredelse 
0,5 ha er kortlagt som naturtype 3150. Opland: Øresund 
723613, 6188891 (x,y zone 32 EUREF89) 
 


2.  Analyser fra naturtypen 
Nedenstående tabel giver en oversigt fysisk/kemiske parameter fra søen. (Udtryk som 
sommergennemsnit  maj-september for 2004.) 
 
Sigt i m Totalfosfor mgTP/l pH Alkalinitet mmol/l Farvetal mg Pt/l 
TB > 0,6 0,18 7,3 0,8 55 
 


3 Naturtypens arter 
 
Der blev i 2004 fundet, Butbladet vandaks, Storblomstret vandranunkel, samt art af kildemos. Der 
er ikke fundet arter som er karakteristiske for naturtypen.  


4 Naturtypens tilstand  
Målsætning iht.  Regionplan 2005 
 
Målsætning Målopfyldelse Krav: sigt Krav: TP Andet 
B - generel Opfyldt Til bund   
 
Stokkerup Dam vurderes at opfylde sin målsætning.  
 
Basisanalyse 
 
Type Risiko Påvirkning 
9 I b N 
 
 
 
   
 
 
 







Naturtype 3130, 3140 samt 3260 
 
Disse naturtyper er ikke kortlagt i habitatområdet. 







Bilag 3.8 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige 
orkidélokaliteter) (6210) – Jægersborg Dyrehave 
 


1. Naturtypens areal og udbredelse 
Et enkelt område på 1,9 ha er vurderet til at tilhøre naturtypen. Naturtypen findes derudover i 
mosaik med 6410 og 6230 i yderligere en polygon, i denne vurderes 10% eller 5,5 ha til at tilhøre 
typen. I alt findes således 7,4 ha. 
 


2. Naturtypens struktur og funktion 
 
Vegetationsstruktur 
Nedenstående tabel giver en oversigt overvegetationsstrukturen i de polygoner, hvor kalkoverdrev 
er registreret. Værdierne er vægtet for de enkelte polygoners arealer. 
 
6210 Arealkategori          
Kategori 


0-5% 5-10% 10-30% 30-75% 75-100% 
Ikke 


registreret 
uden vegetationsdække 74% 0% 0% 0% 0% 26% 
med græs/urtevegetation under 15 cm 0% 0% 0% 0% 74% 26% 
med græs/urtevegetation 15-50 cm 0% 74% 0% 0% 0% 26% 
med græs/urtevegetation over 50 cm 74% 0% 0% 0% 0% 26% 
med dværgbuske 74% 0% 0% 0% 0% 26% 
Kategori 


0% 1-10% 10-25% 25-50% 50-100% 
Ikke 


registreret 
med vedplanter 74% 0% 0% 0% 0% 26% 
med forekomst af invasive arter 74% 0% 0% 0% 0% 26% 
Tabel b.3.9.2.1 Udtræk fra TILDA. 
 
Pleje/landbrugsdrift 
6210 Arealkategorier 


Arealandele (i % af det 
samlede areal) 


0-5% 5-10% 10-30% 30-75% 75-100% Ikke 
registreret 


med græsning/høslæt  
0% 0% 0% 0% 74% 26% 


Arealandele (i % af det 
samlede areal) 


0% 1-10% 10-25% 25-50% 50-100% Ikke 
registreret 


med tydelige 
påvirkninger af 
landbrugsdrift 0% 74% 0% 0% 0% 26% 
Tabel b.3.9.2.2 Oversigt over pleje- og landbrugsdrift i de polygoner, hvor naturtypen kalkoverdrev er registreret. 
Registreringerne af de enkelte arealkategorier er vægtet for polygonernes arealer. Arealkategorierne er beskrevet i 
Fredshavn (2004). Udtræk fra TILDA. 
 
 
 







6210 Negative strukturer 
Positive  I S U 


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


Tabel b.3.9.2.3 Fordelingen af negative og positive strukturer (Procentvis andel af samlede areal, areal og antal 
lokaliteter) i de polygoner, hvor naturtypen kalk overdrev er registreret. For både negative og positive strukturer er 
angivet om strukturerne samlet set er udbredte, spredte eller ikke tilstede.  Antallet af registreringer med hver af de 9 
kombinationsmuligheder er vægtet for polygonernes arealer. Strukturerne er beskrevet i Fredshavn (2004). Udtræk fra 
TILDA. 
 
