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1 Indledning og baggrund 
I rapporten Natura 2000 og naturpleje i Mølleåsystemet (Skov- og Naturstyrel-
sen 2007) er der udpeget 5 særligt prioriterede projektområder: 

• Delområde 1: Klevads Mose 
• Delområde 2: Farum Sortemose og Præstemose 
• Delområde 3: Vaserne 
• Delområde 4: Lyngby Åmose 
• Delområde 5: Ravnholm.  

 

Figur 1.1 Oversigtskort over de 5 delprojekter indenfor indsatsområdet. 

For hvert af disse delområder er der givet en række forslag til tiltag, der skal 
forbedre forholdene for naturen, landskabsoplevelsen og friluftslivet. Tiltagen-
de består hovedsagelig i rydninger og efterfølgende pleje i form af høslæt eller 
hegning og græsning. For hvert af de 5 delområder er udarbejdet en rapport 
med detaljeret gennemgang af de planlagte tiltag og praktiske anvisninger for 
rydninger og andre naturplejeindgreb. 

Rapporterne indeholder: 

• Målsætning for tilstand af delområdet 
• Arbejdsbeskrivelse for naturforvaltningstiltag 
• Effekter og konsekvenser af indsatsen samt input til overvågning 
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• Grundlag for myndighedsbehandling af den planlagte indsats 

Til hvert område er der udarbejdet følgende kort: 

• Kort over forekomst af Natura 2000 naturtyper og levesteder for arter om-
fattet af bilag II og/eller IV på baggrund af data fra basisanalysen. 

• Målsætningskort der viser den ønskede tilstand for alle delområder inden-
for det prioriterede indsatsområde. 

• Kort over engangsindgreb og vedvarende pleje. 

• Oversigtskort med §3-arealer, beskyttelseslinier, beskyttede fortidsminder 
og fredninger. 

• Kort over matrikelgrænser og arealer med fredskov. 

Denne rapport behandler delområde 5: Ravnholm. 

 

Figur 1.2 Mølleåen ved Ravnholm. Foto: Ulla Rose Andersen. 



 

2 Nuværende tilstand 
Ravnholm ligger centralt i nedre Møllådal, hvor ådalen har et meget markant 
terræn med stejle dalsider. Her giver forekomsten af trykvand mulighed for 
dannelse af en rækkekildevæld nedenfor dalskrænten. Dalbunden fremstår i dag 
næsten helt tilgroet med løvskov, herunder især ellesump. 

 

Figur 2.1 Ellesump i bunden af Mølleådalen ved Ravnholm. 

Indsatsområdet består af 5 små, adskilte arealer af kildevæld (EU-habitattype 
7220) og et større, sammenhængende areal med ellesump (EU-habitattype 
91E0). Ellesumpen er stedvis præget af invasion af ahorn. 

Kildefelterne er under tilgroning både med høje urter, store arter af star og ved-
planter, der fortrænger den karakteristiske mosflora. Kun enkelte af felterne 
rummer stadig små rester af denne mosflora. 
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Figur 2.2 Kildefelt ved Ravnholm. Foto Ulla Rose Andersen. 

Ravnholm rummer 2 naturtyper og egnede levesteder for 1 art (sumpvin-
delsnegl), forekomsten af denne er dog ikke verificeret ved feltundersøgelser. 

Tabel 2-1 Udpegningsgrundlag habitatområde 191 Nedre Mølleådal 

Nummer Navn Ravnholm 

1016 Sump vindelsnegl (Vertigo moulinsiana) +? 

3260 Vandløb med vandplanter - 

64101 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop - 

7220 *Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand + 

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

 

 

                                                   
1 Tilføjet i forslag til revideret udpegningsgrundlag af 4/3-2008 



 

 

Figur 2.3 Naturtyper og levesteder for arter op udpegningsgrundlaget for Natura 
2000 område nummer 144 (= habitatområderne 191+251) 
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3 Målsætning for Ravnholm 
Målsætningen med Ravnholmområdet er som følger:  

• At sikre den prioriterede naturtype ellesump mod tilgroning med ahorn. 
Ellesumpen overlades dog i videst muligt omfang til naturlig vegetations-
udvikling. 

• At bevare og vedligeholde åbne kildefelter, hvorved der skabes mulighed 
for udvikling/regeneration af en mosrig flora, med forekomst af nogle arter 
karakteristiske for naturtypen. 

