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1 Beliggenhed og størrelse 


Habitatområdet ligger i Hornsherred i Bramsnæs Kommune og består af 3 fysisk adskilte delområ-
der: Ryegård Dyrehave, Bramsnæs og Garveriskov. Det samlede areal er 46 ha1, hvoraf ca. 25,2 ha 
er § 3-naturtyper2 og ca. 4,8 ha er skov3. Naturtyper omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 udgør 
således ca. 55 % af habitatområdets areal. 
 
Ryegård Dyrehave ligger på en randmoræne fra sidste istid, hvilket er årsagen til dyrehavens veks-
lende terrænformer og alsidige jordbundssammensætning. Der optræder derfor mange forskellige 
naturtyper i dyrehaven. Hele dyrehaven har siden 1958 været omfattet af fredning, der har til formål 
at sikre områdets landskabelige og naturmæssige værdier4. 


2 Udpegningsgrundlaget 


Følgende naturtyper/arter danner udpegningsgrundlaget for habitatområdet: 


Kode Naturtype / art Kortlagte naturtyper5 /kendte 
levesteder 


1166 Stor vandsalamander Vandhuller 


1210 Enårig vegetation på stenede strandvolde Ikke kortlagt 


1220 Flerårig vegetation på stenede strande Ikke kortlagt 


1330 Strandenge < 0,1 ha 


3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks 1,3 ha* 


6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund  2,5 ha 


6230 Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund 10,8 ha 


6430 Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn Ikke kortlagt 


7110 Aktive højmoser Ikke fundet 


7140 Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand 2,2 ha 


9110 Bøgeskove på morbund uden kristtorn Fredskov, kortlægges af SNS 


9130 Bøgeskove på muldbund Fredskov, kortlægges af SNS 


9160 Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund Fredskov, kortlægges af SNS 


91EO Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld Fredskov, kortlægges af SNS 


* Kortlægning ufuldstændig 


Endvidere er der i habitatområdet konstateret følgende naturtyper/arter under NOVANA-
kortlægningen: 
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Kode Naturtype / art Kortlagte naturtyper /kendte 
levesteder 


7230 Rigkær 0,1 ha 


 


3 Beskrivelse af naturtyperne i habitatområdet 


1.1 Strandenge (1330) 
Strandengen er en meget lille ugræsset tagrørsbevokset lavning på strandfælled. 


Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks (3150) 
Den vestligste sø er fladvandet med botanisk spændende udtørrende bredzone. Der er ikke udviklet 
noget egentligt kær. Søen mod nord er næsten udtørret, men med artsrig vegetation udviklet på de 
udtørrende bredder/bund. Den østlige sø er stærkt eutrofieret, men med en botanisk værdifuld bred-
zone. I alle tre vandhuller er der fundet stor vandsalamander og spidssnudet frø. 


Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (6210) 
Det sydligste kalkoverdrev er et lavtvoksende, afgræsset ungt overdrev på syd- og sydøstvendte 
skrænter. Botanisk en overgang mellem 6210 og 6230. Lokalt ses påvirkning af tidligere mere in-
tensiv drift. Nord for dette overdrev er et kalkpåvirket hjørne med dominans af lav tidsel samt me-
get vild hør og hjertegræs. Det er under tilgroning med glat hunderose og hvidtjørn. På Bramsnæs 
ligger et kalkoverdrev på en østvendt kystskrænt og strandfælled på forland. Vegetationen er domi-
neret af draphavre, rød svingel og eng-rapgræs samt et bælte med stor nælde. Det er omfattet som 
6210 naturtypen i kraft af en del stor knopurt og hulkravet kodriver. 


Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund (6230) 


Den sydøstlige registrering er et stort og landskabeligt flot surt overdrev med varierende botanisk 
indhold og grad af naturtypen. På skyggede og forblæste partier er der udviklet artsfattig mor-
bundsvegetation. En stor del af overdrevet er bevokset med træer og krat. 


Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand (7140) 
Hængesækken er veludviklet, mosrig og indeholder mange karakteristiske og sjældne arter. Den 
nordøstlige del har karakter af højmose. Hængesækken er uden partier med åbent vand. 


Rigkær (7230) 
Det er et meget lille og lysåbent kær domineret af top-star, der efter pleje i 2004/05 er blevet be-
gunstiget. 
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4 Udvikling af naturtyperne over tid 


Den kortlagte hængesæk (Kirkemosen) er fremkommet ved en tilgroning af en sø, der på alle sider 
er omgivet af skov. Fra en botanisk ekskursion i 1921 står der i ekskursionsberetningen, at det var 
”en udpræget hængesæk, hvori man sank dybt for hvert skridt”6. I 1980 registrerede Hovedstadsrå-
det, at dele af mosen var i udvikling med højmosestadiet. Dette gjaldt i særlig grad den nordlige del, 
hvor der blev registreret en begyndende tue/høljedannelse med hedelyng på de små tuer. Der blev 
endvidere konstateret en begyndende tilgroning med birk, især langs vestsiden7. I 1985, forekom 
der ikke fri vandoverflade i mosen, der var så tør, at det var muligt at færdes overalt.  
 
På målebordsblade fra 1842-1899 ses signatur for tørvegrav på mosen8. I fredningskendelsen af 
1958 anføres det, at Kildemosen er en af de få uforgravede moser på sjælland. 
 
Overdrevet i dyrehaven har, ifølge ejeren, tidligere været græsset af dådyr, som også græssede om-
kring Kirkemosen, hvis tilgrænsende skråninger har været græsklædte. 
 
I den vestlige del af dyrehaven er der omkring 1990 dannet et vandhul/mose ved afbrydelse af dræn. 
Dette areal vurderes at være et potentielt levested for stor vandsalamander, hvis det bliver oprenset. 


5 Beskrivelse af habitatområdet og dets potentiale 


Området fremstår som en mosaik af skov, overdrev, strandeng og mose, dog domineret af overdrev, 
som dækker 38 % af arealet. Som det fremgår af figur 1, er det kun 2/3 af det beskyttede overdrev, 
der er kortlagt som habitatnaturtyper. Det vurderes, at de resterende overdrevsarealer har potentiale 


for at udvikle sig til Natura 2000-
overdrev. En del er p.t. for skovklædte 
til at være overdrev. 


Areal af habitatnaturtyper i forhold til § 3-areale r


0


5


10


15


20


M ose Overdrev Strandeng Sø


A
re


al
 i 


ha


§ 3 Natura 2000


 
Området rummer mange rødlistede og 
sjældne arter, som forekommer meget 
lokalt på Sjælland bl.a. mange plantear-
ter og insekter – herunder bølleblåfugl, 
grøn busksommerfugl og moseperle-
morssommerfugl, der nu kun forekom-
mer i tre delbestande på Sjælland i hhv. 
Holmegård Mose, Kirkemosen og Ski-
dendam i Teglstrup9,10.  Specielt er i
sektfaunaen i Kirkemosen værdifuld 
med en række sjældne arter, jf. Bilag 
3.1. 


n-


 
Ryegård Dyrehave er desuden en meget 
fin billelokalitet med arter knyttet til 


gamle træer og dødt ved11. De gamle træer i dyrehaven bør derfor bevares og dødt ved efterlades af 
hensyn til blandt andet insektlivet. 


Figur 1 
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I bogen ”Vokshatte” af David Boertmann, nævnes Ryegård Dyrehave som et overdrev af national 
beskyttelsesværdi som vokshat-lokalitet. Der findes i 17 forskellige arter af vokshatte i dyrehaven12. 
 
Uden græsning vil overdrevsnaturtypen 6210 i dyrehaven udvikle sig til bøgeskov (9110), der også 
er en del af udpegningsgrundlaget for habitatområdet. Det er derfor nødvendigt at foretage en afvej-
ning af, hvilken naturtype man ønsker i området. Lignende modsatrettede naturinteresser finder man 
i Kirkemosen, der er en hængesæk (7140), der uden pleje vil udvikle sig til birkeskov (91D0). 


6 Foreløbig vurdering af trusler 


På baggrund af de tilgængelige data om naturtyper og arters forekomster er der foretaget en forelø-
big vurdering af truslerne mod arterne og naturtyperne i habitatområdet.  


6.1 Eutrofiering 
I Bramsnæs Kommune er den gennemsnitlige årlige afsætning af kvælstof for 2000, 2003 og 2004 
14,84 Kg N/ha13. Det vurderes, at der er stor risiko for at områdets sure overdrev (6230) og hænge-
sæk (7140) påvirkes i negativ retning af kvælstofafsætningen. Tålegrænsen for naturtype 6230 er 
ifølge ammoniakmanualen 10-20 Kg N/ha og da der er en væsentlig forekomst af højmosearter på 
lokaliteten for naturtype 7140, er tålegrænsen for denne naturtype den samme som for højmoser, 5-
10 Kg N/ha. 
 
Jordens C/N-forhold i dyrehavens sure overdrev blev ved naturtypeovervågningen i 2004 målt til 
14,2. C/N i jorden er afgørende for jordens evne til at tilbageholde kvælstof og bør være mindst 15-
18 på sure overdrev14. 


6.2 Tilgroning 
Den største trussel mod de kortlagte naturtyper vurderes at være tilgroning. Amtet har siden 1992 
næsten hvert år foretaget kratrydning i dyrehaven og flere gange foretaget rydning af birketræer i 
Kirkemosen. I 2005 blev alle birketræer, der kunne være frøkilder til indvandring af mosefladen, 
søgt fjernet.  


6.3 Hydrologi 
I Kirkemosen medfører afvanding sommerudtørring og begyndende tilgroning. I den sydøstlig ende 
er der et afløb, der kun fungerer ved ekstraordinær høj vandstand. Kirkemosen er uden egentlige 
tilløb, men modtager tilløbende overfladevand i randen af mosen, der mod vest er bevokset med 
bl.a. bredbladet dunhammer. 


6.4 Andre trusler 
Der er i forbindelse med NOVANA-overvågning af vandkalve i dyrehaven fundet fisk i fælderne i 
det østligste vandhul, hvilket vurderes at være en trussel mod stor vandsalamander, der også blev 
fundet i fælderne.  
 
Forskellige jagtlige foranstaltninger ved Bjørnemosen kan forhindre stor vandsalamander i at ind-
finde sig i mosen. 
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Fældning af gamle bøge samt opskæring af væltede gamle træer vurderes at være en trussel mod de 
billearter der er knyttet til gamle træer og dødt ved. 


7 Naturforvaltning og pleje  


Dyrehaven har historisk set været brugt til afgræsning og er de seneste år blevet afgræsset med kvæg. I 
2004 blev der indgået en 5-årig MVJ-aftale15 på 14,9 ha af dyrehavens overdrevsarealer om af-
græsning og gødskningsforbud. Forinden var arealet blevet nyhegnet med tilskud fra Skov- og Na-
turstyrelsen. Græsningstrykket har i de seneste år været meget lavt pga. for få dyr. Fra og med 2006 
er der en ny dyreholder på arealerne og græsningstrykket er øget. Skrænterne på Bramsnæs og langs 
Isefjord er ikke blevet plejet. 
 
I Kirkemosen er der blevet foretaget kratrydning i årene 2005, 2004, 1997, 1995 og 1993. I efteråret 
2006 er rydning af den resterende birkeopvækst planlagt. 
 
På de sure overdrev i dyrehaven er der er udlagt en NOVANA-intensiv station. 
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8 Resume på kort  


 


Figur 2 Kort over de naturtyper, der er registreret under NOVANA kortlægningen i 2004-2005. Afgrænsnin-
gen af habitatområdet er markeret med stiplede linjer mens afgrænsningen af de kortlagte naturtyper er 
markeret med fuldt optrukne linjer. Tallene udfor polygonerne er naturtypekoden for Natura 2000-
naturtypen.
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Figur 3 Kendte og potentielle levesteder for stor vandsalamander. Afgrænsningen af habitatområdet er mar-
keret med stiplede linjer. 
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Bilag 1.1 - Kort med afgrænsning af naturtyper og levesteder for arter 
I


 


Strandenge (1330) 
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Bilag 1.1 - Kort med afgrænsning af naturtyper og levesteder for arter 
II


 


Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store vandaks (3150) 
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Bilag 1.1 - Kort med afgrænsning af naturtyper og levesteder for arter 
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Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (6210) 
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Bilag 1.1 - Kort med afgrænsning af naturtyper og levesteder for arter 
IV


 


Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund (6230) 
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Bilag 1.1 - Kort med afgrænsning af naturtyper og levesteder for arter 
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Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand (7140) 
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Bilag 1.1 - Kort med afgrænsning af naturtyper og levesteder for arter 
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Rigkær (7230) 
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Bilag 1.2 - Kort over § 3-beskyttede områder 
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Bilag 2.1 – Vegetationsstrukturer 
I


 


Figur 1 I nedenstående diagrammer repræsenterer hver søjle naturtypernes arealandel med følgende 
vegetationsstrukturer: bar jord (areal uden vegetationsdække), lave urter (græs urtevegetation under 15 cm), 
middelhøje urter (græs urtevegetation fra 15-50 cm), høje urter (græs urtevegetation over 50 cm), 
dværgbuske, vedplanter (kronedække) og invasive plantearter. Vegetationsstrukturernes arealandel er på y-
aksen opdelt i følgende 5 kategorier: 1 (0-5 %), 2 (5-10 %), 3 (10-30 %), 4 (30-75 %) og 5 (75-100 %). 
Vegetationsstrukturernes inddeling og kategorier er taget fra rapporten ”Vurdering af naturtilstand, Faglig 
rapport fra DMU, nr. 548, 2005 af Jesper Fredshavn og Flemming Skov”.  


Højden af søjlerne angiver det vægtede gennemsnit af kategorierne for alle kortlagte polygoner hørende til 
den nævnte naturtype, dvs. et gennemsnit, der tager højde for de enkelte polygoners areal. 
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Kalkoverdrev (6210)
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Surt overdrev (6230)
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Hængesæk (7140)
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Bilag 2.1 – Vegetationsstrukturer 
II


Rigkær (7230)
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Bilag 2.2 – Påvirkning af landbrugsdrift 
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I ovenstående diagram repræsenterer hver søjle naturtypernes 
arealandel med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift. 
Påvirkningen af landbrugsdrift er på y-aksen arealmæssigt opdelt i 
følgende 5 kategorier: 1 (0-5 %), 2 (5-10 %), 3 (10-30 %), 4 (30-75 
%) og 5 (75-100 %). Kategoriernes inddeling er taget fra rapporten 
”Vurdering af naturtilstand, Faglig rapport fra DMU, nr. 548, 2005 
af Jesper Fredshavn og Flemming Skov”.  


Højden af søjlerne angiver det vægtede gennemsnit af kategorierne for 
alle kortlagte polygoner hørende til den nævnte naturtype, dvs. et 
gennemsnit, der tager højde for de enkelte polygoners areal. 
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Bilag 3.1 – Liste over karakteristiske, specielle og invasive arter 
I


 
 


Naturtype 


Antal polygoner 
registreret under 
NOVANA 
kortlægningen 
 


Artskategori Arter 


Antal 
registreringer 
under NOVANA 
kortlægningen1


1330 1 Karakteristiske arter gåsepotentil 1 
   kvik, almindelig  1 
   svingel, rød  1 
3150 3 Specielle dyrearter grøn frø  
   spidssnudet frø  
   stor vandsalamander  
  Specielle plantearter vandportulak  
6210 3 Karakteristiske arter kalkkarse, stivhåret  
   kodriver, hulkravet 1 
   star, vår-  
   hejre, stakløs 1 
  Specielle dyrearter markfirben  
   stor enggræshoppe  
6230 2 Karakteristiske arter fladbælg, krat- 1 
   kattefod2  
   mælkeurt, almindelig  2 
   svingel, fåre- 2 
   tormentil 2 
   viol, hunde- 2 
   ærenpris, læge- 2 
  Specielle dyrearter markfirben  
   stor enggræshoppe  
7140 1 Karakteristiske arter  bukkeblad 1 
   star, næb- 1 
   dyndstar3†  
   star, tråd-  


  Karakteristiske arter 
for naturtype 7110 rosmarinlyng3,2  


   soldug, rundbladet  
   tranebær  
   hedelyng  
   star, alm.  
   kæruld, tue-  
   bølleblåfugl4,5  
   moseperlemorssommerfugl4,5  
   sumpgræshoppe5  
  Specielle dyrearter grøn busksommerfugl  
  Specielle plantearter liden kæruld†  
   liden ulvefod†  
  Indslæbte arter pors  
   trompetblad  
7230 1 Karakteristiske arter  star, top- 1 


H246 Ryegård Dyrehave, Bramsnæs og Garveriskov  
 
 


 







 
II


   star, alm.  
 
                                                 
1 Invasive arter er kun registreret inden for 5-meter cirklerne 
2 Dansk Botanisk Forenings atlasundersøgelse 
3 ”Botanisk overvågning i hovedstadsregionen af moser, strandenge, heder og overdrev”, Hovedstadsrådet, 1985 
4 ”Registrering og overvågning i 2003 af dagsommerfugle på udvalgte skovenge i Roskilde Amt samt i skoveområder 
under Ryegård Gods”, AGLAJA. 
5 Roskilde Amts NT3-database 
†Formentlig forsvundet fra mosen 
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Bilag 4.1 – Liste over pleje- og MVJ-aftaler 
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Ejerlav Matr. nr. År Plejeaftale Areal J.nr./aftale nr. 


Ryegård hgd., Rye 1-h      


 (Kirkemosen) 2006 Planlagt rydning af birk   


  2005 Rydning af birk   


  2004 Kratrydning, fældning af birk   


  1997 Rydning   


  1995 Kratrydning    


  1993 Kratrydning   


Ryegård hgd., Rye 1-h, 1-b     


Ejby By, Rye 16-n     


 (Dyrehaven) 2005 Kratrydning    


  2004 Kratrydning    


  2004-2009 MVJ aftale om miljøgræs med afgræsning 13 ha 8-66-1-251-9-04 


  2003 Kratrydning    


  2001 Kratrydning    


  2000 Kratrydning    


  1992 Kratrydning og fældning   


 







Bilag 4.2 – Kort over pleje- og MVJ-aftaler 
I


 
 


 
 
Figur 1 Kort over MVJ-aftaler. Aftalerne er indtegnet med fuld optrukken linje. Roskilde Amts 
journalnummer er indtegnet ud for hver aftale 
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Bilag 4.3 - Pleje af arealer kortlagt under NOVANA-kortlægningen 
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I ovenstående diagram repræsenterer hver søjle naturtypernes arealandel med 
afgræsning/pleje. Arealandelen med afgræsning/pleje er på y-aksen opdelt i 
følgende 5 kategorier: 1 (0-5 %), 2 (5-10 %), 3 (10-30 %), 4 (30-75 %) og 5 
(75-100 %). Kategoriernes inddeling er taget fra rapporten ”Vurdering af 
naturtilstand, Faglig rapport fra DMU, nr. 548, 2005 af Jesper Fredshavn og 
Flemming Skov”.  
 


