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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

naturindhold. 
• 6430 urtebræmme. Naturtypens samlede forekomst i området 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
På- 
virkes 

Ingen  
Påvirk-
ning 

 
 
Redegør for indvirkning 

Biologisk mangfoldighed x  Er redegjort for i planen. 

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

Menneskers sundhed  x  

Fauna og flora x  Er redegjort for i planen. 

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

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

Luft  x  

Klimatiske faktorer  x  

Materielle goder  x  

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

Kulturarv, herunder kirker  x  

Arkitektonisk arv  x  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Der udarbejdes handleplaner og vælges virkemidler af kommunerne 
og Skov- og Naturstyrelsen m.fl. indenfor rammerne af indsatspro-
grammet.  
 
H. Grundlag for prioriteringer og valg 
 
Planen har til hensigt at sikre udpegningsgrundlaget og fremme den 
biologiske mangfoldighed generelt. En målsætning for en bestemt na-
turtype eller art vil dog kunne indebære en nedprioritering af andre 
naturtyper/arter. For området er der foretage følgende valg: 
 
I området ses stedvist en opvækst af træer og buske i de lysåbne na-
turtyper. I nogle tilfælde vil disse kunne udvikle sig til skovnaturty-
per, men det prioriteres højere at sikre områdets areal og tilstand af 
de lysåbne naturtyper. Det prioriteres, at kildevæld (7220) er lysåb-
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ne, med mindre en beskygget tilstand skyldes en ældre bevoksning af 
træer. 
 
Der skal gennem målfastsættelsen for andre udpegede delområder 
eller Natura 2000-områder være sikret gunstig bevaringsstatus på 
biogeografisk og/eller nationalt niveau som kompensation for de na-
turtyper og arter, der eventuelt nedprioriteres i et givet område. Det-
te kan dog undtages i tilfælde af udmeldinger om prioriteringer fra 
Europa-kommissionen. Kommissionens udmeldinger omfatter dels de 
forekomster af naturtypen skovbevoksede tørvemoser (91D0), der er 
et resultat af en kolonisering af en tidligere ubevokset mosetype som 
følge af menneskelig påvirkning, hvor den skovbevoksede tørvemose 
fjernes med henblik på at genetablere gunstig bevaringsstatus af de 
tidligere mosetyper højmose (7110) og hængesæk (7140). Generelt 
har skovbevoksede tørvemoser af denne type lavere prioritet end na-
turlige mosetyper. Desuden omfatter kommissionens udmeldinger, at 
det vil være acceptabelt, at arealet af naturtypen nedbrudte højmoser 
(7120) falder i det enkelte område og på biogeografisk niveau, hvis 
det i stedet gendannes til den prioriterede naturtype højmose (7110). 
 
For arten grøn buxbaumia, der skal prioriteres højt, og som aktuelt i 
Danmark kun vides at vokse i Gribskov, har ældre træbevoksninger 
med større stykker liggende dødt ved af især nåletræ betydning. Det 
er derfor vigtigt at opretholde sådanne arealer i tilstrækkelig grad i 
området. På grund af grøn buxbaumias sjældenhed skal opretholdelse 
af et tilstrækkeligt antal velegnede levesteder for denne art priorite-
res forud for genoprettelse af naturtyper i de områder hvor det er re-
levant for arten. 
 
For grøn buxbaumia kan der, som grundlag for prioriteringen i forbin-
delse med planlægningen af konkrete aktiviteter, tilvejebringes en 
kvalificeret udpegning af forekomsten af velegnede levesteder og om 
hvor mange det er nødvendigt at sikre for opnåelse af gunstig beva-
ringsstatus for arten. Dette vil sikre bedre mulighed for at gennemfø-
re projekter om eksempelvis genskabelse af naturlig hydrologi i om-
rådet, uden at komme til at forringe levevilkårene for grøn buxbau-
mia. 
 
For Sortspætten, der skal prioriteres højt har ældre træbevoksninger 
med dødt ved af især nåletræ betydning. Det er derfor vigtigt at op-
retholde sådanne arealer i tilstrækkelig grad i området. 
 