• At genskabe den prioriterede naturtype kildevæld med de karakteristiske 
mosser. 

• At bekæmpe opvæksten af invasive plantearter. 

• At friholde åbredder med lerede brinker hvor isfuglen kan yngle for tilgro-
ning med tagrør og færdsel. 

• At sikre, at kærene bliver holdt lysåbne som egnede ynglebiotoper for 
sumpvindelsnegl. 

• Gennem rydninger synliggøres de naturmæssigt meget værdifulde kilde-
væld for friluftslivet, men samtidig sikre at kildevældene friholdes for 
færdsel. 

• At bevare adgangen ad trampestien langs ydersiden af ellesumpen på nord-
siden af Mølleåen mellem krydsningen med Nærumbanen og Nymølle. 
Her er en af de få muligheder for at færdes til fods langs bredden af åen.  

• At skabe udsigt over mølledammen ved Nymølle og indblik til de histori-
ske møllebygninger. 

Den forventede fremtidig tilstand i området fremgår af Figur 3.1. 

 

 



 

 

Figur 3.1  Målsætningskort, Ravnholm 
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4 Konkrete plejetiltag 

4.1 Førstegangsindgreb 
Kildefelter 
Ved rydning af vedplanter skabes mere lysåbne forhold og mulighed for pleje 
ved slet. Områdenumrene refererer til Figur 4.1. 

• 1. Kildefelt ved Ørholm. Rydning af træer på kildefeltet og syd for kilde-
feltet i et område af samme størrelse som selve kildefeltet. 

•  2. Kildefelt v. Nymølle. Rydning af al opvækst af yngre træer. Gamle træ-
er langs stien og gamle rød-el i sumpen bevares. 

• 3b. I det største kildefelt v. Ravnholm efterlades en lille holm med gamle 
rød-el midt i. Bortset herfra ryddes kildefeltet helt.  

• 3c+3d. De to mindste og østligste kildefelter kan efterlades som de er. Der 
er ingen vedplanter på felterne, de skygges dog af omkringstående træer og 
er dækket af høje star-arter. Eventuelt kan der foretages en begrænset lys-
ning af deres omgivelser.  

Område med fremsivende grundvand (2), der ikke er udpeget som 7220, men 
skønnes at have potentiale for udvikling af naturtypen, ryddes ligesom de ud-
pegede kildeområder. 

Ellesumpen 
I ellesumpen (3a) vil det måske være umuligt at fjerne al ahorn, sådan som det 
er ellers er foreslået i "Natura 2000 og naturpleje i Mølleåsystemet", der kan 
eventuelt foretages et par prøvelugninger for at evaluere effekten af tiltaget. Der 
ryddes derudover lysbrønde omkring kildefelterne. 

4.2 Vedvarende pleje 
Den vedvarende pleje af området forestås af skov- og Naturstyrelsen. 

Kildefelter 
Ved årligt slet vedligeholdes lysåbne forhold som forudsætning for udvikling af 
mere typiske forekomster af naturtypen. 

• 1. Kildefelt ved Ørholm. Efter rydningen plejes med årlige afpudsninger af 
arealet, enten maskinelt eller med le/kratrydder. Det afhøstede materiale 
skal så vidt muligt fjernes. 

• 2. Kildefelt v. Nymølle. Indvækst af tagrør plejes årligt med kratrydder. 
Det afhøstede materiale skal så vidt muligt fjernes. 



 

• 3b. Kildefeltet ryddes og plejes som beskrevet under Kildefeltet ved Ør-
holm.  

• 3c+3d. Der er ikke indvækst af tagrør eller opvækst af vedplanter på disse. 
Hvorfor vedvarende pleje ikke er nødvendig pt., de bør dog overvåges og i 
tilfælde af tilgroning med vedplanter eller tagrør, inddrages i plejen. Ud-
vikling af karakteristisk mosflora vil dog udover lysning omkring forment-
lig kræve pleje i form af et egentlig høslæt med fjernelse af det afslåede 
materiale. 

Område med fremsivende grundvand (2), der dog ikke er udpeget som 7220, 
men skønnes at have potentiale for udvikling af naturtypen, plejes ved årlige 
slæt. 

Hvis lave, lyselskende planter som mosser virkeligt skal tilgodeses, kræver det 
nok generelt, at afslået materiale fjernes fra kildefelterne. 

Ellesumpen 
 I ellesumpen (3a) vil det det være nødvendigt at følge op på fjernelsen af ahorn 

med jævnlig "lugning" af genvækst og ny opvækst.  