Der er registreret den positive karakteristiske struktur ”store fritliggende sten” og den negative 
”næringsberiget, dominans af agertidsel, begge forekommer spredt i den polygon, hvor 6210 
optræder i mosaik med 6230 og 6410. 
 
 
Vurdering af akut plejebehov 
 


Akut plejebehov - 6210


Ingen indsats
nødvendig
Mindre indsats i en
kortere årrække
En større indsats i
en kortere årrække
Betydelig indsats i
en længere årrække
Omfattende og
langvarig indsats
Ikke registreret


 
Figur 3.9.2.1 Oversigt over plejebehovets omfang i de polygoner, hvor naturtypen kalkoverdrev er registreret. 
Registreringerne er angivet ved antal polygoner og arealandelen vægtet for polygonernes arealer. Udtræk fra TILDA. 
 
Der er ikke behov for yderligere pleje. 
 


3. Naturtypens arter 
 
Karakteristiske arter 
 
Den eneste karakteristiske art der blev konstateret i 2005, var stor knopurt. 
 
Der blev i alt registreret 28 arter i cirklen. 
 
 
Invasive arter 
Ingen konstateret. 







Bilag 3.9 (6230) – Jægersborg Dyrehave 
 


1. Naturtypens areal og udbredelse 
Der er registreret et stort antal forekomster af denne naturtype. Der findes dels et stort, mere eller 
mindre sammenhængende område omkring Eremitagen og golfbanen, dels mange mindre 
forekomster spredt over næsten hele habitatområdet. I alt 28 (nogle dog i mosaik med 6210 eller 
6410) polygoner med et samlet areal på 146,6 ha er kortlagt som naturtypen.  
Se i øvrigt kortbilag 1. 
 


2. Naturtypens struktur og funktion 
 
Vegetationsstruktur 
Nedenstående tabel giver en oversigt over vegetationsstrukturen i de polygoner, hvor sure overdrev 
er registreret. Værdierne er vægtet for de enkelte polygoners arealer. 
 
6230 Arealkategori         
Kategori 0-5% 5-10% 10-30% 30-75% 75-100% 
uden vegetationsdække 100% 0% 0% 0% 0% 
med græs/urtevegetation under 15 cm 0% 0% 44% 11% 46% 
med græs/urtevegetation 15-50 cm 11% 24% 11% 54% 0% 
med græs/urtevegetation over 50 cm 71% 23% 6% 0% 0% 
med dværgbuske 100% 0% 0% 0% 0% 
Kategori 0% 1-10% 10-25% 25-50% 50-100% 
med vedplanter 11% 82% 7% 0% 0% 
med forekomst af invasive arter 100% 0% 0% 0% 0% 
Tabel b.3.9.2.1 Udtræk fra TILDA. 
 
 
Pleje/landbrugsdrift 
6230 Arealkategorier 


 Arealandele (i % af 
det samlede areal) 


0-5% 5-10% 10-30% 30-75% 75-
100% 


Ikke 
registreret 


med græsning/høslæt  0% 0% 0% 0% 100% 0% 


 Arealandele (i % af 
det samlede areal) 


0% 1-10% 10-25% 25-50% 50-
100% 


Ikke 
registreret 


med tydelige 
påvirkninger af 
landbrugsdrift 


32% 25% 43% 0% 0% 0% 


Tabel b.3.9.2.2 Oversigt over pleje- og landbrugsdrift i de polygoner, hvor naturtypen sure overdrev er registreret. 
Registreringerne af de enkelte arealkategorier er vægtet for polygonernes arealer. Arealkategorierne er beskrevet i 
Fredshavn (2004). Udtræk fra TILDA. 
 
