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Tillæg om ny viden til Natura 2000-basisanalyse for  

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

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

 

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

 

2. TILFØJELSER TIL UDPEGNINGSGRUNDLAGET 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

3. NYE DATA OM NATURTYPER OG ARTER 

 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Antal 
forekomster Kilde 

Terrestriske naturtyper 

7140 Hængesæk 19,4 37 1 

7220 *Kildevæld 2,5 Ikke opgjort 1,4 

Skovnaturtyper 

9130 Bøg på muld 2,0 3 3 

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

91D0 *Skovbevokset tørvemose 1,9 1 3 

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

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

 

Nr. / Naturtype Registreret  
areal (ha) 

Antal 
forekomster Kilde 

Terrestriske naturtyper 

Ingen nye eller væsentligt ændrede data    

Skovnaturtyper 

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

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

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

 

Nr. / Art Antal 
forekomster 

Areal (ha)/ 
Vandløb (km) Kilde 

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

1016 Sumpvindelsnegl:  
potentielle levesteder 55 37,5 ha 4 

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

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

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

5 16,6 ha 4 

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

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

Areal (ha)/ 
Vandløb (km) Kilde 

Ingen nye eller væsentligt ændrede data    

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

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

 

Nr. / Art Antal 
forekomster 

Areal (ha)/ 
Vandløb (km) Kilde 

Ingen nye eller væsentligt ændrede data    

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

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

 

4. SUPPLERENDE TRUSSELSVURDERING 

 

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

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

 

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

 

Kommune NHy 
(kg N/ha)

NOx 
(kg N/ha)

Total N 
(kg N/ha)

Heraf stammende fra danske 
kilder (%) 

Hillerød 8 5 13 20 

Gribskov 8 5 13 19 

Fredensborg 8 5 13 18  

Helsingør 6 4 10 15 

Landsgennemsnit 8 9 17 33 

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

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

 

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

 

 

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

Overslagsberegning af den lokale kvælstofbelastning 

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

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

Kvælstofafsætning overslag 
(kg N/ha/år) 

Habitatnaturtype  10-15 15-20 20-25 

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

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

Højmose (7110) 5-10 100%   

Nedbrudt højmose (7120) 5-10  100%  

Hængesæk (7140) 10-15 (c,g) 29% 71%  

Kildevæld (7220) 15-25 (h) 2% 98%  

Rigkær (7230) 15-25 (c) 100%   

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

Bøg på mor (9110) 10-20 (b,j)  100%  

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

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

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

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

Total   3% 97%  

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

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

 

H190 Tålegrænseinterval
(kg N/ha/år) 

Kvælstofafsætning overslag 
(kg N/ha/år) 

Habitatnaturtype  10-15 15-20 20-25 

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

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

Rigkær (7230) 15-25 (c) 80 % 20 %  

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

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

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

Total   48 % 52 %  

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

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

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

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

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

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

år-1 

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

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

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

 

 

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

 

Bestemmelse af kvælstofnedfaldets størrelse på naturområder og sammenligning 
med andre beregninger 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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