Langs kanten af brunvandede søer (3160) findes der nogle steder 
hængesæk (7140). En fortsat vækst af hængesæk henover søen, vil 
langsomt kunne lukke søen helt til. Målsætningerne for disse to ikke-
prioriterede naturtyper betyder derfor, at det i forbindelse med ind-
satsen kan blive nødvendigt på konkrete forekomster af naturtyperne 
at prioritere, hvorvidt en fremvækst af hængesæk (7140) skal redu-
ceres til fordel for brunvandet sø (3160), eller, om der i stedet skal 
skabes et kompenserende areal af brunvandet sø (3160) andetsteds i 
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området. Højmosemosaikguldsmed yngler netop oftest i små brun-
vandede søer (3160), der er omgivet af hængesæk (7140), og det 
gør stor kærguldsmed undertiden også.  
 
I mange tilfælde overlapper en konkret forekomst af en naturtype 
geografisk med én eller flere arters levesteder. Indsatsen til opfyldel-
se af målsætningerne vil ofte kunne tilpasses således, at den konkre-
te indsats på sådanne steder bidrager til opfyldelsen af målsætnin-
gerne for såvel naturtypen som for den eller de pågældende arter. I 
så fald vil det ikke være nødvendigt samtidigt at gennemføre en kom-
penserende indsats for naturtyper eller for arters levesteder andre 
steder i området for at kunne opfylde de samlede målsætninger. 
 
I de eksisterende rigkær (7230), kildevæld (7220) og tidvis våde en-
ge (6410) prioriteres en drift og pleje, der sikrer betingelser for lys-
åbne, lavtvoksende plantesamfund. Dette er ikke er helt optimalt for 
de levesteder for sumpvindelsnegl, der stedvist overlapper dermed, 
men de naturgivne forhold betyder, at der på levestederne for sump-
vindelsnegl kan opretholdes mindst 10% af arealet med relativt højt-
voksende starsump og lignende, således, at der samlet set ikke sker 
nogen nedprioritering af arten. Tilsvarende vil det i forbindelse med 
rydning af de lysåbne naturtyper af overdrev (6210 og 6230) og tid-
vis våd eng (6410) være muligt at bevare enkelte gamle værdifulde 
krat og træer, hvilket f.eks. kan opretholde ynglemuligheder for 
rødrygget tornskade. 
 
Hensynet til områdets bestande af flagermus-arter, markfirben, 
spidssnudet frø og springfrø, hvis yngle- og rasteområder er beskyt-
tet efter regler i habitatdirektivets artikel 12, giver ikke anledning til 
særlige, indbyrdes prioriteringer blandt områdets udpegningsgrundlag 
I forbindelse med rydning af de lysåbne naturtyper vil det ofte være 
muligt at bevare enkelte gamle, værdifulde krat og træer, hvilket kan 
opretholde levemuligheder for bl.a. arter af flagermus. Den i Dan-
mark truede engperlemorsommerfugl, hvis vigtige lokale ynglefore-
komster i tidvis våd eng (6410), rigkær (7230) og kildevæld (7220) 
er afhængige af bevaring af spredte småforekomster af almindelig 
mjødurt på arealerne, giver heller ikke anledning til ændrede priorite-
ringer, da det typisk vil være muligt at tage hensyn til arten på dele 
af arealerne. 
 
I. Overvågning 
 
Natura 2000-indsatsen bliver løbende overvåget i forhold til udpeg-
ningsgrundlag og naturværdier via NOVANA og DEVANO overvåg-
ningsprogrammer. Desuden afrapporterer Danmark den nationale 
indsats vedr. habitat- og fuglebeskyttelsesdirektivet til EU-
kommissionen hvert 6 år. 
 
Basisanalysen – udarbejdet i forbindelse med naturplanen - udgør det 
nuværende videns grundlag for områdets udpegningsgrundlag i for-
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bindelse med naturplanlægningen. Analysen gennemgår systematisk 
udpegningsgrundlaget med en beskrivelse af status for hver enkelt 
art og naturtype. Det er hensigten, at denne analyse opdateres i for-
bindelse med fremtidige planperioder. 
 