 







Naturtypekarakteristiske strukturer 
 


6230 Negative strukturer 
Positive  I S U 


U 0% 33% 47% 
S 0% 19% 2% 
I 0% 0% 0% 


Tabel b.3.9.2.3 Fordelingen af negative og positive strukturer (Procentvis andel af samlede areal, areal og antal 
lokaliteter) i de polygoner, hvor naturtypen sure overdrev er registreret. For både negative og positive strukturer er 
angivet om strukturerne samlet set er udbredte, spredte eller ikke tilstede.  Antallet af registreringer med hver af de 9 
kombinationsmuligheder er vægtet for polygonernes arealer. Strukturerne er beskrevet i Fredshavn (2004). Udtræk fra 
TILDA. 
 
Det ses at såvel positive som negative strukturer findes udbredt på områdets sure overdrev. 
 
6230  Struktur Antal forekomster  


Positive strukturer   
 engmyretuer 6 
 enkelte træer/buske m fodpose 6 
Negative strukturer   
 næringsberiget, dominans af rajgræs 8 
 næringsberiget, dominans af agertidsel 1 
 næringsberiget, dominans af fuglegræs og enårig rapgræs 2 
Tabel b.3.9.2.4. De hyppigst registrerede negative og positive strukturer i de polygoner, hvor naturtypen sure overdrev 
er registreret. Strukturerne er beskrevet i Fredshavn (2004). Udtræk fra TILDA. 
 
 
Vurdering af akut plejebehov 
 


Akut plejebehov - 6230
Ingen indsats
nødvendig


Mindre indsats i en
kortere årrække


En større indsats i
en kortere årrække


Betydelig indsats i
en længere
årrække
Omfattende og
langvarig indsats


Ikke registreret


 
Figur 3.9.2.1 Oversigt over plejebehovets omfang i de polygoner, hvor naturtypen sure overdrev er registreret. 
Registreringerne er angivet ved antal polygoner og arealandelen vægtet for polygonernes arealer. Udtræk fra TILDA. 
 
Det ses at størstedelen af området med 6230 ikke behøver yderligere pleje. 
 
 







3. Naturtypens arter 
 
Karakteristiske arter 
Følgende karakteristiske arter blev fundet: 
 
Art Antal forekomster 


indenfor cirklerne  
Antal forekomster 
udenfor cirklerne 


snerre, lyng- 9   
katteskæg 6 1 
svingel, fåre- 5 2 
tormentil 5 1 
ærenpris, læge- 4 1 
star, bleg 4 2 
fladbælg, krat- 2 3 
viol, hunde- 2 2 
perikon, kantet 1   
Tabel  3.9.3.1. Antal forekomster af karakteristiske arter. Udtræk fra TILDA 
 
 
Artsrigdom 
I de i 2005 undersøgte cirkler med naturtypen blev der registreret mellem 13 og 39 arter, det 
gennemsnitlige antal var 26,8 arter. 
 
 
Invasive arter 
Ingen registreret 







Bilag 4.1. Eutrofiering - Dyrehaven 
 
 
4.1.1. Tålegrænser  
For de naturtyper, der danner udpegningsgrundlag for Natura 2000-området, er der fastsat 
tålegrænseintervaller, som fremgår af tabel b4.1.1. 
 
 
 
Boks: 
Tålegrænse: Følsomheden af et naturområde overfor en (forøget) tilførsel af forsurende eller 
eutrofierende stoffer kan beskrives i form af tålegrænser, der angiver ”den belastning, hvorunder 
væsentlige skadelige effekter på økosystemet ikke vil forventes, vurderet ud fra den bedste 
tilgængelige viden” Empirisk baserede tålegrænser for en række forskellige naturtyper er blevet 
fastsat af UN/ECE1 (Skov- og Naturstyrelsen, 2003). 
 
 
 
Naturtype Tålegrænse


Kg N/ha 
3130 Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredden 5-10
3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger 5-10
3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks  - 3


3160 Brunvandede søer og vandhuller 5-10
3260 Vandløb med vandplanter - 1 


6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (vigtige orkidélokaliteter) 15-25
6230 Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund 10-20
6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop  15-25 2


7140 Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand 10-15
Tabel b4.1.1 Tålegrænser for terrestriske naturtyper i habitatområdet (Skov- og Naturstyrelsen 2005) 
1 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 overfladenær 
afstrømning. 
2 Naturtypen er en delmængde af den bredere naturtype fersk natureng, der kan være mere kvælstoffølsom. 
3 Mange søer og vandhuller er eutrofieret som følge af næringstilførsel fra andre kilder. For de rene, ikke eutrofierede 
søer af type 3150 kan tålegrænsen for de øvrige søtyper på 5-10 kg N ha-1år-1 bruges, hvis søen er kvælstofbegrænset. 
 