Højden af søjlerne angiver det vægtede gennemsnit af kategorierne for alle 
kortlagte polygoner hørende til den nævnte naturtype, dvs. et gennemsnit, der 
tager højde for de enkelte polygoners areal 
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Bilag 5 – Liste over manglende data 


1. Registrering af levesteder for bilag II-arter i habitatområdet. 
2. Kortlægning af de ikke-kortlagte naturtyper, jf. tabel i afsnit 2 i resumeet. 
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Rettelsesblad til Natura 2000-planer, hvor beregning af naturtypernes tilstand er justeret 
 
I forbindelse med nykodning af tilstandssystemerne for naturtyper til brug for visning på Danmarks 
Miljøportal har Bioscience, Århus Universitet opdaget fejl i deres hidtidige beregninger af især 
skovtilstanden og naturtilstanden for heder og klitter. 
 
Fejlene skyldes flere forhold, men særligt at de såkaldte ’problemarter’ ikke har indgået korrekt i 
beregningen, hvorfor artsindexet i skovtilstands-beregningen i flere tilfælde nedgraderes. Samtidig 
viser det sig, at hydrologi-parameteren i visse situationer uretmæssigt har talt negativt med, hvilket 
betyder, at strukturindekset i skovtilstands-beregningen i en række tilfælde skal opgraderes. 
 
En nyberegning af skovtilstanden medfører ændringer i tilstandsklassen for op mod 10 % af de ca. 
5.500 registreringer. For knap 200 af registreringerne betyder det en ændring fra ugunstig til gunstig 
skovtilstand eller omvendt. Der er fundet tilsvarende fejl i artsindexet for enkelte lysåbne 
naturarealer, således at ca. 150 registreringer ud af ca. 10.000 ændrer tilstand. 
 
Når Danmarks Miljøportal primo februar gør en opdateret version af naturtilstandsberegneren 
offentlig tilgængelig, vil de nævnte korrektioner være indarbejdet. 
 
Korrektionen medfører ikke ændringer i målsætning og indsatsprogram i Natura 2000-planen, idet 
målsætningen er langsigtet, og indsatsprogrammet bygger på faktuelle forhold på arealerne og ikke 
den beregnede skov/naturtilstand. Fejlrettelsen betyder dog, at Natura2000 planens beskrivelse af 
naturtypernes tilstand, og søjlerne i planernes figur 4 kan være ukorrekte. Den rettede tekst og figur 
4 til plan for Natura 2000-område nr. 239: 
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Figur 4 c. Skovtilstand for de af Natura 2000 områdets skovnaturtyper, der er tilstandsvurderet. 
 
Ændrirngen består i, at et areal på cirka 1.7 ha med elle- og askeskov er flyttet fra tilstandsklasse I til 
klasse II. 
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Habitatområde 247 
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Figur 4 d. Skovtilstand for de af Natura 2000 områdets skovnaturtyper, der er tilstandsvurderet. 
 
Ændringen består i, at cirka 2.7 ha med bøg på muld er flyttet fra tilstandsklasse I til klasse II.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








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


Natura 2000-område: 239 Ryegård Dyrehave, Bramsnæs og Garveriskov og Egernæs med holme og Fu


Stor vandsalamander1166 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Ryegård Dyrehave, Bramsnæs og Garveriskov246


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


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


 Enårig vegetation på stenede 
strandvolde


1210 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Ryegård Dyrehave, Bramsnæs og Garveriskov246


Mulige virkemidler til truslen:


16. november 2011 Side 1 af 16







Natura 2000-område: 239 Ryegård Dyrehave, Bramsnæs og Garveriskov og Egernæs med holme og Fu


 Flerårig vegetation på stenede strande1220 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Ryegård Dyrehave, Bramsnæs og Garveriskov246


Mulige virkemidler til truslen:


 Strandenge1330 Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Ryegård Dyrehave, Bramsnæs og Garveriskov246


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


 Ret næringsfattige søer og vandhuller 
med små amfibiske planter ved bredden


3130 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Ryegård Dyrehave, Bramsnæs og Garveriskov246


Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 239 Ryegård Dyrehave, Bramsnæs og Garveriskov og Egernæs med holme og Fu


 Næringsrige søer og vandhuller med 
flydeplanter eller store vandaks


3150 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Ryegård Dyrehave, Bramsnæs og Garveriskov246


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


Randzoner


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


6210 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Ryegård Dyrehave, Bramsnæs og Garveriskov246


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


Arealreduktion/ fragmentering Udvidelse af naturarealet Mulige virkemidler til truslen:
Etablering på driftsarealer


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


Næringsbelastning fra dyrkede 
arealer


Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 239 Ryegård Dyrehave, Bramsnæs og Garveriskov og Egernæs med holme og Fu


 * 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: Ryegård Dyrehave, Bramsnæs og Garveriskov246


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


Arealreduktion/ fragmentering Udvidelse af naturarealet Mulige virkemidler til truslen:
Etablering på driftsarealer


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Næringsbelastning fra dyrkede 
arealer


Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning


 Bræmmer med høje urter langs 
vandløb eller skyggende skovbryn


6430 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Ryegård Dyrehave, Bramsnæs og Garveriskov246


Mulige virkemidler til truslen:
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Natura 2000-område: 239 Ryegård Dyrehave, Bramsnæs og Garveriskov og Egernæs med holme og Fu


 * Aktive højmoser7110 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Ryegård Dyrehave, Bramsnæs og Garveriskov246


Mulige virkemidler til truslen:


 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: Ryegård Dyrehave, Bramsnæs og Garveriskov246


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


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


Faglig udredning


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Naturpleje
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Natura 2000-område: 239 Ryegård Dyrehave, Bramsnæs og Garveriskov og Egernæs med holme og Fu


 * 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: Ryegård Dyrehave, Bramsnæs og Garveriskov246


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


 Rigkær7230 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Ryegård Dyrehave, Bramsnæs og Garveriskov246


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


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


Arealreduktion/ fragmentering Udvidelse af naturarealet Mulige virkemidler til truslen:
Etablering på §3-arealer
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Natura 2000-område: 239 Ryegård Dyrehave, Bramsnæs og Garveriskov og Egernæs med holme og Fu


 Bøgeskove på morbund uden kristtorn9110 Ugunstig


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Ryegård Dyrehave, Bramsnæs og Garveriskov246


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


 Bøgeskove på muldbund9130 Ugunstig


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Ryegård Dyrehave, Bramsnæs og Garveriskov246


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: 239 Ryegård Dyrehave, Bramsnæs og Garveriskov og Egernæs med holme og Fu


 Egeskove og blandskove på mere eller 
mindre rig jordbund


9160 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Ryegård Dyrehave, Bramsnæs og Garveriskov246


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


 * Elle- og askeskove ved vandløb, søer 
og væld


91E0 Ugunstig


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Ryegård Dyrehave, Bramsnæs og Garveriskov246


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


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: 239 Ryegård Dyrehave, Bramsnæs og Garveriskov og Egernæs med holme og Fu


16. november 2011 Side 9 af 16







Natura 2000-område: 239 Ryegård Dyrehave, Bramsnæs og Garveriskov og Egernæs med holme og Fu


 Større lavvandede bugter og vige1160 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Egernæs med holme og Fuglsø247


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


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


 Enårig vegetation på stenede 
strandvolde


1210 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Egernæs med holme og Fuglsø247


Mulige virkemidler til truslen:
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Natura 2000-område: 239 Ryegård Dyrehave, Bramsnæs og Garveriskov og Egernæs med holme og Fu


 Strandenge1330 Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Egernæs med holme og Fuglsø247


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Arealreduktion/ fragmentering Udvidelse af naturarealet Mulige virkemidler til truslen:
Etablering på §3-arealer


 Ret næringsfattige søer og vandhuller 
med små amfibiske planter ved bredden


3130 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Egernæs med holme og Fuglsø247


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


 Kalkrige søer og vandhuller med 
kransnålalger


3140 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Egernæs med holme og Fuglsø247


Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 239 Ryegård Dyrehave, Bramsnæs og Garveriskov og Egernæs med holme og Fu


 Næringsrige søer og vandhuller med 
flydeplanter eller store vandaks


3150 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Egernæs med holme og Fuglsø247


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


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


6210 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Egernæs med holme og Fuglsø247


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


Arealreduktion/ fragmentering Udvidelse af naturarealet Mulige virkemidler til truslen:
Naturpleje


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter


Næringsbelastning fra dyrkede 
arealer


Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 239 Ryegård Dyrehave, Bramsnæs og Garveriskov og Egernæs med holme og Fu


 * 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: Egernæs med holme og Fuglsø247


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


Arealreduktion/ fragmentering Udvidelse af naturarealet Mulige virkemidler til truslen:
Naturpleje


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Naturpleje


 Bræmmer med høje urter langs 
vandløb eller skyggende skovbryn


6430 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Egernæs med holme og Fuglsø247


Mulige virkemidler til truslen:
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Natura 2000-område: 239 Ryegård Dyrehave, Bramsnæs og Garveriskov og Egernæs med holme og Fu


 * 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: Egernæs med holme og Fuglsø247


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


 Rigkær7230 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Egernæs med holme og Fuglsø247


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


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


Arealreduktion/ fragmentering Udvidelse af naturarealet Mulige virkemidler til truslen:
Etablering på §3-arealer


Næringsbelastning fra dyrkede 
arealer


Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:


Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 239 Ryegård Dyrehave, Bramsnæs og Garveriskov og Egernæs med holme og Fu


 Bøgeskove på morbund uden kristtorn9110 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Egernæs med holme og Fuglsø247


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


 Bøgeskove på muldbund9130 Ugunstig


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Egernæs med holme og Fuglsø247


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


16. november 2011 Side 15 af 16







Natura 2000-område: 239 Ryegård Dyrehave, Bramsnæs og Garveriskov og Egernæs med holme og Fu


 * Elle- og askeskove ved vandløb, søer 
og væld


91E0 Ugunstig


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Egernæs med holme og Fuglsø247


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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1 Beskrivelse af området 
Natura 2000-området Ryegård Dyrehave, Bramsnæs og Garveriskov er udpeget 
som habitatområde nr. 246. Der er ikke udpeget fuglebeskyttelsesområder inden 
for dette Natura 2000 område 
 
Nr. Navn Areal (ha) 
H246 Ryegård Dyrehave, Bramsnæs og Garveriskov 46 
 Samlet areal Natura 2000 46 


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. 246. 
 
 
Skovbevokset areal (ha) 
Nr. Navn Samlet 


skovbevokset areal 
(Top10DK) 


Heraf med 
fredskovspligt 


Heraf uden 
fredskovspligt 


246 Ryegård Dyrehave, 
Bramsnæs og Garveriskov 


25 24 1 


 Samlet skovbevokset areal 25 24 1 
Tabel 1.2. Oversigt over det samlede skovbevoksede areal i de habitatområder, der er inkluderet 
i denne basisanalyse.  


 
Det samlede skovbevoksede areal i området er opgjort til 25 ha (Top10DK). 
Heraf er ca. 24 ha pålagt fredskovspligt, mens de resterende ca. 1 ha er 
skovbevoksede arealer uden fredskovspligt.  
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Området består af Ryegård Dyrehave med Kirkemose samt kystarealer og skov 
mod Bramsnæs Bugt.  
 
Habitatområde nr. 246 er en del af en af de største fredninger af godslandskaber i 
Danmark. Som følge af frivillige fredninger på Ryegård gods er der bevaret 
usædvanligt store naturværdier, bl.a. partierne med gammel græsningsskov og 
overdrev. 


 
Ved Ryegård ligger således en Dyrehave med 200 år gamle bøge. Det åbne præg, 
som afgræsningen sikrer, giver en fornemmelse af, hvordan de danske skove så 
ud indtil ca. 1800 tallet. 
 
Ryegård Dyrehave ligger på en randmoræne fra sidste istid, hvilket er årsagen til 
dyrehavens vekslende terrænformer og alsidige jordbundssammensætning. Der 
optræder derfor mange forskellige naturtyper i dyrehaven. 
 
Området er af botanisk og zoologisk betydning på grund af de gamle fine 
løvskovspartier og Kirkemosen (højmose) samt strandengs- og overdrevsnatur. 
 
Skovarealet i habitatområde 246 består primært af gl. løvskov med bøg, eg, ask, 
ær og rødel.  
 
(Skov- og Naturstyrelsen (2006b) og Danmarks Fredede områder) 


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. 246 udpeget af hensyn til 13 
habitatnaturtyper og 1 art. 
 
Nr.  Habitatnaturtype/Artsnavn Håndtering 
1166 Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus) -/+ 
1210 Enårig vegetation på stenede strandvolde - 
1220 Flerårig vegetation på stenede strande - 
1330 Strandenge - 


3150 
Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller 
store vandaks 


- 


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


- 


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


- 
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6430 
Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende 
skovbryn 


- 


7110 * Aktive højmoser - 
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 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 2006). Desuden har især amterne gennem årene indsamlet en del 
data om naturtyper og arter, bl.a. gennem NOVANA1. 


 
Hermed en oversigt over de data, der er grundlaget for denne basisanalyse: 
 
Nr.  Habitatnaturtype/art Kortlagt areal 


(ha) 
Bilag 


9110 Bøgeskove på morbund uden kristtorn 3,2 ha 2.1 
9130 Bøgeskove på muldbund 9,2 ha 2.2 
91E0 Elle- og askeskove ved vandløb, søer og 


væld 
2,1 ha 2.3 


7220 Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand 0,2 ha 2.4 
    


1166 
Stor vandsalamander (Triturus cristatus 
cristatus) 


0,8 ha 2.5 


Tabel 3.1. Oversigt over den del af udpegningsgrundlaget, som er mere detaljeret beskrevet i 
bilag 2.  
 
På de skovbevoksede, fredskovpligtige arealer er der samlet kortlagt 14,5 ha 
naturtyper fra udpegningsgrundlaget i habitatområde nr. 246.  Derudover er der 
registreret 0,2 ha habitatnaturtyper, der ikke er på udpegningsgrundlaget, se 
afsnit 7.  


 
I bilag 1 findes kort, som viser beliggenheden af habitatnaturtyperne og 
levesteder for arter på de skovbevoksede fredskovsarealer. 


                                                 
1 NOVANA: Det nationale overvågningsprogram for vandmiljø og natur  
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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. 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 


• Der er behov for at undersøge anvendelsen af stævningsdrift nærmere for at 
sikre at arealandelen med naturvenlige driftsformer er stabil eller stigende 


• Kronedækningsgraden i området er forholdsvis lav, hvilket primært skyldes 
den ældre løvskov i Dyrehaven og ved Bramsnæs. 46 % af arealet med 
naturtyper har en kronedækningsgrad på 51-75. Den relativt lave 
kronedækningsgrad i disse områder er en potentiel trussel mod sikring af en 
kronedækningsgrad på > 50 %.  


 


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). 


  
Balancen mellem skovnaturtyperne i området og 6210 (Overdrev og krat på mere 
eller mindre kalkholdig bund) er afhængig af græsningstrykket i Ryegaard 
Dyrehave. Begge naturtyper er på udpegningsgrundlaget, og der er behov for en 
nærmere afvejning af, hvor stor udstrækning de forskellige naturtyper skal have i 
området.  


6 Naturforvaltning og pleje 
Der foreligger følgende oplysninger om naturforvaltning og pleje af 
habitatnaturtyper og arter i området:  
 
• Hele Habitatområde 246 er omfattet af en frivillig arealfredning (id. nr. 


231401) fra 1958. Fredningen har til formål at sikre områdets landskabelige 
og naturmæssige værdier. 
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Fredningen omhandler følgende arealer fra syd til nord:  
Ordrup Skov med Egernæs, Hestehaverne og Enemærkeeng samt 
Holmeskov, Strandskoven mellem Hulrenden, Tempelkrogen, Ellerenden og 
Elverdamsvej Lille og Store Indhegning m.m. Bulvadengen og Enghave 
Skov Torkilstrup indelukke, Sandvad Overdrev m.m. (heraf del i Hvalsø 
Kommune) Garveriskoven og det åbne land mod øst frem til Ryegård 
Dyrehave, Kirkemosen og skovene heromkring det åbne land nordøst og 
nordvest for godset. Fredningen er i alt på 1.472 ha (Politikens forlag 2005).  


 


Den eksisterende fredning har siden 1998 været under revision for at sikre 
naturen yderligere og sikre bedre adgang for publikum. 


 
• Amtet har siden 1992 næsten hvert år foretaget kratrydning i dyrehaven og 


flere gange foretaget rydning af birketræer i Kirkemosen. I 2005 blev alle 
birketræer, der kunne være frøkilder til opvækst på mosefladen, søgt fjernet 
(Roskilde Amt 2006). 


 


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


 
Nr. Habitatnaturtype/Artsnavn Areal (ha) 
7220  *Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand 0,2 


Tabel 7.1. Arter og habitatnaturtyper, der ikke aktuelt er udpegningsgrundlag, men som er 
registreret i forbindelse med kortlægningen. En * foran habitatnaturtypens eller artens navn 
betyder, at den er særligt prioriteret af EU. 
 


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


9 Liste over anvendt materiale 
Danmarks Fredede områder: Politikens Forlag (2005), Danmarks 
Naturfredningsforening:, Poul Henrik Harritz 


 
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 (2007): Den danske Rødliste. http://redlist.dmu.dk  
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Gundersen, P. (2006): Nitratudvaskning fra skovarealer – model til 
risikovurdering. Center for skov, landskab og planlægning, KVL. 


Overfredningsnævnets kendelse af 21. februar 1958 om fredning af arealer 
under Ryegaard m.m. i Rye, Sonnerup og Såby sogne. 


 
Skov & Landskab (2006): Tekniske anvisninger for kortlægning og registrering 
af skovnaturtyper og levesteder for skovlevende arter i Natura 2000 områder”.  
Skov & Landskab, 15. februar 2006. 
 
Roskilde Amt (2006): Basisanalyse for Habitatområde nr. 246 Ryegård 
Dyrehave, Bramsnæs og Garveriskov (1). 
 