 

Figur 4.1  Indsatskort, Ravnholm. 
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Tabel 4-1  Arbejdsplan, førstegangsindgreb Ravnholm 

Naturtyper Nuværende status Fremtidige målsat status Middel/metoder 

Område 1, 0,2 ha 

7220 * Kilder og væld 
med kalkholdigt (hård) 
vand. 

 

Elle- og askeskov 

Groet til med krat og 
el 

Bevarer eksisterende naturtype, samt 
at åbne for udsigt ned til Mølleåen. 
Bevare enkelte holme af El 

Rydning med motorsav og kratryd-
der, udtrækning med spil/jernhest, 
køres ud til kørefast spor. 

 

Område 2a, 0,3 ha 

7220 * Kilder og væld 
med kalkholdigt (hård) 
vand. 

 

Groet til med krat og 
ahorn 

Rydning af opvækst af ær og krat.  Manual skovning, motorsav, og 
kratrydder, Udtrækning med traktor 
og spil eller jernhest. 

Område 2b, 0,7 ha 

7220 * Kilder og væld 
med kalkholdigt (hård) 
vand. 

 

 Rydning omkring kilder, genskabelse af 
åbne kildefelter med tufmos. 

Manual skovning, motorsav, og 
kratrydder, Udtrækning med traktor 
og spil 

Område 3a, 3,4 ha 

91E0 *Elle- og Askeskove 
ved vandløb, søer og 
væld. 

 

Groet til med ahorn Fjernelse af ahorn og andre invasive 
arter 

Manual skovning, motorsav, og 
kratrydder, Udtrækning med traktor 
og spil eller jernhest. 

Område 3b, 0,2 ha 

7220 * Kilder og væld 
med kalkholdigt (hård) 
vand. 

 

 Rydning omkring kilder, genskabelse af 
åbne kildefelter med tufmos. 

Samt at bevare enkelte holme af El 

Manual skovning, motorsav, og 
kratrydder, Udtrækning med traktor 
og spil eller jernhest. 

Område 3c, 0,1 ha 

7220 * Kilder og væld 
med kalkholdigt (hård) 
vand. 

 

Groet til med krat og 
ahorn 

Bevarer eksisterende naturtype, samt 
at åbne for udsigt ned til Mølleåen. 
Bevare enkelte holme af El 

Manual skovning, motorsav, og 
kratrydder, Udtrækning med traktor 
og spil eller jernhest. 

Område 3d, 0,1 ha 

7220 * Kilder og væld 
med kalkholdigt (hård) 
vand. 

Groet til med krat og 
ahorn 

Bevarer eksisterende naturtype, samt 
at åbne for udsigt ned til Mølleåen. 
Bevare enkelte holme af El 

Manual skovning, motorsav, og 
kratrydder, Udtrækning med traktor 
og spil eller jernhest. 

 

Tabel 4-2  Budget, førstegangsindgreb Ravnholm 

  Kr i timen Stk Kr/dag Antal dage  I alt 

Mandetimer 300 4 9000 13 117.000 kr 

Traktor med spil/-
udkørselvogn 

550 1 4125 13 53.625 kr 



 

  Kr i timen Stk Kr/dag Antal dage  I alt 

Jernhest 250 1 1875 13 24.375 kr 

Udkørsel til nærme-
ste p-plads 

800 1 6000 1 6.000 kr 

I alt         201.000 kr 

 
Dette under forudsætning af at 4 mænd kan klare 0,5 ha per dag, fældning og 
udkørsel 

Tabel 4.3 Arbejdsplan og budget, vedvarende pleje Ravnholm 
 

Naturtyper Målsat vedva-
rende status på 
arealet 

Middel/metoder Tidsforbrug Økonomi 

Område 1, 0,2 
ha 

7220 * Kilder 
og væld med 
kalkholdigt 
(hård) vand. 

Bevarer eksiste-
rende naturtype, 
samt at åbne for 
udsigt ned til 
Mølleåen. Beva-
re enkelte holme 
af El 

I tørre perioder kan 
det muligvis bruges 
en ATV med brak-
pudser eller en car-
raro  

Ca 1 time  450 kr 

Område 2, 0,3 
ha 

91E0 *Elle- og 
Askeskove ved 
vandløb, søer 
og væld. 

Rydning af op-
vækst af ær og 
krat.  