 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 UN/ECE er FN's Økonomiske Komité for Europa. Tålegrænserne (critical loads) fastsættes i Arbejdsgruppen vedr. 
effekter af konventionen om langttransporterende luftforurening (www.unece.org/env/wge) i forbindelse med det 
internationale samarbejdsprogram vedr. modellering og kortlægning af tålegrænser, baggrundsbelastning, effekter, risici 
og udviklingstendenser for luftforurening. 
 



http://www.unece.org/env/wge





 
 
 
 
4.1.2. N-deposition og overskridelse af tålegrænser 
 
Kvælstofdepositionen til danske land- og vandområder kommer fra en lang række danske og 
udenlandske kilder, primært husdyrproduktion (ammoniak) og forbrændingsprocesser 
(kvælstofoxider). I Jylland og på Fyn stammer ca. 60 % af kvælstofdepositionen fra 
husdyrproduktion, mens det på Sjælland og Bornholm drejer sig om ca. halvdelen eller under 
halvdelen (DMU, 2005). De gennemsnitlige tal dækker dog over store lokale variationer afhængig 
af den lokale husdyrtæthed og ruheden af naturområderne. Landbrugets udslip af ammoniak må i 
dag anses for at være en af de væsentligste trusler mod bevarelse af næringsfattige naturtyper i det 
åbne land (SNS, 2003). 
 
Den gennemsnitlige afsætning af kvælstof er opgivet som kommunevise gennemsnit af NHy og NOx 
for årene 2000, 2003 og 2004 beregnet med modellen DEHM-REGINA (SNS, 2005). En betydelig 
del af NHy-fraktionen består af ammoniak fra lokale husdyrbrug, som er ujævnt fordelt i landskabet. 
Hertil kommer, at afsætningen af ammoniak på forskellige overfladetyper varierer i forhold til 
ruheden. Der er derfor foretaget en korrektion af de kommunevise gennemsnitstal i forhold til lokal 
husdyrtæthed og til forskellige naturtypers ruhed inden for habitatområdet. Korrektionen er 
foretaget ved hjælp af Ammoniakmanualen (SNS, 2003). 
 


 
Figur 4.1.1 belastningen med luftbårent kvælstof på de kortlagte habitatnaturtyper i habitatområde 251. 
 
Af figur 4.1.1 og tabellerne 4.1.3 + 4.1.4 fremgår det at tålegrænsen med sikkerhed er overskredet 
for arealet med naturtype 7140 og en mindre del af området med 6230. For områdets øvrige arealer 
med kortlagte habitatnaturtyper er tålegrænse muligvis overskredet, da værdierne falder indenfor 
tålegrænseintervallet. 
 
 







Andel af forekomster (i % af samlede areal) 
Habitattype Tålegrænse 12,5-15 kg N 15-17,5 kg N 17,5-20 kg N 20-22,5 Kg N Hovedtotal 
6210 15-25 0% 0% 0% 100% 100% 
6230 10-20 0% 94% 0% 6% 100% 
6410 15-25 32% 68% 0% 0% 100% 
7410 10-15 0% 100% 0% 0% 100% 
    


 
Tabel b4.1.3. Vurdering af de kortlagte terrestriske naturarealers belastning med luftbåren kvælstof i forhold til 
naturtypernes tålegrænseintervaller. For hver naturtype er angivet andelen af det samlede areal i forskellige intervaller 
af belastninger. 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. Polygoner med mosaik-
karakter indgår i beregningen vægtet for den enkelt naturtypes %-mæssige andel af polygonen. 
 