Skov- og Naturstyrelsen (2003): Manual vedr. vurdering af de lokale 
miljøeffekter som følge af luftbårent kvælstof ved udvidelse og etablering af 
større husdyrbrug. Udgivet af Miljøministeriet. 
http://www2.skovognatur.dk/udgivelser/2003/87-7279-537-9/pdf/helepubl.pdf 


 
Skov- og Naturstyrelsen (2005): Opdatering af Ammoniakmanualen.  
http://www.skovognatur.dk/Udgivelser/Tidligere/2003/ 
ammoniakmanualen.htm 


 
Skov- og Naturstyrelsen (2006): Natura 2000 kortlægning af skovarters 
levesteder www.skovognatur.dk/Natura 2000. 
 
Skov- og Naturstyrelsen (2006a): Retningslinier for udarbejdelse af Natura 
2000-basisanalyse for de skovbevoksede, fredskovspligtige arealer. 
 
Skov- og Naturstyrelsen (2006b): Natura 2000, database og kortside 
www.skovognatur.dk//Emne/Natura 2000 
 
Skov- og Naturstyrelsen (2007): Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside: 
www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter/Padder/Stor_vandsalamander.htm 


 
Skov- og Naturstyrelsen (2007): www.skovognatur.dk/DyrOgPlanter. 
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Bilag 1 Kort over registrerede naturtyper/levestede r 


 
             Bilag 1.1: Kort over habitatnaturtyper 
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       Bilag 1.2: Kort over levesteder 
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Bilag 2 Data for naturtyper og arter 
 


2.1 Data for Bøgeskov på morbund uden kristtorn (9110) 
 


2.1.1 Beskrivelse af naturtypen 
Den del af vore bøgeskove (dvs. bøg er arten med størst kronedækning på arealet), hvor jordbunden 
er sur, og der har fundet morbundsdannelse sted, og hvor der ikke naturligt forekommer selvsået 
kristtorn (eller taks). Der kan afhængig af alders og udviklingstrin være tale om op til 50% 
indblanding af andre træarter, f.eks. birk, alm. røn, stilk-eg og vinter-eg.  
 
Plantet (eller sået) skov er undtaget så længe den har plantagekarakter i kraft af ensaldrende træer i 
rækker. Når en plantet skov er uden plantagekarakter, og rummer enten oprindelig karakteristisk 
bundflora, sjældne arter eller arter af fællesskabsbetydning (se liste ved nøglen), er den omfattet. 
 
Eksempler på denne type er meget almindelige, idet det måske er vor mest almindelige 
bøgeskovstype. Følgende arter er karakteristiske for naturtypen: bøg, bølget bunke, skov-jomfruhår, 
ørnebregne og blåbær. Disse arters forekomst er ikke afgørende, men hvor de findes er der stor 
sandsynlighed for at arealet svarer til typen. 
 
Afgrænsningen mod type 9120 sker ud fra mængden af kristtorn og taks. Arealer kun med enkelte 
individer af selvsået kristtorn/taks, snarere spredt fra have/park end en naturlig del af lokalitetens 
oprindelige plantesamfund, omfattes af 9110. Bøgeskov med naturlig forekomst af kristtorn/taks i 
skoven omfattes af type 9120, uanset om der er fremkommet kristtorn endnu på alle delarealer med 
bøg, idet kristtorn typisk først fremkommer i ret høje aldersklasser, og fordi kristtorn bruges som 
indikator for at det regionale klima mv. svarer til typen. Man skal altså ikke vurdere forskellen på 
type 9110/9120 på afdelingsniveau, men på skovniveau. 
 
Afgrænsningen mod 9130 og 9150 sker ud fra jordbund og flora, svarende til den klassiske danske 
opdeling mellem morbund og muldbund. Bøgeskovstyperne optræder stedvis i mosaik. Sådanne 
steder henføres skovvis til den type, der er mest udbredt. I store skove med geografisk adskilte 
arealer af mere end en type bøgeskov bør de dog adskilles (DMU 2005b).  
 
2.1.2 Naturtypens areal  
Der er kortlagt et samlet areal på 3,2 ha i H246. 
 
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   3,2   3,2 
 
Kronedækning. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 5 klasser i tabellen efter 
andelen med kronedækning i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 


< 20 % 20-50 % 51-75 % 76 – 90 % > 90 % I alt 
  3,2   3,2 
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Etagering (areal med mere end 1 etage). Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 5 
klasser i tabellen efter andelen med etagering i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 


< 20 % 20-50 % 51-75 % 76 – 90 % > 90 % I alt 
3,2     3,2 


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


  3,2 3,2 
 
Dødt liggende ved. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af klasserne i tabellen efter 
antallet af dødt liggende ved pr. ha (diameter > 25 cm, længde > 5 m):    
< 1 stk/ha 1-5 stk/ha > 5stk/ha I alt 


  3,2 3,2 
 
- Skovdrift 
Jordbearbejdning. Arealet (ha) af hver forekomst er bl.a. fordelt til én af klasserne i tabellen efter 
andelen af jordbearbejdning i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
 < 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
Tegn på      0 
Tydelig       0 
Nylig      0 
 
Spor efter kørsel med traktose/dybe spor. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 5 
klasser i tabellen efter andelen af spor efter kørsel i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 


< 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
     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 


Nuværende     3,2 3,2 
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Afvanding: 
Det samlede areal (ha) er inddelt i følgende klasser mht. afvandingsforholdene:  
A: Ingen grøfter 
B: Gamle grøfter, ikke fungerende (fyldt op/tilstoppede) 
C: Gamle grøfter, fungerende (ikke vedligeholdt indenfor de seneste ca. 6 år)  
D: Grøfter vedligeholdte indenfor de seneste ca. 6 år 
E:  Nye grøfter eller grøfter uddybet indenfor 2 år 
 


A B C D E I alt 
3,2     3,2 


 
 
2.1.4 Naturtypens arter  
- Karakteristiske arter 
Der er registreret følgende karakteristiske arter:  
- i 5 meter cirklerne  
Art Areal (ha)* 
Bøg 3,2 
Bølget bunke 3,2 
Skov-jomfruhår 3,2 
* 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 3,2     3,2 
Bølget bunke   3,2   3,2 
Skov-jomfruhår     3,2 3,2 
 
- 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 
Alle (ikke plantede) 
nåletræarter undtagen 
skovfyr, taks og ene 


3,2     3,2 
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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 9,2 ha i H246. 
 
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  9,2    9,2 
 
Kronedækning. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 5 klasser i tabellen efter 
andelen med kronedækning i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 


< 20 % 20-50 % 51-75 % 76 – 90 % > 90 % I alt 
  3,1 6,2  9,2 


 
Etagering (areal med mere end 1 etage). Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 5 
klasser i tabellen efter andelen med etagering i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 


< 20 % 20-50 % 51-75 % 76 – 90 % > 90 % I alt 
 9,2    9,2 
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- Dødt ved  
Dødt stående træ. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af klasserne i tabellen efter 
antallet af dødt stående træ pr. ha (dbh > 10 cm, højde > 2 m): 
< 1 stk/ha 1-5 stk/ha > 5stk/ha I alt 


 6,1 3,2 9,2 
 
Dødt liggende ved. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af klasserne i tabellen efter 
antallet af dødt liggende ved pr. ha (diameter > 25 cm, længde > 5 m):    
< 1 stk/ha 1-5 stk/ha > 5stk/ha I alt 


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


< 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
     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 


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


A B C D E I alt 
3,2 6,1    9,2 


 
 







 


                                                                                                                              Side 16         


 
2.2.4 Naturtypens arter  
- Karakteristiske arter 
Der er registreret følgende karakteristiske arter:  
- i 5 meter cirklerne  
Art Areal (ha)* 
Bøg 9,2 
Enblomstret flitteraks 9,2 
Skovmærke 9,2 
* 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 9,2     9,2 
Enblomstret flitteraks    9,2  9,2 
Skovmærke  6,1 3,2   9,2 
 
- Invasive arter.  
Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 5 klasser i tabellen efter andelen med invasive 
arter i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
Art < 1%  1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
      0 
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2.3 Data for *Elle- og askeskov ved vandløb, søer og væld (91E0) 
 


2.3.1 Beskrivelse af naturtypen 
Fugtige til våde arealer i tilknytning til vandløb, eller af anden grund med en vis vandbevægelse, 
bevokset med (domineret af) rødel og/eller ask. Hyppige ledsagetræarter er dunbirk, skovelm, 
hvidpil og skørpil. Der er normalt en frodig bundflora med høje urter eller moseplanter, der trives 
med den rigelige tilgang af vand og næring.  
 
Plantet (eller sået) skov er undtaget så længe den har plantagekarakter i kraft af ensaldrende træer i 
rækker. Når en plantet skov er uden plantagekarakter, og rummer enten oprindelig karakteristisk 
bundflora, sjældne arter eller arter af fællesskabsbetydning (se liste ved nøglen), er den omfattet. 
 
Typiske eksempler er ask eller el ved væld, galleriskov langs vandløb (selv en strimmel på én 
træbredde), ellesumpe med vandbevægelse og askebevoksninger i tilknytning til vandløb. 
Bevoksningerne er ofte blandede med både el og ask, men dette er ikke et krav.  
 
Følgende arter er karakteristiske for naturtypen: rød-el, grå-el, ask, hvidpil, skør-pil, dun-birk, skov-
elm, angelik, vandkarse, engkarse, kær-star, kæmpe-star, akselblomstret star, tyndakset star, skov-
star, kåltidsel, elfenbens-padderok, andre padderok-arter, alm. mjødurt, skov-storkenæb, 
engnellikerod, sværtevæld, lund-fredløs, skov-skræppe, lund-fladstjerne og stor nælde. Disse arters 
forekomst er ikke afgørende, men hvor de findes er der stor sandsynlighed for at arealet svarer til 
typen. I veludviklede tilfælde kan endvidere findes alm. fredløs, alm. hæg, gråpil, gul anemone, 
hjortetrøst, kvalkved, kærtidsel, druemunke, firblad, ægbladet fliglæbe, milturt-arter eller vorterod. 
 
Arealer med stagnerende vand undtages, idet det er en anden Corine type, karakteriseret ved 
manglende vandbevægelse, mere sur bund og bl.a. følgende plantearter: forlænget star, 
kærmangeløv, butfinnet mangeløv, kongebregne, tørst, tørvemos og dunbirk, d.v.s. det er en 
overgangstype mod de sure skovbevoksede tørvemoser. Selve vandarealet i form af væld eller 
vandløb hører til særskilte naturtyper. Se type 7220, Kilder og væld, hvis der vælder frit synligt 
kildevand frem (DMU 2005b).  
 
2.3.2 Naturtypens areal  
Der er kortlagt et samlet areal på 2,1 ha i H246. 
 
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 
Rødel  2,1    2,1 
 
Kronedækning. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 5 klasser i tabellen efter 
andelen med kronedækning i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 


< 20 % 20-50 % 51-75 % 76 – 90 % > 90 % I alt 
  0,3 1,7  2,1 
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Etagering (areal med mere end 1 etage). Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 5 
klasser i tabellen efter andelen med etagering i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 


< 20 % 20-50 % 51-75 % 76 – 90 % > 90 % I alt 
0,3 1,7    2,1 


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


0,3  1,7 2,1 
 
Dødt liggende ved. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af klasserne i tabellen efter 
antallet af dødt liggende ved pr. ha (diameter > 25 cm, længde > 5 m):    
< 1 stk/ha 1-5 stk/ha > 5stk/ha I alt 


 2,1  2,1 
 
- Skovdrift 
Jordbearbejdning. Arealet (ha) af hver forekomst er bl.a. fordelt til én af klasserne i tabellen efter 
andelen af jordbearbejdning i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
 < 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
Tegn på      0 
Tydelig       0 
Nylig      0 
 
Spor efter kørsel med traktose/dybe spor. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 5 
klasser i tabellen efter andelen af spor efter kørsel i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 


< 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
     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   1,7   1,7 
 
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 
1,7  3,0   2,1 


 
2.3.4 Naturtypens arter  
- Karakteristiske arter i bundvegetation 
Der er registreret følgende karakteristiske arter:  
- i 5 meter cirklerne  
Art Areal (ha)* 
Engnellikerod 1,7 
Padderok, dynd 0,3 
Rødel 2,1 
Stor nælde 2,1 
Sværtevæld 2,1 
* Det samlede areal af forekomsterne, hvor arten optræder i 5 m cirklen 
 
- på det øvrige areal (ha).   
Art Domine-


rende 
Alm. Hyppig Spredte Få I alt 


Akselblomstret star     0,3 0,3 
Engkarse    1,7  1,7 
Engnellikerod     1,7 1,7 
Padderok, dynd    0,3  0,3 
Rødel 2,1     2,1 
Stor nælde    2,1  2,1 
Sværtevæld   1,7 0,3  2,1 
 
- Invasive arter.  
Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 5 klasser i tabellen efter andelen med invasive 
arter i % af det samlede areal af hver enkelt forekomst: 
Art < 1%  1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
      0 
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2.4 Data for kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand (7220) 
 
2.4.1 Beskrivelse af naturtypen 
Kilder og væld af denne type findes ofte som små delelementer i moser, kær, skov eller overdrev, 
men kan i visse tilfælde også være bevaret selv i det åbne agerland. Eksempler ses bl.a. i Grejs 
Ådalen, i randzonen af mosen ved Gentofte Sø samt en del steder i og ved Rold Skov-komplekset. 
 
Udover en række almindelige rigkærsarter kan typen rumme en eller flere af følgende 
karakteristiske arter, men behøver ikke gøre det: Vibefedt, langakset star, krognæbstar, elfenbens-
padderok og mosserne Catoscopium nigritum, Cratoneuron commutatum, C. filicinum, Eucladium 
verticillatum, Gymnostomum recurvistrum, Drepanocladus vernicosus, Philonotis calcarta, 
Scorpidium revolvens, S. cossoni, Cratoneuron decipiens og Bryum pseudotriquetum.  
 
Følgende andre arter kan endvidere indikere typen ved at være vældindikatorarter: Gul stenbræk, 
vandkarse, sideskærm, milturter, vinget perikon og mosset Paludella squarrosa. Rummer 
vegetationen ved en kilde rigkærsarter, herunder f.eks. top-star, er det et sikkert tegn på at vandet er 
hårdt nok til at det er typen. 
 
Væld findes ofte i type 7230 rigkær og i type 91E0 aske/elleskov. I de to naturtyper, som også 
rummer vældprægede plantesamfund, afgrænses type 7220 som selve kilden (vandareal) og 
tilhørende vegetation med forekomst af karakteristiske arter eller vældindikatorarter listet ovenfor. 
 
Afgrænsningen mod blødtvandskilder sker lettest udfra viden om grundvandets hårdhed med 
grænsen sat ved 8 graders hårdhed. Kilder med gul stenbræk omfattes som udgangspunkt af 
kildetype 7220, idet Warnckes plantelister og vandkemidata for jyske kilder, herunder dem med gul 
stenbræk, samt GEUS data for grundvandskemi, viser at både paludella-væld og gul stenbræk-kilder 
har tilstrækkeligt hårdt vand og relevante følgearter til at de skal henføres til type 7220. Det er 
følgelig et ret lille og ubetydeligt antal af kilder i DK, som har for blødt vand til type 7220. 
 
Ifølge fortolkningsmanualen dannes der aktivt travertin eller tuf (kildekalk), hvilket der ifølge 
Professor Erling Bondesen, RUC, stort set altid gør, såfremt vandet er hårdt og der er tale om en 
kilde/et væld. Dannelsen af kildekalk er dog ofte utydelig for det utrænede øje, og ses ikke altid. I 
mange tilfælde afsløres dannelse af kildekalk af et gulligbrunt, rødligt eller hvidligt okkeragtigt 
mere eller mindre løst slam. Ifølge Corine er det ikke alle hårdtvandskilder, der udfælder kildekalk. 
Der skal således ikke foretages undersøgelser af dannelsen af kildekalk ved afgrænsningen af om 
konkrete kilder omfattes eller ej. 
 
Der foreslås fastlagt en bagatelgrænse for sumpkilder, således at kun arealer, som på mindst 100 
kvadratmeter rummer vand eller tilhørende vældpræget vegetation medtages. Strøm- og 
bassinkilder bør grundet deres sjældenhed medtages uanset størrelse og vegetation. Hvis 
kilden/vældet er fuldstændig lavet om til kunstig tilstand, så der ikke er basis for naturlig flora, 
fauna eller hydrologi, anses det ikke for en naturtype i direktivets forstand (DMU 2005b).  
 
 
2.4.2 Naturtypens areal  
Der er kortlagt et samlet areal på 0,2 ha i H246. 
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2.4.3 Naturtypens hydrologiske forhold 
Vandløb:  
Arealer med vandløb (ha) er inddelt i følgende klasser: 
A: Naturlig hydrologi (ingen dræning eller andre forstyrrelser) 
B: Overvejende naturlig hydrologi med kun mindre forstyrrelser 
C: Delvis genoprettet naturlig hydrologi (ophørt dræning m.v.) 
D: Tydelig påvirkning af dræning og/eller opfyldning 
E: Helt eller næsten helt tørlagt 
 


A B C D E I alt (ha)* 
 0,2    0,2 
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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 
H246: 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 0,8 ha som levesteder for Stor vandsalamander, se kortbilag 1.2. 
  
Der henvises desuden til Roskilde amtets basisanalyse, hvor der er en beskrivelse/kortlægning af 
levesteder for Stor vandsalamander i H246 (Roskilde 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).  
 
Roskilde Amt har konstateret Stor vandsalamander 3 steder i H246 (Roskilde Amt 2006). 
 
Det vurderes, at Stor vandsalamander er udbredt i H246. 
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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 og spor efter kørsel med traktose/dybe spor på de 
skovbevoksede, fredskovspligtige arealer i habitatområdet. 
 
- 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 0 % af arealet med skovnaturtyper er en kronedækningsgrad > 90 %  
• på 54 % af arealet med skovnaturtyper er en kronedækningsgrad på 76-90 % 
• på 46 % af arealet med skovnaturtyper er en kronedækningsgrad på 51-75 % 
 
Kronedækningsgraden i området ligger lavt, hvilket primært skyldes den ældre løvskov i Dyrehaven 
og ved Bramsnæs. 46 % af arealet med naturtyper har en kronedækningsgrad på 51-75. Den relativt 
lave kronedækningsgrad i disse områder er en potentiel trussel mod sikring af en 
kronedækningsgrad på > 50 %.  
 