 
J. Ikke teknisk resume 
 
I medfør af lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 er der foretaget en mil-
jøvurdering. Planen vil sikre eller forbedre bevaringsstatus for områ-
dets udpegningsgrundlag og den biologiske mangfoldighed generelt 
samt et sammenhængende og varieret landskab. 
 
Der er foretaget en prioritering således, at arealet af naturtypen 
skovbevoksede tørvemoser (91D0), kan reduceres i det omfang, det 
sker med henblik på at genetablere en gunstig bevaringsstatus af tid-
ligere forekomster af mosetyperne højmose (7110) og hængesæk 
(7140), hvis det ikke modvirker opfyldelsen af andre målsætninger 
eller indebærer rydning af enkelttræer beboet af flagermus. Kilde-
væld (7220) sikres at være lysåbne. Hvepsevåge, plettet rørvagtel, 
sortspætte og rødrygget tornskade sikres tilstrækkeligt med egnede 
yngle- og fourageringssteder. Der udpeges et tilstrækkeligt stort are-
al til sikring af gunstig bevaringsstatus for grøn buxbaumia.  
 
Hvis ikke planen iværksættes, vil tilgroning og tilførsel af luftbårent 
kvælstof kunne fortsætte og medføre forringelser eller reduktion af 
de lysåbne naturtyper, som området er udpeget for. Der vil også væ-
re risiko for, at der med tiden vil blive færre egnede levesteder for 
rødrygget tornskade. 
 
Planen betyder, at de rekreative interesser i tilknytning til området 
forbedres ved et bedre og mere varieret naturgrundlag. Desuden vil 
den forbedrede hydrologi medvirke til at sikre en række kulturspor i 
jorden og spor af tidligere tiders natur i tørvelag. 
 
Planens overordnede formål er, at de naturtyper og arter, der udgør 
områdets udpegningsgrundlag, opnår en gunstig bevaringsprognose. 
 
Bevaringen af næringsrig sø (3150) og kransnålalgesø (3140) samt af 
skovnaturtyperne bøg på mor (9110), bøg på muld (9130) og ege-
blandskov (9160) prioriteres højt på grund af arealernes størrelse in-
denfor området og for de tre skovtypers vedkommende tillige på bio-
geografisk niveau i Danmark. Bevaringen af de lysåbne naturtyper tør 
hede (4030), kalkoverdrev (6210), surt overdrev (6230), tidvis våd 
eng (6410), højmose (7110) og rigkær (7230) samt af levesteder for 
arterne grøn buxbaumia, stor kærguldsmed og plettet rørvagtel prio-
riteres ligeledes højt, fordi disse naturtyper og arter er truede.     
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Områdets økologiske integritet vil være sikret i form af en for natur-
typerne hensigtmæssig drift/pleje og hydrologi, en lav næringsstofbe-
lastning samt gode sprednings- og etableringsmuligheder. 
 
I området lever bestande af spidssnudet frø, springfrø, markfirben og 
flagermusearter, der alle er internationalt beskyttede, men som ikke 
indgår i udpegningsgrundlaget.  
 
Naturtypernes areal vil være øget eller som minimum opretholdt, og 
deres naturtilstand vil være god-høj overalt, hvor de naturgivne for-
hold muliggør det. Dog kan arealet af skovbevokset tørvemose 
(91D0) sine steder reduceres, hvis det medvirker til at genoprette na-
turtyperne højmose (7110) og hængesæk (7140). Sikring af yngle-
steder for stor kærguldsmed prioriteres dog højere end bevaring af 
hængesæk (7140). 
 
Som led i det nationale overvågningsprogram for vandmiljø og natur 
vil der ske en overvågning af arter og naturtyper, som området er 
udpeget for at bevare. Opdateret viden om disse forventes indarbej-
det i basisanalyserne til de fremtidige naturplaner, som udarbejdes 
hvert sjette år.  
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