 
 


Overskridelse af tålegrænsen (alle habitattyper) Areal % 
Tålegrænsen med sikkerhed overskredet (N-belastning overstiger 
den høje ende af tålegrænseintervallet for naturtypen) 8,8 4,8 


Tålegrænsen kan være overskredet (N-belastning overstiger lave 
ende af tålegrænseintervallet for naturtypen) 174,5 95,2% 


Tålegrænsen sandsynligvis ikke overskredet (N-belastning overstiger 
ikke den lave ende af tålegrænseintervallet for naturtypen) 0 0 


 
Tabel b4.1.4 Vurdering af de kortlagte terrestriske naturarealers belastning med luftbåren kvælstof i forhold til 
naturtypernes tålegrænseintervaller. For hver naturtype er angivet det samlede areal i forskellige intervaller af 
belastninger. 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. Polygoner med mosaik-
karakter indgår i beregningen vægtet for den enkelt naturtypes %-mæssige andel af polygonen. 
 
 
4.1.3. Tydelige påvirkninger af landbrugsdrift 
I forbindelse med kortlægningen af de terrestriske naturtyper er der foretaget en registrering af, hvor 
stor en andel af de kortlagte arealer, der er tydeligt påvirket af landbrugsdrift. Påvirkningerne 
omfatter gødningsspredning, atmosfærisk deposition, afdrift med sprøjtemidler eller påvirkning 
med erosionsmateriale fra dyrkede arealer (Fredshavn 2004). I praksis er det vanskeligt at 
identificere påvirkninger som atmosfærisk deposition og afdrift af sprøjtemidler, hvorfor 
registreringerne næsten udelukkende dækker over tegn på direkte gødskning. 
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Figur 4.1.3. Oversigt over forekomsten af tydelige påvirkninger af landbrugsdrift for de habitattyper, der er kortlagt i 
NATURA 2000 området. Registreringerne i hver af de 5 arealkategorier er vægtet for polygonernes arealer. 
 
 
Som det ses af figur 4.1.3 er alle kortlagte naturtyper indenfor området i nogen grad påvirket af 
landbrugsdrift. Der er dog dele af de to arealmæssigt mest betydende naturtyper (6230 og 6410) der 
er uden synlige påvirkninger. 
 
4.1.4. Strukturer relateret til eutrofiering  
 
6230 Struktur Antal forekomster 


Positive strukturer Engmyretuer 5 
Negative strukturer Næringsberiget, dominans af rajgræs 8 
 Næringsberiget, dominans af agertidsel 1 
 Næringsberiget, dominans af fuglegræs og enårig rapgræs 2 
Tabel 4.1.4a karakteristiske strukturer relateret til eutrofiering forekommende på habitatområdets arealer med 6230 
 
 
4.1.5. Ellenbergs indikatorværdi for kvælstof 
 
Ellenbergs indikatorværdier er værdier, der for en given planteart angiver dens præference mht. 
fugtighed, lys, pH, salinitet og næringsstofindhold på en skala fra 1 til 10 (dog 12 for fugtighed) 
(Ellenberg, 1991). Arternes respons på forøget kvælstoftilgængelighed skyldes i høj grad den 
interspecifikke konkurrence, som stiger i betydning fra lav til høj produktivitet. 
 
Ved svagt forhøjet kvælstofniveau kan der være store tidsforskydninger, før effekten kan aflæses på 
vegetationssammensætningen. Hertil kommer effekten af afgræsning eller høslet, som fjerner de 
konkurrencestærke arter til fordel for den lavtvoksende og lyskrævende flora. Ellenbergs 
indikatorværdi for kvælstof siger noget om graden af dominans af konkurrencestærke arter, og en 
lav Ellenberg-værdi kan således dække over et plantesamfund, hvor effekten af et forhøjet 
kvælstofniveau endnu ikke er indtruffet, eller hvor de konkurrencestærke arter holdes i ave af 
græsning eller høslet. 
 
Den gennemsnitlige kvælstof-værdi for de plantearter, der er registreret indenfor 5 m cirklen, kan 
bruges som en indikation for vegetationens tilpasning til et højt eller lavt næringsstofindhold. 
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Ellenberg, næring 6410
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Figur 4.1.* Ellenberg-værdier (næring) 6210, 6230 og 6410 
 
For både naturtypen 6230 og 6410 gælder det, at værdierne ligger spredt, men i den høje ende af de 
samlede værdier fra amterne. I beregningen for 6210 er der kun anvendt en værdi, den ligger på 
gennemsnittet af amternes beregnede værdier. 
 