Den registrerede kronedækningsgrad omfatter alle træarter på arealet, og ikke kun de træarter, der 
naturligt hører til skovnaturtypen 
 
- Ophør med naturvenlige driftsformer 
Der er registreret ophørt stævningsdrift på 1,7 ha ud af det samlede areal på 2,0 ha med elle- og 
askeskov. Dækningsgraden af den ophørte stævningsdrift på de 1,7 ha har været 11-25 % af 
arealfladen. 
 
Nuværende græsningsdrift er konstateret på 100 % af det samlede areal med bøg på mor (9110) og 
ikke på andre naturtyper. Der er ikke registreret skovnaturtypearealer med tegn på ophørt græsning. 
 
På baggrund af ovennævnte registreringer er der grundlag for at konkludere, at der er behov for at 
undersøge anvendelse af stævningsdrift nærmere for at sikre at arealandelen med naturvenlige 
driftsformer er stabil eller stigende.  
 
Der er ikke grundlag for at konkludere, at der har været væsentlige negative ændringer i arealet med 
græsningsdrift. 
 
 


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 


                                                 
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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tilførsel af gødning eller indirekte i form af f.eks. kvælstofdeposition fra luften eller 
jordfygning fra marker.  
 
Eutrofiering af skovarealer kan påvises på flere måder, f.eks. ved forekomst af negative 
strukturer, mange plantearter med god tilpasning til at vokse på næringsrig jordbund eller 
ved at måle eller modelberegne depositionen af kvælstof fra luften.  
 


Tålegrænser 
Alle de registrerede skovnaturtyper i habitatområde 246 er kvælstoffølsomme med tålegrænser på 
10-20 kg N/ha/år. Modelberegninger kan give lavere tålegrænser, ned til 7 kg N/ha/år. Tålegrænsen 
for naturtypen kilder og væld (7220) er angivet til at ligge i intervallet 15-25 kg N/ha/år (Skov- og 
Naturstyrelsen 2005).  
 
Kvælstof-deposition  
Den gennemsnitlige afsætning af kvælstof fra luften er følgende for de enkelte kommuner i 
habitatområde 246: 
 
 NHy(kg N/ha) NOx (kg N/ha) Total N (kg N/ha) 
Bramsnæs 7,7 7,1 14,8 
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 Bramsnæs kommune, der dækker H 246, er således på 14,8 kg 
N/ha/år, hvilket ligger under landsgennemsnittet på 15,9 kg N/ha/år.  
 
En betydelig del af NHy-fraktionen består af ammoniak fra lokale husdyrbrug, som er ujævnt fordelt 
i landskabet. Hertil kommer, at afsætningen af kvælstof på forskellige overfladetyper varierer i 
forhold til ruheden. Skov har stor ruhed, og derfor er der en større depositionshastighed i skove. 
Særligt udsatte er skovkanter, hvilket har stor betydning i Danmark, da en væsentlig del af de 
danske skove er små og derfor har relativ stor rand. Endvidere er der en særlig stor deposition i 
bevoksninger med nåletræ (Skov- og Naturstyrelsen 2003).  
 
Det er muligt at korrigere de kommunevise gennemsnitstal i forhold til lokal husdyrtæthed og til 
forskellige naturtypers ruhed inden for habitatområdet.  
 
Skov & Landskab har estimeret, at f.eks. ruheden af løvskov medfører en korrektion af den 
gennemsnitlige kvælstofdeposition på 2 i skovkanter (0-25 m) og 1,5 i overgangszonen (25-50 m) 
(Skov & Landskab 2006b).  
 
Overskridelse af tålegrænse 
Det fremgår af DMU-rapporten ”Kriterier for gunstig bevaringsstatus”, at tålegrænsen for 
skovnaturtyperne ikke må overskrides (DMU 2003). 
 
Habitatområde nr. 246 er et lille habitatområde hvor skovens struktur har en meget stor andel af 
rande, der grænser op til åbne enge, overdrev, kyster, agerland og mose arealer. Det betyder, at en 
væsentlig del af skovområdet ligger i skovkanter (0-25 m) og overgangszoner (25-50 m). 
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Eutrofieringen vurderes at være en aktuel trussel i skovkanter og overgangszoner. Den 
gennemsnitlige deposition i den indre del af skovene ligger tæt på intervallet med tålegrænsen for 
skovnaturtyperne. Supplerende modelberegninger kan afsløre, om tålegrænsen er overskredet i den 
indre del af skovene.  
 


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 56 % af arealet er der ikke grøfter 
• på 42 % af arealet er der grøfter, der ikke fungerer 
• på 2% af arealet er der grøfter, der er fungerende, men ikke vedligeholdt inden for de sidste 6 
år 
 
Der er i den fredskovspligtige, skovbevoksede del af habitatområdet registreret 0.2 ha med 
naturtypen kilde og væld (7220). De registrerede kilder og væld har overvejende naturlig hydrologi 
med kun mindre forstyrrelser.  
 
Samlet vurderes hydrologien i området ikke at være nogen 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 DMU-rapporten ”Kriterier for gunstig bevaringsstatus”, at kronedækningsgraden af 
ikke-hjemmehørende (uønskede) træarter ikke bør overstige 10 % (DMU 2003).  
 


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







 


                                                                                                                              Side 28         


Ifølge bilag 2 er der konstateret invasive nåletræarter på 3.2 ha ud af det samlede areal på 3,2 ha. 
med bøgeskov på morbund (9110). Dækningsgraden af de invasive nåletræarter på de 3,2 ha har 
været < 1 % af arealfladen. 
 
Samlet vurderes de invasive nåletræarter ikke at udgøre nogen aktuel trussel mod skovnaturtyperne 
i området. 
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Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen 
 
N 239 – Ryegård Dyrehave, Bramsnæs og Garveriskoven og 
Egernæs 
 
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:  
 
De marine områder i Natura 2000 området opnår god vandkvalitet og 
en artsrig undervandsvegetation med forekomst af flere af de karak-
teristiske arter. Området er et godt levested for normalt forekom-
mende arter af bunddyr og fisk. 
 
• Natura 2000 områdets naturtyper sikres en god-høj naturtil-


stand.  
• Områdets truede naturtyper prioriteres højt. Det gælder kalk-


overdrev (6210), surt overdrev (6230), rigkær (7230) og elle- og 
askeskove (91E0). Arealet af disse naturtyper øges, og der ska-
bes så vidt muligt sammenhæng mellem forekomsterne.  


• Områdets økologiske integritet sikres i form af en for naturtyper-
ne hensigtsmæssig drift/pleje og hydrologi, en lav næringsstof-
belastning og gode spredningsmuligheder for naturtypernes ka-
rakteristiske og sjældne arter og for stor vandsalamander. 
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Relevante planer 
Dyrehaven har historisk set været brugt til afgræsning; frem til ca. 
1921 blev Dyrehaven afgræsset af dåvildt, de seneste år af kvæg. I 
2004 blev der indgået en 5-årig MVJ-aftale på 14,9 ha af Dyrehavens 
overdrevsarealer om afgræsning og gødskningsforbud. Forinden var 
arealet blevet nyhegnet med tilskud fra Skov- og Naturstyrelsen. 
Græsningstrykket har i de seneste år været meget lavt pga. for få 
dyr. I 2006 kom der en ny dyreholder på arealerne og græsnings-
trykket er øget.  
 
Skrænterne på Bramsnæs og langs Isefjord er ikke blevet plejet.  
Egernæs og arealerne nord for Ordrup Skov har ligeledes været brugt 
til afgræsning. Egernæs er blevet afgræsset kontinuerligt med kvæg. 
Gamle hegn viser, at arealerne nord for Ordrup Skov tidligere har 
været græsset. De lå ugræsset i mindst 25 år, indtil græsning blev 
genoptaget i 2005. Græsningstrykket på Egernæs har ifølge oplysnin-
ger fra forpagter tidligere været ganske højt. Alligevel er der sket så 
stor tilgroning med vedplanter, at det mindre græsningsareal har be-
tydet, at antallet af kreaturer er faldet til det halve. Der har ifølge 
forpagter tidligere været gødsket på store dele af Egernæs, men det-
te ophørte i forbindelse med de første aftaler om MVJ.  
 
For at bremse tilgroningen og opretholde de lysåbne naturtyper fore-
tog Roskilde Amt siden 1992 næsten hvert år kratrydning i Ryegård 
Dyrehave og på Egernæs. Flere gange blev der foretaget rydning af 
birketræer i Kirkemosen - i 2005 blev alle birketræer, der kunne væ-
re frøkilder til indvandring af mosefladen, søgt fjernet. 
 
Ejeren har forstmæssigt tyndet i de fremvoksende asketræer på høj-
deryggen af Egernæs, ligesom der i sidste halvdel af 1990’erne i for-
bindelse med elmesygeangreb blev ryddet et parti domineret af gam-
le elmetræer.  
 
Lejre Kommune har i 2007 udarbejdet plejeplaner for Egernæs, Rye-
gård Dyrehave og Kirkemosen og kommunen har fortsat den hidtidige 
pleje i form af beskæring af krat på overdrevene. I Kirkemosen er op-
vækst af birk og de små grupper af gran på mosefladen fjernet. 
 
På strandengen nord for Ordrup Skov er der iværksat afgræsning. 
 
Der foretages årligt rørskær på rørskovsarealer nord for Ordrup Skov 
og i Fuglsø.  
 
En bestand af salep-gøgeurt på Egernæs er fulgt fra 1990 til 2005, 
men arten er ikke fundet siden 2002.  
 
Lejre Kommune har i 2008 vedtaget en bekæmpelsesplan for kæm-
pe-bjørneklo. Planen efterleves, således at alle planter bekæmpes før 
frøsætning. 
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Natura 2000-områderne vil fremgå af landsplandirektivet (de tidligere 
regionplaner). Disse skal indeholde retningslinjer i overensstemmelse 
med bekendtgørelsen om udpegning og administration af internatio-
nale beskyttelsesområder nr. 408 af 1. maj 2007. Det betyder, at 
landsplandirektivet skal indeholde retningslinjer, der i overensstem-
melse med direktivforpligtelserne kan understøtte områdernes beva-
ringsmålsætninger. Landsplandirektivet indeholder derfor ikke udlæg 
af nye arealer til byzone, sommerhusområde, nye større vejanlæg, 
øvrige trafik og tekniske anlæg eller væsentlige udvidelser eller nye 
områder til råstofindvinding på land mv., mens der kan være ret-
ningslinjer, der bidrager til at sikre naturforholdene, jf. bestemmelser 
i bekendtgørelsens §5. 
 
Der vil derfor ikke med Natura 2000-planens bevaringsmålsætninger 
og retningslinjer for den efterfølgende kommunale planlægning være 
modstrid mellem den og landsplandirektivet. 
 
B. Nul - alternativ  
 
En række naturtyper og levesteder for arter kræver vedvarende drift 
for at sikre og opretholde gunstig bevaringsstatus det gælder fx en 
række lysåbne naturtyper. Samtidig kræver andre i ugunstig tilstand 
tiltag, der kan imødegå forringelse. Planen vil sikre eksisterende og 
potentielle levesteder for eksisterende og nye forekomster af stor 
vandsalamander. 
 
Hvis ikke planen for 1. planperiode iværksættes, vil udbredelsen af 
invasive arter og tilgroningen af de lysåbne naturtyper fortsætte. Der 
vil ske en stadig fragmentering af de lysåbne naturtyper strandeng, 
kalkoverdrev og surt overdrev og rigkær, og der vil ske fortsat afvan-
ding af naturarealer med tab af naturindhold til følge.  
 
Desuden skal planen sikre beskyttelse af skovnaturtyper mod bl.a. 
konvertering til andre træarter og sikre, at både skov- og andre na-
turtyper ikke belastes med mængder af luftbåret kvælstof, der over-
skrider naturtypernes tålegrænser. 
 
En uændret næringsstofbelastning og påvirkning med miljøfremmede 
stoffer af de marine naturtyper i Isefjord samt fortsat uændret fiskeri, 
vil være en trussel for naturtyperne i fjorden.  
 
Bevaringsstatus er gunstig eller vurderet gunstig for:  
• Strandeng (1330).  
• Næringsrig sø (3150) delvis gunstig, delvis ukendt. 
 
Bevaringsstatus er ugunstig eller vurderet ugunstig for:  
• Kalkoverdrev (6210), da laveste tålegrænse for N-deposition er 


overskredet på mere end 25% (100%) af det kortlagte areal med 
naturtypen, og der er problemer med tilgroning og fragmente-
ring. 
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• Surt overdrev (6230), da laveste tålegrænse for N-deposition er 
overskredet på mere end 25 % (100 %) af det kortlagte areal 
med naturtypen, og der er problemer med tilgroning og fragmen-
tering. 


• Hængesæk (7140), da laveste (og højeste) tålegrænse for N-de-
position er overskredet (tålegrænsen er 5-10 kg N/ha/år pga. fo-
rekomst af højmosearter på hængesækken) på mere end 25% 
(100%) af det kortlagte areal med naturtypen. Der er problemer 
med unaturlige vandstandsforhold/hydrologi. 


• Kildevæld (7220), da laveste tålegrænse for N-deposition er 
overskredet på mere end 25% (100%) af det kortlagte areal med 
naturtypen. 


• Rigkær (7230), da laveste tålegrænse for N-deposition er over-
skredet på mere end 25% (100%) af det kortlagte areal med na-
turtypen, og der er problemer med unaturlige vandstandsforhold/ 
hydrologi og med fragmentering.  


• Søbred med småurter (3130) og kransnålalgesø (3140), da lave-
ste (og højeste) tålegrænse for N-deposition for de to søtyper er 
overskredet overalt i området. 


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


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


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


• Bugt (1160). 
 
Bevaringsstatus er ukendt for følgende naturtyper og arter på grund 
af manglende eller mangelfuld kortlægning og tilstandsvurdering:  
• Strandvold med enårige planter (1210) 
• Strandvold med flerårige planter (1220) 
• Urtebræmme (6430) 
• Højmose (7110)  
• Egeskove og blandskove (9160) 
• Stor vandsalamander 
 
C. Miljøforhold i områder der kan blive berørt  
 
Øgning af arealet med rigkær kan betyde en indskrænkning af arealet 
med den prioriterede habitatnaturtype elle- og askeskove (91E0), 
som er opstået ved tilgroning af tidligere lysåbne enge og moser. EU-
kommissionen har meldt ud, at for rigkærenes vedkommende priori-
teres hensynet til at genskabe større sammenhængende arealer de 
steder, hvor der er tale om unge elle- og askesumpe, som enten er 
plantede eller opstået ved tilgroning af tidligere lysåben natur. Bort-
set fra i potentielle højmoser skal gamle og veludviklede forekomster 
af ellesumpe og skovbevoksede tørvemoser bevares. Rydning af unge 
elle- og askeskove i forbindelse med genskabelse af rigkær kan kun 
ske under forudsætning af, at arealet af skovnaturtypen opretholdes 
på nationalt biogeografisk niveau. 
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Modsatrettede naturinteresser findes også i Kirkemosen, der er kort-
lagt som naturtypen hængesæk (7140); uden pleje vil hængesækken 
udvikle sig til den prioriterede naturtype skovbevokset tørvemose 
(91D0) – der dog ikke aktuelt er udpegningsgrundlag for Natura 2000 
området. I denne plan prioriteres sikring af hængesækken, der er en 
værdifuld lokalitet med forekomst af højmosearter og stedvis under 
udvikling til højmose. 
 
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. Se tillige afsnit C. 
 
E. Internationale miljøbeskyttelsesmål 
 
Planen er en udmøntning af EU’s Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirek-
tiv implementeret i dansk lov via Miljømålsloven. Planen vil sikre, at 
areal og tilstand af udpegede naturtyper og levesteder for udpegede 
arter ikke går tilbage eller forringes. Samtidig vil der ske en særlig 
indsats for truede naturtyper og arter, hvilket er afspejlet i statens 
retningslinjer for 1. planperiode. For Natura 2000 området gælder: 
 
Indsatser efter Sigtelinje 1. 
  
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 på arealer med strandeng (1330), hængesæk (7140), kilde-
væld (7220) og rigkær (7230) samt på eksisterende og potenti-
elle levesteder for stor vandsalamander. Det undersøges nær-
mere, hvor der er behov for at skabe en mere hensigtsmæssig 
hydrologi i skovnaturtyper, og disse steder sikres den for skov-
naturtyperne mest hensigtsmæssig hydrologi. 


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


1.4 Skovnaturtyperne sikres en hensigtsmæssig ekstensiv 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. 
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1.5 Under hensyntagen til stor vandsalamanders sårbarhed overfor 
forstyrrelser sikres velegnede eksisterende og potentielle leve-
steder for forekomster af stor vandsalamander. 


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


1.7 For den marine habitatnaturtype bugt (1160) sikres det, at pro-
jekter og aktiviteter ikke skader lokaliteterne. Mængden af mil-
jøfarlige stoffer i de marine naturtyper forventes reduceret via 
Vandplan Isefjord og Roskilde Fjord. 


 
I henhold til Vandplanen vurderes en gennemførelse af planen for ho-
vedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord under Vandrammedi-
rektivet at indebære, at Natura 2000-planen understøttes på følgende 
punkter: 
 
• Nedbringelse af næringsstofudledningen til områdets søer og ma-


rine naturtyper. 
• Tilvejebringelse af viden om/nedbringelse af tilførslen af miljøfar-


lige forurenende stoffer til områdets større søer og marine natur-
typer. 


• Undersøgelser af og stillingtagen til fortsat fiskeri med slæbende 
redskaber. 


• Tilvejebringelse af viden om grundvandets kvantitative påvirk-
ning af terrestriske naturtyper. 


 
De kommende vandplaner bidrager til at løfte indsatsen med hensyn 
til forbedret vandkvalitet, herunder reduktioner i tilførslen af næ-
ringsstoffer og håndteringen af miljøfremmede stoffer i større søer, 
vandløb, fjorde og kystvande. Vandplanerne vil derudover bidrage til 
at sikre kontinuitet i vandløb. 
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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 hovedvandopland 2.2 Ise-
fjord og Roskilde Fjord. 


