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Natura 2000 område nr. 235 Jægerspris Skydeterræn
Områdebeskrivelse
Natura 2000-området omfatter den del af Jægerspris Skyde- og Øvelsesterræn, der ligger ud
mod Isefjorden nordvest for Jægerspris. Det består for en stor del af et sandet og stedvist kuperet morænelandskab, der gennembrydes af et fladt, tidligere havdækket område. Området
var tidligere opdyrket agerland, men henligger i dag med lav bevoksning domineret af overdrevsplanter.
Overdrevs-, hede- og mosearealerne rummer en meget varieret og artsrig flora på grund af de
varierede geologiske forhold og fraværet af gødskning. Floraen opretholdes desuden som følge
af forsvarets aktiviteter og naturpleje. Spredt i området findes mindre skovparceller med både
nåle- og løvskov samt vandhuller med en artsrig paddefauna.
Natura 2000 området omfatter tillige den tilgrænsende kyststrækning langs Isefjorden med de
marine naturtyper lavvandet bugt og sandflader.

Vigtigste naturværdier
Af naturværdier må især fremhæves de store artsrige overdrev på sur og kalkholdig bund. De
er bl.a. voksested for tusindtallige bestande af salep-gøgeurt og andre orkidéer.
Området indeholder desuden et stort rigkær ved Troldehøj samt flere arealer med hede, tidvis
våd eng og vegetation på stenet strand. Vandhullerne er især af typen med flydeplanter, men
rummer stedvist også kransnålalger.
De marine naturtyper omfatter sandflader og lavvandet bugt med sparsom forekomst af
ålegræs og udbredt forekomst af enårige trådalger.
På udpegningsgrundlaget for området er tillige stor vandsalamander, der yngler i flere af de
nordlige vandhuller. Her yngler også bestande af spidssnudet frø og den sjældne løgfrø, der ligesom områdets markfirben er internationalt beskyttede, men ikke indgår i udpegningen af
Natura 2000-områder.

Trusler mod områdets naturværdier
Der er foretaget en tilstandsvurdering for de fleste af områdets naturtyper, og truslerne mod
udpegningsgrundlaget er registreret.
Hovedparten af de naturtyper, som området er udpeget for at beskytte, er truede af høj deposition af luftbåren kvælstof (eutrofiering); de marine naturtyper er truede af stor næringsstofophobning og høj tilførsel fra land.
Store dele af naturtypearealerne er truede af tilgroning med såvel træer, buske og høje urter
som med invasive arter, hvilket på sigt vil udskygge de lyskrævende plantearter. Tilgroning
vurderes at true stor vandsalamanders ynglemuligheder i nogle af vandhullerne. Det gælder
desuden i akut grad for vindelsneglens levested i rigkæret.
Afvanding/ vandindvinding udgør stedvis en trussel for områdets våde naturtyper.
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Målsætning
Overordnet målsætning for området:
Det marine område i N235 Jægerspris Skydeterræn opnår god vandkvalitet, og en artsrig undervandsvegetation, der skaber gode levesteder for bunddyr og fisk.
Alle Natura 2000 områdets habitatnaturtyper og –arter opnår og sikres god-høj naturtilstand.
Områdets truede naturtyper prioriteres højt. Det gælder naturtyperne kalkoverdrev (orkidélokaliteter, 6210), surt overdrev (6230), tør hede (4030), tidvis våd eng (6410) og rigkær
(7230). Arealet af naturtyperne øges, og der skabes så vidt muligt sammenhæng mellem forekomsterne. Surt overdrev, kalkoverdrev og tør hede målsættes til høj naturtilstand.
Områdets økologiske integritet sikres i form af en for naturtyperne hensigtsmæssig drift/pleje
og hydrologi, en lav næringsstofbelastning samt gode spredningsmuligheder for naturtypernes
karakteristiske og sjældne arter samt for arterne på udpegningsgrundlaget.

Indsats
Oversigt over væsentlige indsatser til gennemførelse af denne plan:
Indsats

Stort
omfang

Rydning, fjernelse af uønsket opvækst
Herunder bekæmpelse af invasive arter
Forbedring af hydrologi
Fx ved at standse dræning, genoprette vandløb, fjerne diger
Ekstensiv drift
Fx indførsel eller opretholdelse af græsning, høslet mm.

Mindre
omfang

Undersøges nærmere

x

x

Ikke
anvendt

x

x

Sikring af arealer
Sikring af natur der ikke pt. er beskyttet
(fx stenrev og skovnatur)

x

Reducere forstyrrelser
Fx færdsel, sejlads og jagt
Forbedring/sikring af levesteder
Fx ved etablering af vandhuller, sikring af redetræer
eller større fouragerings- eller yngleområder

x
x

Indsatsen vil helt overvejende dreje sig om at sikre og/eller at genindføre lysåbne forhold ved
rydning af opvækst og drift (græsning) af naturtyperne samt at gennemføre en indsats over
for invasive plantearter. For de vandafhængige naturtyper vil det desuden være afgørende at
sikre en forbedret hydrologi, ligesom der skal sikres gode levesteder for mygblomst samt optimale raste- og fourageringsforhold for fuglearterne. Arealet med en mosaik af våd eng, rigkær, grå/grøn klit, klithede og klitlavning øges og forekomsterne sammenkædes, hvor det naturmæssigt er muligt.
Indsatsen for skovene vil dreje sig om sikring af hensigtsmæssig skovnaturtypebevarende drift
og pleje.
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