Bilag 4.2. Tilgroning – Jægersborg Dyrehave 
 
4.2.1. Vegetationshøjde 
Vegetationens højde er en god indikator for omfanget af pleje og dermed mulighederne for 
fortsat at holde arealerne lysåbne.  
 
Plejekrævende naturtyper: 
0-15 cm – Gradient fra ugræsset til meget intensiv græsning (75 – 100%) 
15-50 cm – Plejebehov (begyndende tilgroning), hvis denne kategori har stor dækning.  
> 50 cm -  Akut plejebehov, hvis denne kategori har stor dækning 
 
En lav vegetation er forudsætningen for mange lyskrævende og ikke så konkurrencedygtige 
arter. Det er ofte afgræsning eller høslet, der holder vegetationen så lav. Er hele arealet under 
15 cm højde kan det være udtryk for overgræsning, og dermed en hindring for blomstring og 
frøsætning. 
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Andel med lav vegetation (<15 cm)
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Middelhøj vegetation (15-50 cm)
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Andel med høj vegetation (>50 cm)
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Figur 4.2.1 Vegetationshøjde og andel af bar jord 
 
Alle naturtyper i området ses ud fra figur 4.2.1 at udvise en variation i vegetationshøjden, der 
tyder på en gunstig tilstand. 
 
4.2.2. Vedplantedækning 
Vedplanter er en naturlig del af mange lysåbne naturtyper, ofte i form af krat eller solitære 
træer, der har undgået nedbidning. Afgræsning/pleje og oversvømmelser holder tilgroningen 
med vedplanter naturligt nede. 
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Areal med vedplanter, kronedække
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Figur 4.2.2 Tilgroning med vedplanter 
 
Det ses af figur 4.2.2 at andelen med kronedække er meget lav for alle habitatnaturtyper, 
hjortenes græsning forhindrer effektivt opvækst. 
 
4.2.3. Strukturer relateret til tilgroning 
 
Naturtype Strukturer Antal 


forekomster
Positive strukturer  
6210 Enkelte træer/buske m fodpose 0 
6230 Enkelte træer/buske m fodpose 6 
Tabel 4.2.3. positive og negative strukturer relateret til tilgroning for områdets naturtyper 
 
4.2.4. Arealandel med græsning/høslet 
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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Tabel 4.2.4. Pleje ved græsning og/eller høslet. Udtræk fra TILDA. 
 
Det ses at stort set alle områder græsses, kun hvor høj vandstand/blød bund på områder med 
6410 0g 7140 hindrer hjortenes adgang er græsningen mindre intensiv eller manglende. 







4.2.5. Vurdering af akut plejebehov 
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Figur 4.2.5. Oversigt over akut plejebehov. Udtræk fra TILDA. 
 
Som det fremgår af figur 4.2.5 er der ingen eller kun meget begrænset behov for yderligere 
pleje af arealerne. 
 
 
 







 Bilag 4.3 Hydrologi – Jægersborg Dyrehave 
 
4.3.1. Hydrologi, afvanding 
 
Som det kan ses af figur 4.3.1 synes naturtyperne indenfor habitatområde 251 ikke at være 
påvirkede af sådanne aktiviteter. 
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Figur 4.3.1 Oversigt over afvanding og vandindvinding i de polygoner, hvor de våde naturtyper er registreret. Udtræk 
fra TILDA. 
 
 
4.3.2. Ellenbergs indikatorværdier for fugtighed 
Ellenbergs indikatorværdier er værdier, der for en given planteart angiver dens præference mht. 
fugtighed, lys, pH, salinitet og næringsstofindhold på en skala fra 1 til 10 (dog 12 for fugtighed) 
(Ellenberg, 1991).  
 