Luft  x  


Klimatiske faktorer  x  


Materielle goder  x  


Landskab x  Et varieret landskab bestående af 
forskellige land-skabstyper fasthol-
des og udbygges. Fragmentering af 
landskabet 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 Natura 2000 områdets samlede areal med overdrevstyperne 


kalkoverdrev (6210) og surt overdrev (6230) øges med i stør-
relsesordenen 10 ha. Natura 2000-områdets samlede areal med 
rigkær (7230) udvides med i størrelsesordenen 2 ha. Hvor de 
naturgivne forhold gør det muligt sammenkædes naturtypefore-
komsterne. 
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Sigtelinje 3. Naturtyper og levesteder, som ikke er beskyttet af natur- 
og miljølovgivningen 
 
3.1 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.  


 
Sigtelinje 4. Særlig indsats for naturtyper og arter, hvis biogeografi-
ske status er i fare 
 
4.1 Områdets nationalt truede naturtyper prioriteres højt: kalkover-


drev (6210), surt overdrev (6230) og rigkær (7230). Det sam-
lede areal af naturtyperne kalkoverdev (6210) og surt overdrev 
(6230) øges med i størrelsesordenen 10 ha. Arealet af rigkær 
(7230) øges med i størrelsesordenen 2 ha.  


4.2 En hængesæklokalitet i området rummer forekomst af højmose-
arter og er stedvis under udvikling til højmose (7110); denne 
udvikling bør fremmes, da højmose (7110), som er på udpeg-
ningsgrundlaget for N 239, er en prioriteret naturtype og er na-
tionalt truet. Hængesæklokaliteten bør sikres optimal vandstand 
for højmose/hængesæk, skånsomt ryddes for trævækst og sik-
res mod tilførsel af næringsstoffer. 


 
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: 
 
En målsætning om gunstig bevaringsstatus for en bestemt naturtype 
kan indebære en nedprioritering af en anden naturtype eller art, og 
det er nødvendigt at foretage et valg.  
 
Naturtyperne kalkoverdrev, surt overdrev og rigkær har på nationalt 
og regionalt niveau haft en stor tilbagegang, og i Danmarks afrappor-
tering til EU vurderes naturtypernes bevaringsstatus at være ugun-
stig. I bilag 1 i By- og Landskabsstyrelsen 2007: ”Natura 2000-ret-
ningslinjer for målfastsættelse og indsatsprogram” er de nævnte na-
turtyper derfor opført som truede naturtyper. Som følge af at de er 
truede, vil der blive gjort en indsats for at øge arealerne af især disse 
naturtyper.  
 
Uden græsning vil nogle af overdrevsforekomsterne udvikle sig til bø-
geskov, der også er en del af udpegningsgrundlaget for habitatområ-
det. I denne plan prioriteres overdrevene, da der er tale om særdeles 
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værdifulde overdrevslokaliteter, og kalkoverdrev og surt overdrev er 
truede naturtyper. 
 
Øgning af arealet med rigkær kan betyde en indskrænkning af arealet 
med den prioriterede habitatnaturtype elle- og askeskove (91E0), 
som er opstået ved tilgroning af tidligere lysåbne enge og moser. EU-
kommissionen har meldt ud, at for rigkærenes vedkommende priori-
teres hensynet til at genskabe større sammenhængende arealer de 
steder, hvor der er tale om unge elle- og askesumpe, som enten er 
plantede eller opstået ved tilgroning af tidligere lysåben natur. Bort-
set fra i potentielle højmoser skal gamle og veludviklede forekomster 
af ellesumpe og skovbevoksede tørvemoser bevares. Rydning af unge 
elle- og askeskove i forbindelse med genskabelse af rigkær kan kun 
ske under forudsætning af, at arealet af skovnaturtypen opretholdes 
på nationalt biogeografisk niveau. 
 
Modsatrettede naturinteresser findes også i Kirkemosen, der er kort-
lagt som naturtypen hængesæk (7140); uden pleje vil hængesækken 
udvikle sig til den prioriterede naturtype skovbevokset tørvemose 
(91D0) – der dog ikke aktuelt er udpegningsgrundlag for Natura 2000 
området. I denne plan prioriteres sikring af hængesækken, der er en 
værdifuld lokalitet med forekomst af højmosearter og stedvis under 
udvikling til højmose. 
 
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. 
 
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. 
 
Det overordnede mål for Natura 2000 området er, at de marine om-
råder har god vandkvalitet, en artsrig undervandsvegetation og er 
gode levesteder for normalt forekommende arter af bunddyr og fisk. 
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Natura 2000 områdets naturtyper skal sikres en god-høj naturtil-
stand.  
 
Der er i planen foretaget en prioritering af øgede sammenhængende 
arealer med hver af habitatnaturtyperne rigkær, kalkoverdrev og surt 
overdrev samt hængesæk.  
 
Prioriteringen af rigkær kan betyde en indskrænkning af arealet med 
den prioriterede habitatnaturtype elle- og askeskove (91E0), dog 
udelukkende i form af unge elle- og askeskove, som enten er plante-
de eller opstået ved tilgroning af tidligere lysåbne enge og moser. 
Uden afgræsning vil nogle af overdrevsforekomsterne udvikle sig til 
bøgeskov; overdrevene er prioriteret, da der er tale om særdeles 
værdifulde overdrevslokaliteter, og kalkoverdrev og surt overdrev er 
truede naturtyper. 
 
Naturtypen hængesæk vil uden pleje udvikle sig til den prioriterede 
naturtype skovbevokset tørvemose (der dog ikke aktuelt er udpeg-
ningsgrundlag for Natura 2000 området); i denne plan prioriteres sik-
ring af hængesækken, der er en værdifuld lokalitet med forekomst af 
højmosearter og stedvis under udvikling til højmose. 
 
Hvis ikke planen iværksættes, vil tilgroningen af de lysåbne naturty-
per fortsætte og 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. 
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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. 239 
 


Ryegaard Dyrehave, Bramsnæs og Garveriskov,  Egernæs med holme og Fuglesø 
 


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. 239 er der modtaget i alt 6 høringssvar fra Lejre Kommune (ID 1500), 
DN-hovedforeningen og DN-Lejre (ID 1764), Østlige Øers Landboforening (ID 2951), 
Landboforeningen Gefion og Sjællandske Familielandbrug (ID 2958), Ryegaard Land- og 
Skovbrug (ID 4308) og Friluftsrådet, kreds Roskilde (ID 5642). 
    
Svarene har især berørt følgende punkt: 
 
1. Pleje  
2. Trusler 
 
Yderligere har høringssvarene berørt blandt andet følgende emner, hvortil der henvises i det 
generelle høringsnotat (kan findes via ovenstående link): 
 
3. Udpegningsgrundlag og afgrænsning   
4. Kvælstof 
5. Datagrundlag  
6. Økonomi 
 
I det følgende sammenfattes de væsentligste synspunkter til de ovenfor nævnte punkter. 
Kommentarer hertil er anført i kursiv. Det skal bemærkes, at høringssvarene kun er gengivet i 
hovedtræk. Ønskes detaljerede oplysninger om svarenes indhold, henvises der til de fremsendte 
høringssvar. 



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

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

http://www.nst.dk/





Bemærkninger til planforslaget 
 
1. Pleje  
 
Høringssvar: 
Flere høringssvar, blandt andet fra Friluftsrådet, Roskilde, peger på, at græsning og årlig rydning af 
opvækst er den rigtige plejemetode. 
Ryegaard Land- og Skovbrug peger på problemer med afgræsning med køer pga. sygdom, og 
efterlyser, hvilken pleje stor vandsalamander kræver. Landboforeningerne peger på, at der måske (i 
perioder) har været sat for få ressourcer af til plejeopgaven. 
 
Naturstyrelsen: 
Store dele af Natura 2000-området har i en lang årrække været plejet med græsning og rydning af 
opvækst. Græsningstrykket svinger fra år til år. Såvidt Naturstyrelsen har fået oplyst, har der været 
kreaturdød p.g.a. babesiose i Bullevad Enghave, der dog ligger uden for Natura 2000-området. 
Indsats for stor vandsalamander kan vurderes i forbindelse med handleplanen, som kommer i 
offentlig høring. 
 
2. Trusler 
 
Høringssvar: 
DN-Lejre mener, at stor vandsalamander trues af næringsstofberigelse af dens ynglevandhuller og 
en fiskebestand i et vandhul. 
 
Naturstyrelsen: 
Der henvises til bemærkningen ovenfor. 
 
Justeringer af forslag til Natura 2000-plan nr. 239 
Der er foretaget ændringer i planens plejeafsnit på baggrund af de indkomne bemærkninger. 
Yderligere kan bemærkningerne indgå i overvejelserne i forbindelse med udarbejdelsen af 
handleplanen. 
 
Naturstyrelsens egne justeringer af forslag til Natura 2000-plan nr. 239 
På baggrund af dialog i høringsperioden, og Naturstyrelsens egne overvejelser, er der foretaget 
mindre justeringer af teksten.  
 
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. 239 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. 239. 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. 
 
 
Notatet revideret 5. januar 2012 



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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1 Beliggenhed og størrelse 


Habitatområdet ligger i bunden af Isefjorden i Bramsnæs Kommune (dog ligger øen Langholm og 
det omgivende fjordområde i Holbæk Kommune, Vestsjællands Amt) og består af dele af Ordrup 
Skov, tilgrænsende græsningsarealer, rørskov samt af 2 holme og en mindre del af Isefjorden. Det 
samlede areal er 151 ha1, hvoraf 70,3 ha er § 3-naturtyper2, ca. 11,5 ha er skov3 og ca. 65 ha er hav-
område. 
 
Hele landdelen af habitatområdet har siden 1958 været omfattet af en fredning, der har til formål at 
sikre områdets landskabelige og naturmæssige værdier4. 


2 Udpegningsgrundlaget 


Følgende naturtyper/arter danner udpegningsgrundlaget for habitatområdet: 


Kode Naturtype / art Kortlagte naturtyper5 /potentielle 
levesteder 


1160 Større lavvandede bugter og vige Kortlagt af SNS 


1210 Enårig vegetation på stenede strandvolde Ikke kortlagt 


1330 Strandenge 21,27 ha 


3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger Ikke kortlagt 


3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store 
vandaks Ikke kortlagt 


6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund  6,68 ha 


6230 Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund Ikke kortlagt særskilt 


6430 Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skov-
bryn Ikke kortlagt 


7230 Rigkær 14,00 ha 


9110 Bøgeskove på morbund uden kristtorn Fredskov, kortlægges af SNS 


9130 Bøgeskove på muldbund Fredskov, kortlægges af SNS 


91EO Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld Fredskov, kortlægges af SNS 


 


Endvidere er der i habitatområdet konstateret følgende naturtyper/arter under NOVANA-
kortlægningen: 


Kode Naturtype / art Kortlagte naturtyper5/kendte 
levesteder 


3130 Oligotrofe til mesotrofe søer og vandhuller med små amfibiske planter 
ved bredden 1,4 ha 


7220 Kilder og væld med kalkholdigt vand 0,05 ha 
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3 Beskrivelse af naturtyperne i habitatområdet 


Større lavvandede bugter og vige (1160) 


Skov- og Naturstyrelsen har kortlagt hele det marine område i habitatområdet som hørende til denne 
naturtype.  


Strandenge (1330)  
Næsten alle forekomster af strandeng i habitatområdet er afgræsset af kreaturer og nogle få vildhe-
ste. På Egernæs er strandengene stærkt nedgræsset, mens de nord og øst for Ordrup Skov mest be-
står af mere eller mindre nedbidte tagrør og strand-kogleaks. Årsagen er den hårde og kontinuerte 
afgræsning gennem mange år på Egernæs, sammenlignet med den lange periode uden afgræsning 
nord for Ordrup Skov. Da strandengene mange steder er påvirket af ferskvand, er de flere steder 
kortlagt som en mosaik af strandeng og rigkær. Koholm er kortlagt som strandeng, mens Langholm 
ikke er kortlagt. En beskrivelse af vegetationen i 1988 på Langholm foreligger6.  


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


Den lavvandede sø på vestsiden af Egernæs tørrer nogle år helt ud. En stor del af søen er tilgroet 
med tagrør, der nogle år helt nedgræsses og nedtrampes. I den artsrige bredzone forekommer kær-
fnokurt, svømmende sumpskærm, søpryd, vandnavle, tudse-siv og græsbladet vandaks. Nær ved 
vokser børste-kogleaks og vandportulak. 


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


Artsrige skrænter og flader med grupper af træer og krat. Tyndakset gøgeurt forekommer i moderat 
mængde, og salep-gøgeurt findes muligvis stadig. Naturtypen forekommer både i mosaik med rig-
kær og med overdrev på sur bund. 


Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund (6230) 
Denne naturtype er ikke registreret selvstændigt ved kortlægningen, da den kun forekommer pletvis 
og indblandet i andre naturtyper (6210 og 7230). Af karakteristiske arter er registreret kattefod, hir-
se-star, fåre-svingel, prikbladet perikon, krat-fladbælg, katteskæg, almindelig mælkeurt, tormentil, 
læge-ærenpris og hunde-viol. Sand-hvene er registreret i 2006 i forbindelse med NOVANA-
overvågningen. 


Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand (7220) 
Den lille forekomst af kalkaflejrende kilde er meget kystnær. Den fremtræder som en svag terræn-
hævning, hvorfra vand siver ned til alle sider. Formodentlig skyldes terrænhævningen aflejret kilde-
kalk.  


Rigkær (7230) 
På Egernæs findes veludviklede knoldkær med mængder af vibefedt, leverurt og maj-gøgeurt. Nord 
for Ordrup Skov findes artsrige rigkær præget af mange års manglende drift. Her findes bl.a. eng-
troldurt, butblomstret siv, sump-hullæbe og bredbladet kæruld i en vegetation domineret af tagrør.  
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Flere steder findes rigkær i mosaik med strandeng og overdrev. 


4 Udvikling af naturtyperne over tid 


Strandenge (1330) 


Nord for Ordrup Skov kan det ses, hvorledes lavtvoksende strandeng efter mange år uden afgræs-
ning har udviklet sig til højtvoksende rørsump domineret af tagrør og strand-kogleaks. Derved 
mindskes artsrigdommen, f. eks er det ikke lykkedes at genfinde strand-tusindgylden og liden tu-
sindgylden, der tidligere er kendt fra området. Stedvis langs kysten og på Koholm kan det ses, at 
lavtvoksende og tuet strandeng i nogle tilfælde kan holde sig lavtvoksende i årtier trods manglende 
afgræsning. 


Ret næringsfattig sø (3130) 
Roskilde Amt har kortlagt en lavvandet fersk sø, der ligger på hævet havbund omgivet af kær og 
strandeng til denne naturtype. Den tørrer helt ud nogle år. Det er bemærkelsesværdigt, at lagune-
søen ikke er vist som sø på kort fra 1895, men årsagen er muligvis søens temporære karakter. I fred-
ningskendelsen fra 1958 fremhæves søen som levested for græsbladet vandaks. 


Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (6210) 
Siden 1990 er den lille bestand af salep-gøgeurt optalt årligt. Salep-gøgeurt blev fundet omkring 
1960, og da var bestanden ifølge oplysninger fra finderen i størrelsesordenen 20-30 blomstrende 
planter. Bestanden blev genfundet i 1990, og den svingede mellem 1 og 6 blomstrende planter frem 
til og med 20027. Vegetative planter er ikke optalt. Enkelte planter er fundet flere år i træk, og en-
kelte gange har nogle planter stået så tæt, at der formodentlig er tale om vegetativ formering. Langt 
de fleste planter (måske alle) er kun set blomstre en gang (i fuld overensstemmelse med artens bio-
logi, idet den ofte er engangsblomstrende). En del planter er konstateret afbidte og har derfor ikke 
været i stand til at sætte frø.  
 
Salep-gøgeurt er sidst fundet på Egernæs i 2002. Årsagen til artens forsvinden er muligvis kreatu-
rernes tendens til at afgræsse og opholde sig præcis på dens voksested hvert forår i slutningen af 
maj. Derved har nedtrampning og nedbidning ført til, at der ikke eller kun i ringe omfang er sket 
frøsætning. På nogle voksesteder i Storstrøms Amt var det til gavn for salep-gøgeurt, at deres vok-
sesteder øverst på strandengene blev frahegnet først på græsningssæsonen. 


Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund (6230) 
Der finder en tilgroning sted, der kan udgøre en trussel for naturtypens areal og indhold. Således er 
kattefod, der tidligere er registreret to steder, ikke set i forbindelse med NOVANA-kortlægningen 
2004-2005. 


Kalkaflejrende kilder (7220) 
Ved den nærmeste landsby, Vintremøller, har der tidligere været brudt kildekalk i stor stil. Der er 
ikke angivet kilder indenfor habitatområdet på det gamle kort fra 1885 eller på senere kort.  
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Rigkær (7230) 
På Egernæs findes veludviklede knoldkær, som formodentlig har været græsset uafbrudt i århund-
reder. Nord for Ordrup Skov findes artsrige rigkær præget af mange års manglende drift. Her findes 
dog stadig eng-troldurt, leverurt, sump-hullæbe og bredbladet kæruld i en vegetation domineret af 
tagrør. Dette rigkær vil formodentlig udvikle sig i positiv retning på grund af den afgræsning, der 
blev påbegyndt i 2005. 


5 Beskrivelse af habitatområdet og dets potentiale 


Området fremstår som en mosaik af skov, overdrev, strandeng og mose. Som det fremgår af Figur 
1, er det under halvdelen af det § 3-beskyttede overdrev, der er kortlagt som habitatnaturtyper. Det 
vurderes, at de resterende overdrevsarealer har potentiale for at udvikle sig til Natura 2000-
overdrev. Det samme gælder nogle tørre tidligere dyrkede arealer nord for Ordrup Skov, der er godt 
på vej til at blive § 3-beskyttede overdrev. 


  
Området rummer mange rødlistede og 
sjældne arter, som forekommer meget 
lokalt på Sjælland. Bredbladet kæruld 
og eng-ensian, der begge er i katego-
rien sårbare (V), findes i meget små 
bestande, og der er stor risiko for, at 
bredbladet kæruld forsvinder fra loka-
liteten. Salep-gøgeurt, der er i katego-
rien sjælden (R), har frem til 2002 
haft en lille bestand, der nu synes f
svundet.  På gullisten optræder en 
række arter som hensynskrævende: 
kattefod, engblomme, vibefedt, kær-
fnokurt, søpryd, vandportulak, svøm-
mende sumpskærm, eng-klaseskærm, 
tæppegræs og leverurt


Areal af habitatnaturtyper i forhold til § 3-arealer
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To arter, eng-ensian og kær-fnokurt, 


overvåges som ansvarsarter i forbindelse med NOVANA. De er begge blevet registreret og optalt i 
2005. 


Figur 1 


 
Uden afgræsning vil overdrevsnaturtypen 6210 udvikle sig til skov, måske bøgeskov (9110), der 
også er en del af udpegningsgrundlaget for habitatområdet. Det er derfor nødvendigt at foretage en 
afvejning af, hvilken naturtype man ønsker i området.  
 
Rigkær, 7230 vil uden afgræsning udvikle sig til enten pilekrat eller elleskov. Dele af Fuglsø vil ved 
fjernelse af dæmningen ved afløbet samt ved græsning kunne udvikle sig til rigkær. 
 
Rørhøg yngler sandsynligvis de fleste år i området, idet der jævnligt ses voksne fugle i yngletiden.  
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Den ret sjældne sommerfugl guldhale findes på Egernæs. Arten yngler på slåen. Der er rigeligt med 
slåenkrat i området, så det er ikke et problem for guldhalen at foretage moderat kratrydning. 
 
Spidssnudet frø yngler talrigt i den lavvandede sø på strandengen (naturtype 3130). 


6 Foreløbig vurdering af trusler 


På baggrund af de tilgængelige data om naturtyper og arters forekomster er der foretaget en forelø-
big vurdering af truslerne mod arterne og naturtyperne i habitatområdet.  


6.1 Eutrofiering 
I Bramsnæs Kommune er den gennemsnitlige årlige afsætning af kvælstof for 2000, 2003 og 2004 
14,84 Kg N/ha9. Det vurderes, at der er stor risiko for at områdets sure overdrev (6230) påvirkes i 
negativ retning af kvælstofafsætningen. Tålegrænsen for naturtype 6230 er ifølge ammoniakmanua-
len 10-20 Kg N/ha. 


6.2 Tilgroning 
Den største trussel mod de kortlagte naturtyper vurderes at være tilgroning. Amtet har siden 1992 
næsten hvert år foretaget kratrydning på Egernæs, primært nedskæring af slåen. 


6.3 Hydrologi 
Både på de afgræssede arealer og i skoven findes grøftesystemer, der vedligeholdes med længereva-
rende mellemrum. Fuglsø har i den nordvestlige ende et afløb, der kun fungerer ved høj vandstand i 
vådområdet. Der er ingen større tilløb til mosen, men flere grøfter fra den omgivende, højere belig-
gende skov.  
 
I Basisanalyse II10 er det i risikoanalysen vurderet, at kvalitetsmålene i Regionplan 2005 ikke vil 
være opfyldt i Isefjord i 2015. Dette skyldes, at belastningen med kvælstof og fosfor og miljøfarlige 
stoffer fortsat vurderes, at være for stor i 2015. Derudover er der områder med direkte påvirkning af 
flora og fauna, som f. eks. fiskeri, sejlrender, skibstrafik, kølevand og spildevandsudledning, som 
betyder at kvalitetsmålene ikke vil blive opfyldt. Og endelig er der områder, hvor hydromorfolo-
giske forhold f. eks. sejlrender, hindrer målopfyldelsen.  
 
Den for store belastning med næringsstoffer til Isefjord vurderes sammen med forekomsten og be-
lastningen med miljøfarlige stoffer at være en trussel for naturtypernes gunstige bevaringsstatus i 
habitatområdet (jf. bilag 7). 


6.4 Andre trusler 
Der er jagtlige foranstaltninger i området i form af skydeplatforme, fasanudsætning og  
–fodring. Disse foranstaltninger har hidtil ikke udgjort nogen trussel mod udpegningsgrundlaget. 
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7 Naturforvaltning og pleje  


Egernæs og arealerne nord for Ordrup Skov har historisk set været brugt til afgræsning. Egernæs er ble-
vet afgræsset kontinuert med kvæg. Gamle hegn viser, at arealerne nord for Ordrup Skov tidligere har 
været græsset. De lå ugræsset i mindst 25 år, indtil græsning blev genoptaget i 200511.   
 
Græsningstrykket på Egernæs har tidligere ifølge oplysninger fra forpagter været ganske højt. Alli-
gevel er der sket så stor tilgroning med vedplanter, at det mindre græsningsareal har betydet, at an-
tallet af kreaturer er faldet til det halve. Der har ifølge forpagter tidligere været gødsket på store dele 
af Egernæs, men dette ophørte i forbindelse med de første aftaler om MVJ. 
 
For at bremse tilgroningen og opretholde de lysåbne naturtyper har Roskilde Amt ladet foretage 
kratrydning i perioden 1993-1995, 2000 og årligt fra 2002. Dels er der ryddet passager gennem de 
mest tilgroede partier, dels slås slåen årligt for at forhindre, at de breder sig. Ejeren tynder forst-
mæssigt i de fremvoksende asketræer på højderyggen af Egernæs, ligesom der i sidste halvdel af 
1990’erne i forbindelse med elmesygeangreb blev ryddet et parti domineret af gamle elmetræer. 
 
Der foretages årligt rørskær på rørskovsarealer nord for Ordrup Skov og i Fuglsø. 
 
Bestanden af salep-gøgeurt er fulgt fra 1990 til 2005, men denne art er ikke blevet fundet i 2003, 
2004 og 2005. Arten er ikke eftersøgt i 2006.  Mygblomst er registreret i rørsump nord for Ordrup 
Skov i 1916. Den er jævnligt blevet eftersøgt i de seneste 20 år, men hidtil forgæves.  
 
Egernæs vil indgå i den terrestriske NOVANA-overvågning, idet der er lokaliseret ekstensive stati-
oner for 6210 Overdrev på kalk og for 7230 Rigkær. Stationen for 6210 Overdrev på kalk er under-
søgt i 2006. 
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8 Resume på kort 


8.3 Kortlagte naturtyper 


 


 


Figur 2 Den stiplede polygon er afgrænsningen af habitatområdet, de fuldt optrukne er de kortlagte naturty-
per. Tallene udfor polygonerne er naturtypekoden for naturtypen.
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Bilag 1.1 - Kort med afgrænsning af naturtyper og levesteder for arter 
I


 


Strandenge (1330) 
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Ret næringsfattige søer og vandhuller med små amfibiske planter ved bredden 
(3130) 
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Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (6210) 
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Kalkaflejrende kilder (7220) 
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Rigkær (7230) 
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Bilag 1.2 - Kort over § 3-beskyttede områder 
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Bilag 2.1 – Vegetationsstrukturer 


 


Figur 1 I nedenstående diagrammer repræsenterer hver søjle naturtypernes arealandel med følgende 
vegetationsstrukturer: bar jord (areal uden vegetationsdække), lave urter (græs urtevegetation under 15 cm), 
middelhøje urter (græs urtevegetation fra 15-50 cm), høje urter (græs urtevegetation over 50 cm), 
dværgbuske, vedplanter (kronedække) og invasive plantearter. Vegetationsstrukturernes arealandel er på y-
aksen opdelt i følgende 5 kategorier: 1 (0-5 %), 2 (5-10 %), 3 (10-30 %), 4 (30-75 %) og 5 (75-100 %). 
Vegetationsstrukturernes inddeling og kategorier er taget fra rapporten ”Vurdering af naturtilstand, Faglig 
rapport fra DMU, nr. 548, 2005 af Jesper Fredshavn og Flemming Skov”.  


Højden af søjlerne angiver det vægtede gennemsnit af kategorierne for alle kortlagte polygoner hørende til 
den nævnte naturtype, dvs. et gennemsnit, der tager højde for de enkelte polygoners areal
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 Kalkoverdrev (6210)
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Kilder og væld (7220)
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Rigkær (7230)
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Bilag 2.2 – Påvirkning af landbrugsdrift 
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I ovenstående diagram repræsenterer hver søjle naturtypernes 
arealandel med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift. 
Påvirkningen af landbrugsdrift er på y-aksen arealmæssigt opdelt i 
følgende 5 kategorier: 1 (0-5 %), 2 (5-10 %), 3 (10-30 %), 4 (30-75 
%) og 5 (75-100 %). Kategoriernes inddeling er taget fra rapporten 
”Vurdering af naturtilstand, Faglig rapport fra DMU, nr. 548, 2005 
af Jesper Fredshavn og Flemming Skov”.  


Højden af søjlerne angiver det vægtede gennemsnit af kategorierne for 
alle kortlagte polygoner hørende til den nævnte naturtype, dvs. et 
gennemsnit, der tager højde for de enkelte polygoners areal. 
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Bilag 3.1 – Liste over karakteristiske, specielle og invasive arter 
I


 


Naturtype 


Antal polygoner 
registreret 
under 
NOVANA 
kortlægningen 
 


Artskategori Arter 


Antal 
registreringer 
under NOVANA 
kortlægningen 


1330 8 Karakteristiske plantearter annelgræs, strand- 5 


   annelgræs, udspærret  5 
   gåse-potentil 6 
   harril 7 
   hindeknæ, kødet  1 
   hvene, kryb- 6 
   kvik, almindelig  7 
   sandkryb 6 
   strand-asters 5 
   strand-malurt 1 
   sumpstrå, almindelig  4 
   sumpstrå, enskællet 1 
   svingel, rød  7 
   trehage, strand- 6 
   vejbred, strand- 6 
  Specielle plantearter klaseskærm, eng-  
3130  Karakteristiske plantearter kogleaks, børste-  
   siv, tudse  
  Specielle plantearter fnokurt, kær-  
   sumpskærm, svømmende  
   søpryd  
   vandaks, græsbladet  


6210 3 Karakteristiske plantearter borst, stivhåret 1 


   hejre, opret 1 
   kodriver, hulkravet 3 
   rundbælg 1 
   star, vår 2 
   gøgeurt, tyndakset  
6230  Karakteristiske plantearter fladbælg, krat-  
   kattefod  
   katteskæg  
   mælkeurt, almindelig  
   perikon, prikbladet  
   star, hirse-  
   svingel, fåre-  
   tormentil  
   viol, hunde-  
   ærenpris, læge  
7220 1 Karakteristiske plantearter Bryum pseudotriquetrum 1 
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Bilag 3.1 – Liste over karakteristiske, specielle og invasive arter 
II


   Cratoneuron filicinum 1 
   Palustriella commutata 1 


7230 1 Karakteristiske plantearter star, alm. 6 


   star, blågrøn 5 
   star, hirse- 4 
   star, håret 3 
   star, krognæb- 1 
   star, næb- 4 
   star, skede- 2 
   star, top- 6 
   star, tvebo 1 
   bredbladet kæruld  
   butblomstret siv  
   kødfarvet gøgeurt  
   sump-hullæbe  
   vibefedt  
   leverurt  
  Specielle plantearter eng-troldurt  
   maj-gøgeurt  
   tæppegræs  
   loppe-star  
  Specielle dyrearter guldhale  


   brunlig 
perlemorsommerfugl (1995)  


   dukatsommerfugl (1995)  
   kejserkåbe (2006)  
  Habitatdirektivets bilag IV spidssnudet frø  


A081  Fuglebeskyttelsesdirektivets 
bilag I rørhøg  
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Bilag 4.1 – Liste over pleje- og MVJ-aftaler 
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Ejerlav Matr. nr. År Plejeaftale Areal J.nr./aftale nr. 


Ordrup By, Kr. Sonnerup 30-a 2001 Hegning øst for Ordrup Skov 6 ha  


  2005-10 MVJ-aftale øst for Ordrup Skov 6 ha 8-66-1-257-8-05 


  2005 Restaurering af stengærde på nordsiden af Ordrup Skov   


  2005 Hegning nord for Ordrup Skov 5,5 ha  


  2004-09 MVJ-aftale nord for Ordrup Skov 5,5 ha 8-66-1-251-9-04 


  2005-10 MVJ-aftale på Egernæs 30 ha 8-66-1-257-8-05 


  2002-05 kratrydning på Egernæs   


  2000 kratrydning på Egernæs   


  1993-95 kratrydning på Egernæs   


 


 







Bilag 4.2 – Kort over pleje- og MVJ-aftaler 
I


 
 
 


 
Figur 1 Kort over MVJ-aftaler. Roskilde Amts journalnummer er indtegnet ud for hver aftale 
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Bilag 4.2 – Kort over pleje- og MVJ-aftaler 
II


 


 
 
Figur 2 Kort over hegningsaftaler indgået i habitatområdet. Aftalerne er indtegnet med 
fuld optrukken linje. 
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Bilag 4.3 - Pleje af arealer kortlagt under NOVANA-kortlægningen 
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I ovenstående diagram repræsenterer hver søjle naturtypernes arealandel med 
afgræsning/pleje. Arealandelen med afgræsning/pleje er på y-aksen opdelt i 
følgende 5 kategorier: 1 (0-5 %), 2 (5-10 %), 3 (10-30 %), 4 (30-75 %) og 5 
(75-100 %). Kategoriernes inddeling er taget fra rapporten ”Vurdering af 
naturtilstand, Faglig rapport fra DMU, nr. 548, 2005 af Jesper Fredshavn og 
Flemming Skov”.  
 


Højden af søjlerne angiver det vægtede gennemsnit af kategorierne for alle 
kortlagte polygoner hørende til den nævnte naturtype, dvs. et gennemsnit, der 
tager højde for de enkelte polygoners areal 
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Bilag 5 – Liste over manglende data 


1. Registrering af vindelsnegle i habitatområdet. 
2. Kortlægning af de ikke-kortlagte naturtyper, jf. tabel i afsnit 2 i resumeet. 
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Bilag 6  I


Registrering af Marine naturtyper 
 
For de marine områder skal det understreges, at amterne i forbindelse med udarbejdelsen af 
“Kvalitetsvurderingssystem for habitatdirektivets marine naturtyper”, Faglig rapport fra DMU nr. 
446 allerede har lokaliseret de relevante data om blødbundsfauna, kystvegetation og 
stenrevsvegetation samt data relateret til vandsøjlen.  
 
I basisanalysen lægges der vægt på at relatere disse oplysninger til naturtyperne i de udpegede 
habitatområder, at oplyse om naturtypernes udbredelse samt at redegøre for typen og omfanget af 
trusler. 
 
EF-habitatområdets navn og nummer Dato/periode for registreringen: 
 Nr.  
Egernæs med holme og Fuglsø H247 Inventør:RSA/sh 
   
 
Naturtyper i henhold til udpegningsgrundlaget 
1110 1130 1140 1150* 1160 1170 1180 8330 
    X    
 
Naturtypernes arealmæssige udbredelse med udgangspunkt i kortene på SNS-hjemmeside 
http://www2.skovognatur.dk/natura2000/habitat/Marin/default.htm
Naturtype 
kode 


Udbredelse alene 
jf. SNS-kort  


Udbredelse jf. SNS-
kort er bekræftet 


Afvigelse i km² Afvigelse indtegnet på 
SNS-kort, vedlagt 


1160 65 ha nej   
 
Datagrundlag: Vegetation - Ålegræs og makroalger - fra 1989 til 2005 
Eksisterende data opdelt i data indenfor habitatområdet og udenfor samt pr. naturtype 
Overvågningsdata Tilsynsdata 
Indenfor eller 
udenfor habi-
tatområdet: I/U 


Indenfor natur-
typen 
kode 


Digitale/Analo
ge, i Standat, 
D/A/S 


Indenfor eller 
udenfor habi-
tatområdet: I/U


Indenfor natur-
typen 
kode 


Digitale/Analo
ge, i Standat, 
D/A/S 


U 1160 D/S    
 
Datagrundlag: Fauna. Bundfauna – fra 1988 til 2005 
Eksisterende data opdelt i data indenfor habitatområdet og udenfor samt pr. naturtype 
Overvågningsdata Tilsynsdata 
Indenfor eller 
udenfor habi-
tatområdet: I/U 


Indenfor natur-
typen 
kode 


Digitale/Analo
ge, i Standat, 
D/A/S 


Indenfor eller 
udenfor habi-
tatområdet: I/U


Indenfor natur-
typen 
kode 


Digitale/Analo
ge, i Standat, 
D/A/S 


U 1160 D/S    
 
Datagrundlag: Planteplankton – fra 1988 til 1997 
Eksisterende data opdelt i data indenfor habitatområdet og udenfor samt pr. naturtype 
Overvågningsdata Tilsynsdata 
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Bilag 6  II


Indenfor eller 
udenfor habi-
tatområdet: I/U 


Indenfor natur-
typen 
kode 


Digitale/Analo
ge, i Standat, 
D/A/S 


Indenfor eller 
udenfor habi-
tatområdet: I/U


Indenfor natur-
typen 
kode 


Digitale/Analo
ge, i Standat, 
D/A/S 


U 1160 D/S    
 
Trusselsregistrering 
Naturtypekode Fysisk påvirkning Anden påvirkning 
1160  Biologiske forhold (B) 


Næringsstoffer (N) 
Miljøfarlige stoffer (MFS) 


Ved fysisk påvirkning tænkes på fiskeri, anlæg eller anden aktivitet der kan true naturtypen. Ved 
anden påvirkning tænkes fx på rekreative aktiviteter eller kemisk påvirkning. 
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Bilag 6  III
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Bilag 7 – Opsummering i forhold til vandbasisanalysen 
 


1 Indledning 
Egernæs med holme og Fuglsø er et skov- , overdrevs og strandengsområde, som er beliggende ud 
til Tempelkrog i Isefjord, se figur 1.1. Området er udpeget som habitatområde, og udpegningen 
dækker 150ha, hvoraf 65ha er marint, jf. tabel 1.1.  
 


 
Figur 1.1: Kort over det sydlige af Isefjord med Natura 2000 området H 247, Egernæs med holme og Fuglsø.  
 
En marin naturtype indgår i udpegningsgrundlaget, jf. tabel 1.2, nemlig 1160 - Større lavvandede 
bugter og vige, se figur 1.2. Udstrækningen af naturtyperne er ikke verificeret. 
 
 
Områdekategorier Kode Nr. Titel 
Habitatområde DK004Y335 H 247 Egernæs med holme og Fuglsø 
Tabel 1.1: Oversigt over Natura 2000 områdets forskellige beskyttelseskategorier 
 
 
Direktiver Marine naturtyper og arter 
Habitatdirektivet Naturtyper Kode Navn 
  1160 Større lavvandede bugter og vige 
Tabel 1.2: Natura 2000 områdets samlede udpegningsgrundlag. Der er ikke noget særskilt udpegningsgrundlag efter 
Fuglebeskyttelsesdirektivet og Ramsarkonventionen. 
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Bilag 7 – Opsummering i forhold til vandbasisanalysen 
 


 
Figur 1.2: Udbredelsen af de marine naturtyper, jf. tabel 2.1 (Foverskov, 2004). 
 