Den gennemsnitlige fugtigheds-værdi for de arter, der er registreret indenfor 5 m cirklen, kan 
bruges som en indikator for hvor høj vandstanden er på det pågældende areal. Det ses af figur 4.3.2 
at fugtighedsforholdene varierer ret kraftigt mellem felterne. 
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Ellenberg, fugtighed - 7140
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Figur 4.3.2. Ellenberg værdier (fugtighed) i felter med naturtype 6410 og 7410. Udtræk fra TILDA. 
Ellenberg værdien (fugtighed) for områderne med 6410 er noget varierende. Dette er formentlig 
blot et tegn på forskelle i varighed og hyppighed af høj vandstand betinget af forskelle i topografi. 
 
4.3.3. Strukturer relateret til hydrologi 
 
Naturtype Strukturer Antal 


forekomster
Positive strukturer  
6410 Tegn på hyppige oversvømmelser 4 
Negative strukturer  
6410 Ingen tegn på oversvømmelser 4 
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Bilag 2 - Opsummering af Natura 2000-planen og mulige virkemidler


Natura 2000-område: 144 Nedre Mølleådal og Jægersborg Dyrehave


Sumpvindelsnegl1016 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Nedre Mølleådal191


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Naturpleje


 Vandløb med vandplanter3260 Vurderet Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Nedre Mølleådal191


Rørlægning og regulering Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen
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Natura 2000-område: 144 Nedre Mølleådal og Jægersborg Dyrehave


 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: Nedre Mølleådal191


Atmosfærisk N-deposition 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 græs og høje urter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


 * 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: Nedre Mølleådal191


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


Tilgroning med vedplanter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter
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Natura 2000-område: 144 Nedre Mølleådal og Jægersborg Dyrehave


 * Elle- og askeskove ved vandløb, søer 
og væld


91E0 Ugunstig


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Nedre Mølleådal191


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
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Natura 2000-område: 144 Nedre Mølleådal og Jægersborg Dyrehave


Sumpvindelsnegl1016 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Jægersborg Dyrehave251


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Stor vandsalamander1166 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Jægersborg Dyrehave251


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


Næringsbelastning fra dyrkede 
arealer


Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:


Faglig udredning


Overskygning af ynglevandhuller 
med vedplanter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Rydning af vedplanter
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Natura 2000-område: 144 Nedre Mølleådal og Jægersborg Dyrehave


Stellas mosskorpion1936 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Jægersborg Dyrehave251


Mangel på værtstræer Skovnaturtypebevarende drift/pleje Mulige virkemidler til truslen:
Skovnaturtypebevarende drift/pleje


 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: Jægersborg Dyrehave251


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: Jægersborg Dyrehave251


Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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 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: Jægersborg Dyrehave251


Næringsstofbelastning Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen


Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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 Vandløb med vandplanter3260 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Jægersborg Dyrehave251


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


Uhensigtsmæssig hydrologi Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen


Rørlægning og regulering Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen


Næringsstofbelastning Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen


Miljøfarlige stoffer Reduktion af miljøfarlige stoffer Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen


Sandvandring Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen
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 Overdrev og krat på mere eller mindre 
kalkholdig bund (* vigtige 
orkidélokaliteter)


6210 Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Jægersborg Dyrehave251


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


Næringsstofbelastning Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Faglig udredning


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Tilplantning Genskabelse af naturlig dynamik Mulige virkemidler til truslen:
Faglig udredning
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 * 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: Jægersborg Dyrehave251


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


Næringsstofbelastning Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Faglig udredning


Tilgroning med vedplanter Miljøvenlig  vandløbspleje Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter


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


 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: Jægersborg Dyrehave251


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


Næringsstofbelastning Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Faglig udredning


Tilgroning med vedplanter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter
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 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: Jægersborg Dyrehave251


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


Næringsstofbelastning Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Faglig udredning


 * Kilder og væld med kalkholdigt 
(hårdt) vand


7220 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Jægersborg Dyrehave251


Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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 Bøgeskove på morbund uden kristtorn9110 Ugunstig Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Jægersborg Dyrehave251


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


 Bøgeskove på muldbund9130 Ugunstig Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Jægersborg Dyrehave251


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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 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: Jægersborg Dyrehave251


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


 * 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: Jægersborg Dyrehave251


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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