 
2 Arealoplysninger 
I 2003 indberettede Skov- og Naturstyrelsen arealerne af de naturtyper, der indgår i 
udpegningsgrundlaget til EU-kommissionen. Og i 2004 har Signe Foverskov gennemarbejdet de 
eksisterende oplysninger for natura 2000-området, jf. tabel 2.1. 
 
Type Areal i ha: 


Totalt/marint 
Naturtype 
kode 


Indberetttet 
areal til EU i 
2003 i ha 


Arealer i ha, 
jf. Foverskov 
2004 


Naturtypen 
bekræftet 


Naturtypens 
areal 
verificeret 


Habitatområde  1160 70 65 Ja Nej 
Tabel 2.1: Natura 2000 områdets samlede areal samt den andel, der er marin. Arealer, der i 2003 er indberettet til EU-
kommissionen. Samt om oplysningerne for de anførte naturtyper og deres arealer alene bygger på eksisterende viden 
eller om oplysninger er bekræftet ved besigtigelse af området 
 
Vestsjællands Amt har bekræftet naturtypens tilstedeværelse, men ikke dens areal, jf. tabel 2.1. 
 
 
3 Biologiske oplysninger for naturtyperne 
Der eksisterer stort set ingen biologiske datasæt for den marine naturtype i Egernæs med holme og 
Fuglsø. I 1986 blev bunddyr og vegetation undersøgt og i 1996 og 1999 er vegetationen i Isefjord 
kortlagt ved flyfotografering.   
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Bilag 7 – Opsummering i forhold til vandbasisanalysen 
 


 
Figur 3.1: Kortlægning af den marine vegetation ved flyfotografering i 1996. Grøn farve viser hvor der er ålegræs. 
Undersøgelsen er gennemført af Bio/Consult as. 
 
 
4 Biologiske oplysninger for arter og levesteder 
Der indgår ikke marine arter i udpegningsgrundlaget for habitatområdet.  
 
 
5 Vandkvalitet 
De marine arealer i Natura-2000 området Egernæs med holme og Fuglsø er placeret indenfor 
Vandrammedirektivets vanddistrikt 30, figur 5.1. Isefjord tilhører typologien P2, som er polyhaline 
fjorde, karakteriseret ved at vandsøjlen er opblandet og har saltholdigheder på 18 - 30‰ 
(Vestsjællands Amt, 2004). 
 
I Basisanalyse II er det i risikoanalysen vurderet, at kvalitetsmålene i Regionplan 2005 ikke vil være 
opfyldt i Isefjord i 2015. Dette skyldes, at belastningen med kvælstof og fosfor og miljøfarlige 
stoffer fortsat vurderes, at være for stor i 2015. Derudover er der områder med direkte påvirkning af 
flora og fauna, som f. eks. fiskeri, sejlrender, skibstrafik, kølevand og spildevandsudledning, som 
betyder at kvalitetsmålene ikke vil blive opfyldt. Og endelig er der områder, hvor 
hydromorfologiske forhold f. eks. sejlrender, hindre målopfyldelsen.   
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Bilag 7 – Opsummering i forhold til vandbasisanalysen 
 


 


 
 
 
Figur 5.2: Med rødt er angivet de områder, der ikke 
forventes at opfylde målsætningen i 2015 
(Vestsjællands Amt, 2006).   


Figur 5.1: Viser den del af vanddistrikt 30, der 
omfatter Isefjord (Vestsjællands Amt, 2004).  
 
 
6 Trusselsregistrering og trusselvurdering 
I tabel 6.1 er mulige trusler relateret til naturtypen i udpegningsgrundlaget listet.  
 
Trusler/presfaktor/påvirkningsfaktorer/forstyrrelser i Natura 2000 området 
Naturtyper og 
arter 


Fysiske aktiviteter  
Løbende 


Vandkemiske forhold Forstyrrelser 


 Råstofindvinding Fiskeri Eutrofiering Miljøfarlige stoffer  
Naturtype 
1160 Nej Ja Ja Ja Ringe 
Tabel 6.1: Mulige trusler relateret til naturtyper, der jf. tabel 1.2 indgår i Natura 2000 områdets udpegningsgrundlag.  
 
Der indvindes ikke marine råstoffer i området eller i umiddelbar nærhed af Habitatområdet.  
 
I Isefjord fiskes der primært efter blåmuslinger, ål og rejer. Derudover er der i 2006 bl.a. fanget 
rødspætte, pighvar, skrubbe og tunge.   
 
 
Målsætningen for Isefjord om et upåvirket eller kun svagt påvirket plante- og dyreliv er ikke 
opfyldt. Årsagen til at målsætningen ikke er opfyldt er en for stor belastning af fjorden med 
kvælstof fra land, som skyldes især lokale men også regionale forhold. 
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Bilag 7 – Opsummering i forhold til vandbasisanalysen 
 


Plante- og dyrelivet er påvirket af for høje næringssaltkoncentrationer på grund af belastningen fra 
land og fra en stor næringssaltpulje i sedimentet og heraf følgende jævnlige hændelser af iltsvind 
samt miljøskadelige stoffer i sedimentet 
 
Den dårlige udvikling op igennem 1980’erne er stoppet og de biologiske forhold er uændrede i 
90’erne, men der er tendenser til forbedringer i vandkvaliteten samt plante- og dyrelivet. Tilstanden 
og udviklingen i fjorden skyldes menneskeskabte forureningsproblemer, mens de observerede 
variationer skyldes naturbetingede tilfældige variationer. 
 
Udviklingen kan ændres i positiv retning gennem en målrettet indsats til reduktion i udvaskningen 
af kvælstof fra land, blandt andet via Vandmiljøplanens mål samt VMP-II. Der kan ikke forventes 
yderligere direkte forbedringer gennem tiltag overfor punktkilder, men der bør fremover også ses på 
regnvandsbetingede udledninger og udledninger fra spredt bebyggelse. 
 
Tilstanden og udviklingen i Isefjord skyldes primært lokale forhold og til dels regionale, som kan 
ændres med de rette tiltag, hvilket blandt andet indebærer en reduktion i udvaskningen af kvælstof 
og en stadig styring af punktkilderne. I 1996 og 1997, og igen i 2003, sås en umiddelbar positiv 
respons på en kraftig reduceret kvælstofbelastning som imidlertid skyldtes klimatiske forhold 
(Vestsjællands Amt et al, 2005). 
 
 
Konklusion 
Arealopgørelsen for naturtyperne 1160 - Større lavvandede bugter og vige er ikke revideret af 
Vestsjællands Amt i 2005.  
 
Den for store belastning med næringsstoffer til Isefjord vurderes sammen med forekomsten og 
belastningen med miljøfarlige stoffer at være en trussel for naturtypernes gunstige bevaringsstatus i 
habitatområdet.    
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        Natura 2000-basisanalyse for skovbevoksede fredskovsarealer i habitatområde nr. 247 


1 Beskrivelse af området 
Natura 2000-området Egernæs med holme og Fuglsø er udpeget som 
habitatområde nr. 247.  Der er ikke udpeget fuglebeskyttelsesområder inden for 
dette Natura 2000 område. 
 
 


Nr. Navn Areal (ha) 
H247 Egernæs med holme og Fuglsø 150 
 Samlet areal Natura 2000 150 


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. 247Egernæs med holme og Fuglsø 
 
Habitatområdet fremstår som en mosaik af skov, overdrev, strandeng og mose. 
 
Området ligger i bunden af Isefjorden i Lejre Kommune (dog ligger øen 
Langholm og det omgivende fjordområde i Holbæk Kommune).  
 
De lavere dele af halvøen Egernæs består af åbne afgræssede enge; dels 
strandenge og ferske enge og rigkær uden væsentlig saltpåvirkning. Også dele af 
skoven i habitatområdet afgræsses. 
 
Området er kalkrigt med en jordbund, der varierer fra mager til næringsrig. 
 
På Egernæs har den højere liggende del karakter af overdrev med en del buske og 
træer. 
 



http://www.skovognatur.dk/natura2000/
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Desuden indgår vegetationsklædte holme, en del af den lavvandede bugt 
Tempelkrog samt vådområdet Fuglsø i habitatområdet. 


 
Ved Egernæs i nord ligger Ordrup Skov, som er en typisk blandingsskov for 
området. I skoven produceres der både løv- og nåletræ, endvidere indeholder 
skoven flere områder med sumpskov. 
 
Skovbevokset areal (ha) 
Nr. Navn Samlet skovbevokset 


areal (Top10DK) 
Heraf med 
fredskovspligt 


Heraf uden 
fredskovspligt 


H247 Egernæs med holme og Fuglsø 
 


31 31 0 


Tabel 1.2. Oversigt over det samlede skovbevoksede areal i habitatområde nr.  247.  
 
 


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. 247 udpeget af hensyn til 13 
habitatnaturtyper. 
 
Nr.  Habitatnaturtype Håndtering 


1160 Større lavvandede bugter og vige - 
1210 Enårig vegetation på stenede strandvolde - 
1330 Strandenge - 
3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger - 


3150 
Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter 
eller store vandaks 


- 


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


- 


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


- 


6430 
Bræmmer med høje urter langs vandløb eller 
skyggende skovbryn 


- 


7230 Rigkær - 
9110 Bøgeskove på morbund uden kristtorn + 
9130 Bøgeskove på muldbund + 
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. 
 


Kommentar [t1]: Kildehenvis
ning 
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3 Datapræsentation 
Denne basisanalyse indeholder oplysninger om habitatnaturtyper og levesteder 
for arter på de skovbevoksede, fredskovspligtige arealer i Natura 2000 området.  
Oplysningerne stammer primært fra Skov- og Naturstyrelsens kortlægning af 
habitatnaturtyper og arter, der er gennemført i 2005 og 2006. Kortlægningen er 
foretaget på baggrund af ”Tekniske anvisninger for kortlægning og registrering 
af skovnaturtyper og levesteder for arter i Natura 2000 områder” (Skov & 
Landskab 2006). Desuden har især amterne gennem årene indsamlet en del 
data om naturtyper og arter, bl.a. gennem NOVANA1. 


 
Hermed en oversigt over de data, der er grundlaget for denne basisanalyse: 
 
Nr.  Habitatnaturtype Kortlagt areal 


(ha) 
Bilag 


9130 Bøgeskov på muldbund  8,7 2.1 
91E0 Elle- og askeskov ved vandløb, søer og væld 2,0 2.2 


 
Tabel 3.1. Oversigt over den del af udpegningsgrundlaget, som er mere detaljeret beskrevet i 
bilag 2.  
 
Samlet er der blevet kortlagt 10,7 ha habitatnaturtyper på de skovbevoksede 
fredskovsarealer. 
 
Der er ikke registreret 9110 Bøgeskov på morbund uden kristtorn på 
fredskovspligtige arealer i området. 
 
I bilag 1 findes kort, som viser beliggenheden af habitatnaturtyperne på de 
skovbevoksede fredskovsarealer. 


4 Foreløbig trusselsvurdering 
I direktiverne er der krav om at fastholde eller genoprette ”gunstig 
bevaringsstatus” for de habitatnaturtyper , som områderne er udpeget af hensyn 
til.  
 
Derfor er der foretaget en foreløbig vurdering af truslerne mod 
habitatnaturtyperne 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, hvor tålegrænserne er overskredet. 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. 


• Kronedækningsgraden i området indikerer, at der er gennemført en relativ 
hård hugst i området. Det drejer sig om hugst i skovnaturtypen 9130, hvor en 


                                                 
1 NOVANA: Det nationale overvågningsprogram for vandmiljø og natur  
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fortsættelse af den hårde hugst vil kunne udgøre en trussel mod sikring af en 
kronedækningsgrad på > 50 %. 


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). 


 


6 Naturforvaltning, pleje og fredninger 
Der foreligger følgende oplysninger om naturforvaltning og pleje af 
habitatnaturtyper og arter i området:  
 


• Habitatområde nr. 247 er ikke omfattet af arealfredninger, men grænser 
op til fredning af 75 ha af Bramsnæsvig (id. 231402). 


 
• Roskilde Amt har for at bremse tilgroningen og opretholde de lysåbne 


naturtyper ladet foretage kratrydning i perioden 1993-1995, 2000 og 
årligt fra 2002. Dels er der ryddet passager gennem de mest tilgroede 
partier, dels nedskæres slåen årligt for at forhindre, at den breder sig. 
Ejeren tynder forstmæssigt i de fremvoksende asketræer på højderyggen 
af Egernæs, ligesom der i sidste halvdel af 1990’erne i forbindelse med 
elmesygeangreb blev ryddet et parti domineret af gamle elmetræer 
(Roskilde Amt 2006). 


 


7 Nykonstaterede eller nyindvandrede arter og naturtyper 
Der er ikke fundet habitatnaturtyper i habitatområde nr. 247, som ikke findes på 
udpegningsgrundlaget. 
 


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


9 Liste over anvendt materiale 
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. 
 







 


        Natura 2000-basisanalyse for skovbevoksede fredskovsarealer i habitatområde nr. 247 


Gundersen, P. (2006): Nitratudvaskning fra skovarealer – model til 
risikovurdering. Center for skov, landskab og planlægning, KVL. 


 
Skov & Landskab (2006): Tekniske anvisninger for kortlægning og registrering 
af skovnaturtyper og levesteder for skovlevende arter i Natura 2000 områder”.  
Skov & Landskab, 15. februar 2006. 
 
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): Retningslinier for udarbejdelse af Natura 
2000-basisanalyse for de skovbevoksede, fredskovspligtige arealer. 
 
Roskilde Amt (2006): Basisanalyse for Habitatområde nr. 247 Ryegård 
Dyrehave, Bramsnæs og Garveriskov. 
 
 



http://www2.skovognatur.dk/udgivelser/2003/87-7279-537-9/pdf/helepubl.pdf

http://www.skovognatur.dk/Udgivelser/Tidligere/2003/ammoniakmanualen.htm

http://www.skovognatur.dk/Udgivelser/Tidligere/2003/ammoniakmanualen.htm





 


Bilag 1 Kort over registrerede naturtyper/levesteder 
 


 
Bilag 1.1: Kort over habitatnaturtyper 


         







 


         


 


Bilag 2 Data for naturtyper og arter 
2.1 Data for Bøgeskov på muldbund (9130)  
 
2.1.1 Beskrivelse af naturtypen 
Den del af vore bøgeskove (dvs. bøg er arten med størst kronedækning på 
arealet), hvor jordbunden ikke er sur eller meget kalkrig, således at muldbund 
dominerer. Der kan afhængig af alders- og udviklingstrin være tale om større 
eller mindre indblanding eller underskov af andre træarter, f.eks. ask, avnbøg, 
elm, ær, stilk-eg og vinter-eg. I nogle skove, f.eks. græsningsskove, vil 
underskov typisk mangle. 
 
Plantet (eller sået) skov er undtaget så længe den har plantagekarakter i kraft af 
ensaldrende træer i rækker. Når en plantet skov er uden plantagekarakter, og 
rummer enten oprindelig karakteristisk bundflora, sjældne arter eller arter af 
fællesskabsbetydning (se liste ved nøglen), er den omfattet. 
 
Eksempler på denne type er almindelige i store dele af landet, dog sjældnere mod 
vest. Følgende arter er karakteristiske for naturtypen: bøg, alm. guldnælde, 
enblomstret flitteraks, hvid anemone, skovmærke og tandrod. Disse arters 
forekomst er ikke afgørende, men hvor de findes er der stor sandsynlighed for at 
arealet svarer til typen. Ofte findes endvidere alm. bingelurt, hulrodet lærkespore, 
miliegræs, ramsløg, knoldet brunrod, skovsalat eller skovviol. 
 
Afgrænsningen mod andre typer bøgeskov er beskrevet under type 9110 og 9120. 
Bemærk endvidere at arealer med højtliggende kalkundergrund/kalkrigt plastisk 
ler henføres til type 9150, uanset om der er et tyndt muldlag over mineraljorden. 
Almindeligt kalkrig muld med f.eks. lærkesporeflora er type 9130. Bøgeskov på 
fattig muldbund/mild morbund, hvor floraen typisk er præget af f.eks. stor 
fladstjerne og/eller skovsyre, hører også hjemme i type 9130 (DMU 2005b). 
 
2.1.2 Naturtypens areal  
Der er kortlagt et samlet areal på 8,7 ha i 247. 
 
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 forekomst: 


Art < 1% 1-10% 11-30% 31-75% >76% I alt 
Bøg  5,7  3,0  8,7 


 
Kronedækning. Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 5 klasser i 
tabellen efter andelen med kronedækning i % af det samlede areal af forekomst: 


< 20 % 20-50 % 51-75 % 76 – 90 % > 90 % I alt 







 


         


  8,7   8,7 
 
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 forekomst: 


< 20 % 20-50 % 51-75 % 76 – 90 % > 90 % I alt 
8,7     8,7 


 
- 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 
 8,7  8,7 


 
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 
 8,7  8,7 


 
- 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 
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 forekomst: 


< 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
3 5,7    8,7 


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


     0 


Nuværende      0 
 
 







 


         


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


A B C D E I alt 
 5,7  3,0  8,7 


 
Vandløb:  
Arealer med vandløb (ha) er inddelt i følgende klasser: 
A: Vandløb i naturligt leje uden vedligeholdelse 
B: Vandløb overvejende i naturligt leje, evt. med sparsom vedligeholdelse 
C: Vandløb delvist regulerede. Evt. grødeskæring og oprensning ikke årlig. 
D: Vandløb regulerede, med hyppig grødeskæring og oprensning 
E: Alle vandløb rørlagte 
 


A B C D E I alt 
     0 


 
2.1.4 Naturtypens arter  
- Karakteristiske arter 
Der er registreret følgende karakteristiske arter:  
- i 5 meter cirklerne  


Art Areal (ha)* 
Bøg 8,7 
Enblomstret flitteraks 8,7 
Skovmærke 8,7 


* 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 8,7     8,7 
Enblomstret 
flitteraks 


 5,7 3,0   8,7 


Skovmærke  5,7    5,7 
 
 
- 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 forekomst: 


Art < 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
Nåletræarter* 5,7     5,7 


* ekskl. skovfyr, taks og ene 
 
 
 







 


         


2.2 Data for *Elle- og askeskov ved vandløb, søer og væld (91E0) 
 
2.2.1 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).  
 
2.2.2 Naturtypens areal  
Der er kortlagt et samlet areal på 2,0 ha i habitatområde 247. 
 
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 forekomst: 


Art < 1% 1-10% 11-30% 31-75% >76% I alt 
Dunbirk      0 







 


         


Rødgran      0 
Skovfyr      0 


 
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 forekomst: 


< 20 % 20-50 % 51-75 % 76 – 90 % > 90 % I alt 
  0,6 1,4  2,0 


 
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 forekomst: 


< 20 % 20-50 % 51-75 % 76 – 90 % > 90 % I alt 
 1,6 0,4   2,0 


 
- 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 
0,1 0,4 1,5 2,0 


 
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 
0,5 1,0 0,5 2,0 


 
- Skovdrift 
Jordbearbejdning. Arealet (ha) af hver forekomst er bl.a. fordelt til én af 
klasserne i tabellen efter andelen af jordbearbejdning i % af det samlede areal af 
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 forekomst: 


< 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
2,0     2,0 


 
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 
forekomst: 
 < 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
Ophørt, men 
tydelige tegn 


   0,1  0,1 


 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 
forekomst: 







 


         


 < 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
Ophørt, men 
tydelige tegn 


     0 


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


A B C D E I alt 
1,1 0.9    2,0 


 
Vandløb:  
Arealer med vandløb (ha) er inddelt i følgende klasser: 
A: Vandløb i naturligt leje uden vedligeholdelse 
B: Vandløb overvejende i naturligt leje, evt. med sparsom vedligeholdelse 
C: Vandløb delvist regulerede. Evt. grødeskæring og oprensning ikke årlig. 
D: Vandløb regulerede, med hyppig grødeskæring og oprensning 
E: Alle vandløb rørlagte 
 


A B C D E I alt 
     0 


 
2.2.4 Naturtypens arter  
- Karakteristiske arter i bundvegetation 
Der er registreret følgende karakteristiske arter:  
- i 5 meter cirklerne  


Art Areal (ha)* 
Akselblomstret star 0.9 
Alm. mjødurt 0,5 
Ask 1,6 
Engkarse 1,0 
Kærstar 1,6 
Kåltidsel 0,4 
Lundfladstjerne 0,4 
Lundfredløs 1,5 
Padderok, ager 0,5 
Rødel 1,6 
Skovskræppe 0,4 
Stor nælde 1,1 
Sværtevæld 1,6 


* 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  0,4  0,9 


Angelik     1,1 1,1 
Ask 0,4  0,5   0,9 
Gråel    1,0 0,5 1,6 
Kærstar 1,0 0,6    1,6 
Kåltidsel     1,9 1,9 
Lundfredløs     1,0 1,0 
Padderok, ager   0,5   0,5 
Padderok, lund     0,4 0,4 
Rødel 0,6     0,6 
Skovskræppe    0,5  0,5 
Stor nælde   0,5 0,1 1,0 1,6 
Sværtevæld   0,5 1,0 0,1 1,6 


 
- Invasive arter.  
Arealet (ha) af hver forekomst er fordelt til én af de 5 klasser i tabellen efter 
andelen med invasive arter i % af det samlede areal af forekomsten: 


Art < 1% 1-10% 11-25% 26-50% >50% I alt 
      0 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 


         


 


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.” 


 
 


Truslerne omfatter påvirkninger, hvor der er en begrundet mistanke om, at de har 
en negativ betydning for naturtilstanden. De største trusler er gennemgået i de 
følgende afsnit. 
 
3.1 Reduceret areal 
Antallet af plante- og dyrearter på en lokalitet afhænger, alt andet lige, af 
lokalitetens størrelse, således at et større areal kan oppebære et større antal 
arter. Store lokaliteter kan desuden typisk indeholde større bestande af de 
enkelte arter end små lokaliteter.  


 
Reduktion af en naturtypes areal vil derfor betyde, at der først sker en 
reduktion af bestandsstørrelserne af de enkelte arter, hvorefter nogle af 
bestandene forsvinder, og endelig vil de enkelte arter begynde at uddø.  


 
Det reducerede areal kombineret med forringede levevilkår i mange af de 
resterende naturområder har bevirket, at de forskellige plante- og dyrearter i 
stadig stigende grad får opsplittet deres bestande i mindre og isolerede 
delbestande. Sådanne små isolerede bestande er betydelig mere udsatte for at 
uddø end store sammenhængende bestande pga. indavl og tilfældige 
katastrofer. Når arterne er forsvundet fra sådanne isolerede lokaliteter, vil det 
ofte være vanskeligt for nye bestande at sprede sig dertil, netop fordi 
lokaliteterne er isolerede. 
 
Reduktion af arealet af en habitatnaturtype eller en arts levested i skov kan 
f.eks. skyldes en aktiv konvertering til andre træarter, naturlig dynamik eller 
ændrede 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. 
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 kortlagte skovnaturtyper. 


 
På ca. 65 % af det samlede registrerede areal med skovnaturtypen (9130) er der 
konstateret spor efter kørsel med traktose/dybe spor på 1-10 % af arealet.  
Det vurderes ikke at udgøre nogen trussel for naturtypen. Der er ikke konstateret 
kørespor på de andre skovnaturtyper i habitatområdet.  







 


         


 
Samlet set vurderes forstyrrelse af jordbunden i form af jordbearbejdning eller 
spor efter kørsel med traktose/dybe spor ikke at udgøre en trussel for 
skovnaturtyperne i området. 
 
- Hugst 
Skovnaturtyperne skal have en kronedækningsgrad > 50 % af de træarter, der 
hører til naturtypen (DMU 2005a).  
 
På baggrund af bilag 2 kan det konkluderes, at der: 
• på 0 % af arealet med skovnaturtyper er en kronedækningsgrad > 90 %  
• på 13 % af arealet med skovnaturtyper er en kronedækningsgrad på 76-90 % 
• på 87 % af arealet med skovnaturtyper er en kronedækningsgrad på 51-75 % 
 
Kronedækningsgraden i området indikerer, at der er gennemført en relativ hård 
hugst i området. Det drejer sig om hugst i skovnaturtypen 9130, hvor en 
fortsættelse af den hårde hugst vil kunne udgøre en trussel mod sikring af en 
krone-dækningsgrad på > 50 %.  
 
Den registrerede kronedækningsgrad omfatter alle træarter på arealet, og ikke 
kun de træarter, der naturligt hører til skovnaturtypen. 
 
 
- Ophør med naturvenlige driftsformer 
Der er ikke registreret hverken nuværende eller tegn på tidligere græsningsdrift i 
H247. 
 
For naturtypen bøgeskov på muldbund (9130) er der ikke registreret nylig eller 
tegn på tidligere stævningsdrift. For naturtypen elle- og askeskove (91E0) er der 
på et mindre areal registreret tydelige tegn på, at der tidligere har været 
stævningsdrift. Det drejer sig om 0,1 ha svarende til 5% af denne naturtype. 
 
På baggrund af de ovennævnte registreringer er der ikke grundlag for at 
konkludere, at der har været væsentlige negative ændringer i arealet med 
naturvenlige driftsformer. 


 
 


3.3 Eutrofiering 
Kvælstof er fra naturens hånd begrænsende næringsstoffer for mange 
økosystemer. Når et naturområde belastes med ekstra næringsstoffer 
(eutrofieres), fører det til ændret artssammensætning, fordi konkurrencestærke 
og kraftigt voksende plantearter (som f. eks stor nælde, blåtop og vild kørvel) 
bliver begunstiget på bekostning af lavtvoksende og konkurrencesvage 
plantearter (såkaldte nøjsomhedsarter). 
 
Eutrofieringen kan blive så kraftig, at naturtypernes tålegrænse2 bliver 
overskredet. Resultatet bliver, at flere af de karakteristiske nøjsomhedsarter 


                                                 
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”.  







 


         


forsvinder, og naturtypernes tilstand ændres. Selv små ekstra tilførsler af 
næringsstoffer kan på sigt føre til ændret artssammensætning. Eutrofiering af 
naturområder kan ske i form af direkte tilførsel af gødning eller indirekte i 
form af f.eks. kvælstofdeposition fra luften eller jordfygning fra marker.  
 
Eutrofiering af skovarealer kan påvises på flere måder, f.eks. ved forekomst af 
negative strukturer, mange plantearter med god tilpasning til at vokse på 
næringsrig jordbund eller ved at måle eller modelberegne depositionen af 
kvælstof fra luften.  


 
Tålegrænser 
Alle de registrerede skovnaturtyper i H247 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 H247: 
 
 NHy(kg N/ha) NOx (kg N/ha) Total N (kg N/ha) 
Bramsnæs 7,7 7,1 14,8 
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 Bramsnæs kommune, der dækker H 247, er 
således på 14,8 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).  
 
De nyeste beregninger af regional N-deposition i løvskov angiver en 
korrektionsfaktor til udregning af N-deposition på 2 i skovkanter (0-25 m), 1,5 i 
overgangszonen (25-50 m) og 1 i den indre skov (Gundersen, P. 2006).  
 
Det er muligt at korrigere de kommunevise gennemsnitstal i forhold til lokal 
husdyrtæthed og til forskellige naturtypers ruhed inden for habitatområdet.  
 
Overskridelse af tålegrænse 
Det fremgår af DMU-rapporten ”Kriterier for gunstig bevaringsstatus”, at 
tålegrænsen for skovnaturtyperne ikke må overskrides (DMU 2003). 
 
 







 


         


 
 
Habitatområde nr. 247 er et lille habitatområde, hvor skovens struktur har en stor 
andel af rande der grænser op til åbne enge, overdrev, agerland og mose arealer.  
 
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.  
 
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 1 % af arealet er der ikke grøfter 
• på 71 % af arealet er der grøfter, der ikke fungerede 
• på 28 % af arealet er der grøfter, der er fungerende, men ikke 


vedligeholdt inden for de sidste 6 år 
 


Som følge at tilstedeværelsen af arealer med den fugtige skovnaturtype 91E0, 
vurderes området at være følsomt overfor ændringer i hydrologien.  
 
3.5 Invasive arter  
Arter, der ikke er kommet naturligt til landet og som er bevidst indført eller 
tilfældigt slæbt ind af mennesker, kaldes introducerede arter. En lille mængde 
af disse arter kan vise sig problematiske, hvis de spreder sig til naturen. Disse 
arter kaldes invasive arter.3


 
Mange af de invasive arter er efterhånden blevet et stort problem, for de 
spredes og etablerer sig i beskyttede naturtyper. Her kan de danne store 
bestande og derved fortrænge det vilde plante- og dyreliv. 
 
Selvsåede nåletræarter (undtagen skovfyr, taks og ene) betragtes i denne 
sammenhæng som invasive arter, hvis de vokser på arealer med 
habitatnaturtyper. Dog kan rødgran indgå som en naturlig del af 
skovbevoksede tørvemoser (91D0). 


 


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



http://www.skovognatur.dk/





 


         


 
 


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 i en af skovnaturtyperne 
(9130) i området. På 53 % af det samlede areal med skovnaturtyper er der 
registreret invasive nåletræarter med en arealandel på <1 %.  
 
Samlet vurderes de invasive nåletræarter ikke at udgøre nogen aktuel trussel mod 
skovnaturtyperne i området. 
 
 
 
 
 


 





		0  

		1 Beskrivelse af området

		2 Udpegningsgrundlaget

		3 Datapræsentation

		4 Foreløbig trusselsvurdering

		5 Modsatrettede interesser

		6 Naturforvaltning, pleje og fredninger

		7 Nykonstaterede eller nyindvandrede arter og naturtyper

		8 Liste over manglende data

		9 Liste over anvendt materiale

		Bilag 1 Kort over registrerede naturtyper/levesteder

		Bilag 2 Data for naturtyper og arter

		Bilag 3 Foreløbig trusselsvurdering






 1 


Tillæg om ny viden til Natura 2000-basisanalyse for  


Natura 2000-område nr. 239 Ryegård Dyrehave, Bramsnæs og Garve-
riskoven og Egernæs  


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.  


Der er tilføjet en oplysning om, at der ved afløbet fra Fuglsø til de tilgrænsende stranden-
ge/Tempelkrog er en dæmning.  


 


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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Naturtyperne søbred med småurter (3130), kildevæld (7220) og rigkær (7230) er tilføjet det 
oprindelige udpegningsgrundlag for H246; naturtyperne søbred med småurter (3130) og kilde-
væld (7220) er tilføjet det oprindelige udpegningsgrundlag for H247. 


 


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.  


Det skal afklares, om 0,1 ha rigkær (7230) i H246 skal registreres og vurderes som højstaude-
samfund (urtebræmme, 6430). Arealet ligger som en del af bræmmen omkring hængesæk-
ken/højmosen (og er et essentielt fourageringsareal for Kirkemosens sjældne sommerfugle 
(konsulentrapport fra AGLAJA 2009)).  


 


Nr. / Naturtype Registreret  
areal (ha) 


Antal 
forekomster Kilde 


Terrestriske naturtyper 


3130 Søbred med småurter ? ? 3 


*7220 *Kildevæld ? ? Skovkortlægning 


6430? Urtebræmme? 
0,1 rigkær ændres 


til 0,1 ha urte-
bræmme? 
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Tabel 1. Opdaterede data om nye eller genkortlagte naturtyper i habitatområde nr. 246.  


Data stammer fra 1) NOVANA-overvågningsprogrammet (2004-2008) samt Frederiksborg Amts overvågning i peri-
oden 1988-2006. 2) Naturtypekortlægning 2004-05 (NOVANA/DEVANO). 3) Genkortlægning, supplerende kortlæg-
ning 2007-08 (DEVANO). Kortlægningsdata for naturtyperne (ekskl. vandnaturtyper) kan ses på By- og Landskabs-
styrelsens hjemmeside under "Se på kort". *Prioriteret naturtype. 4) Lejre Kommune, teknisk høring 2010.  


 


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 (%) 


Lejre 8 8 16 29 


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 den kommune, hvori Natura 2000-området ligger, er 16 
kg N/ha/år, hvilket er lidt lavere end landsgennemsnittet. Belastningen med ammoniak og am-
monium (NHy) svarer til landsgennemsnittet, hvilket tyder på, at det lokale og regionale hus-
dyrhold har en vis indflydelse på kvælstofnedfaldets størrelse. Nedfaldet af NOx’er – der over-
vejende stammer fra transport, energiproduktion og industri – er ca. 10% lavere end lands-
gennemsnittet. 


 


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.  







 4 


 


Overslagsberegningerne viser, at kvælstofnedfaldet på størsteparten af naturområderne i Na-
tura 2000-område nr. 239 ligger mellem 15 og 25 kg N/ha/år alt afhængig af den lokale hus-
dyrtæthed og naturområdernes overfladeruhed. 


 


H246  Tålegrænseinterval
(kg N/ha/år) 


Kvælstofafsætning overslag 
(kg N/ha/år) 


Habitatnaturtype  10-15 15-20 20-25 


Strandeng (1330) 30-40  100%  


Kalkoverdrev (6210) 15-25  100%  


Surt overdrev (6230) 10-20  100%  


Hængesæk (7140) 10-15 (c,g)  100%  


Rigkær (7230) 15-25 (c)  100%  


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


Bøg på mor (9110) 10-20 (b,j)   100% 


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


Total   54% 46% 


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


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


 


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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H247  Tålegrænseinterval
(kg N/ha/år) 


Kvælstofafsætning overslag 
(kg N/ha/år) 


Habitatnaturtype  10-15 15-20 20-25 


Strandeng (1330) 30-40  100%  


Kalkoverdrev (6210) 15-25  100%  


Surt overdrev (6230) 10-20  100%  


Kildevæld (7220) 15-25 (h)   100% 


Rigkær (7230) 15-25 (c)  100%  


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


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


Total   84% 16% 


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


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


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


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


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


(c)  Tålegrænsen for højmoser (5–10 kg N ha-1år-1) kan anvendes hvis en væsentlig forekomst af følsomme højmose-
arter på lokaliteten ønskes beskyttet. 


(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 alle kortlagte områder med habitatnaturtyper i Na-
tura 2000-området, undtagen strandeng, at de enten er eller kan være negativt påvirket af 
luftbårent kvælstof. Værst ser det ud for den meget næringsfattige naturtype hængesæk samt 
alle skovnaturtyper, hvor den høje ende af tålegrænseintervallerne for kvælstofpåvirkning er 
overskredet for hele arealet (vist med rødt). Hertil kommer *højmose, som ikke er vist i tabel 
4. Naturtypen højmose har en tålegrænse for kvælstofpåvirkning på 5-10 kg N/ha/år og er så-
ledes særligt kvælstoffølsom. Da kvælstofafsætningen i Natura 2000 området er over 15 kg 
N/ha/år, er den høje ende af tålegrænseintervallet for højmose overskredet.  


For de øvrige naturtyper er den lave ende af tålegrænseintervallerne overskredet for alle kort-
lagte arealer (vist med gult). 


 







 6 


 


4.2 Foreløbig trusselsvurdering for nye arter på udpegningsgrundlaget 
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.  


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. 


OML-DEP-modelberegninger 2004-08: For en række udvalgte naturområder fordelt over lan-
det er kvælstofnedfaldet yderligere beregnet med den mere avancerede OML-DEP-model 
(DMU). DMU’s resultater for de lysåbne naturtyper ligger i gennemsnit ca. 4 kg N/ha/år lave-
re end de her anvendte overslagsberegninger, hvorimod overslagsberegningerne for skov 
stemmer godt overens med DMU’s beregninger (her ligger DMU’s tal dog gennemsnitligt ca. 
1 kg N/ha/år højere). Forskellen for de lysåbne naturområder kan skyldes flere ting, bl.a. at 
overfladetypen i OML-DEP-beregningerne fastsættes på en temmelig grov måde, der ikke 
tager hensyn til den konkrete tilgroningsgrad af lysåbne naturtyper og omgivende skov, 
hvilket evt. kan føre til underestimering af den faktiske belastning. Desuden er sprednings-
modellen, som indgår i metoden til overslagsberegning, ikke opdateret i forhold til nyeste vi-
den om spredning af ammoniak, og der indgår ikke mere detaljerede landbrugsdata i bereg-
ningen, hvilket evt. kan føre til en overestimering. Hertil kommer at begge modeller er be-
hæftet med usikkerheder på min. 40-50%. 


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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6. ÆNDRET NATURFORVALTNING OG PLEJE 
Lejre Kommune har i 2008 vedtaget en bekæmpelsesplan for kæmpe-bjørneklo. Planen efter-
leves, således at alle planter bekæmpes før frøsætning. 
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