I tørre perioder kan 
det muligvis bruges 
en ATV med brak-
pudser eller en car-
raro 

Ca 1 time 450 kr 

Område 2, 0,7 
ha 

91E0 *Elle- og 
Askeskove ved 
vandløb, søer 
og væld. 

 

Rydning omkring 
kilder, genska-
belse af åbne 
kildefelter med 
tufmos. 

I tørre perioder kan 
det muligvis bruges 
en ATV med brak-
pudser eller en car-
raro 

Ca 2 time 900 kr 

Område 3a, 
3,4 ha 

91E0 *Elle- og 
Askeskove ved 
vandløb, søer 
og væld. 

 

Fjernelse af 
ahorn og andre 
invasive arter 
ved manuel ned-
skæring og fjer-
nelse 

I tørre perioder kan 
det muligvis bruges 
en ATV med brak-
pudser eller en car-
raro 

18 dage á 
1500 kr 

27.000 kr 

Område 3b, 
0,2 ha 

7220 * Kilder 
og væld med 
kalkholdigt 
(hård) vand. 

Rydning omkring 
kilder, genska-
belse af åbne 
kildefelter med 
tufmos. 

Samt at bevare 
enkelte holme af 
El 

I tørre perioder kan 
det muligvis bruges 
en ATV med brak-
pudser eller en car-
raro 

Ca 1 time 450 kr 
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Naturtyper Målsat vedva-
rende status på 
arealet 

Middel/metoder Tidsforbrug Økonomi 

Område 3c, 
0,1 ha 

7220 * Kilder 
og væld med 
kalkholdigt 
(hård) vand. 

Bevarer eksiste-
rende naturtype, 
samt at åbne for 
udsigt ned til 
Mølleåen. Beva-
re enkelte holme 
af El 

I tørre perioder kan 
det muligvis bruges 
en ATV med brak-
pudser eller en car-
raro 

Ca 3 time  1.350 kr 

Område 3d, 
0,1 ha 

7220 * Kilder 
og væld med 
kalkholdigt 
(hård) vand. 

Bevarer eksiste-
rende naturtype, 
samt at åbne for 
udsigt ned til 
Mølleåen. Beva-
re enkelte holme 
af El 

I tørre perioder kan 
det muligvis bruges 
en ATV med brak-
pudser eller en car-
raro 

Ca 1 time 450 Kr 

I alt   15 timer I alt 

 31.050 kr 



 

5 Effekter og overvågning 

5.1 Vurdering af de planlagte tiltags indvirkning på 
arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget 

Sumpvindelsnegl vil formentlig blive positivt påvirket, da der skabes mere ly-
såbne forhold. Slåning af åbne områder med kær-star kan dog muligvis påvirke 
arten negativt, da den kræver ret høj vegetation. Slåning af områder med tagrør 
er til gavn for arten, da den ikke trives i rørskov. 

Kilderne (7220) vil have gavn af tiltagene, men det er usikkert, om disse er til-
strækkelige til at genoprette den karakteristiske mosflora. Arealet af naturtypen 
vil formentlig være uændret eller blive svagt forøget. I gunstigste fald kan area-
let dog blive betydeligt forøget, hvis område 2 og større dele af område 3 ud-
vikler sig til naturtypen. 

Ellesumpen (91E0) vil have gavn af fjernelse af invasive arter, mens plejen af 
kildefelterne vil medføre et ganske lille tab af areal, den samlede virkning for-
ventes at være positiv. 

Tabel 5.1  Opsummering af forventede kvantitative påvirkninger af arter og na-
turtyper på udpegningsgrundlaget som følge af projektet 

Navn Effekt 

(+/0/-) 

Sump vindelsnegl (Vertigo moulinsiana) + 

*Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand + 

*Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld + 

 

Tabel 5.2  Opsummering af forventede kvantitative påvirkninger af naturtyper på 
udpegningsgrundlaget som følge af projektet. I skemaet er arealerne 
angivet for Ravnholm, samt samlet habitatområde nr. 191 Nedre Møl-
leådal. De nuværende arealer er beregnet på basis af registreringerne 
fra basisanalysen. *Arealet påvirkes ikke med tilstanden bliver forbed-
ret. 

Naturty-
per/Levester 

Nuværende areal (ha) Areal 
som 
påvir-
kes af 
indsat-
sen 

Forventet fremtidigt 
areal (ha) 

 Habitatom-
råde nr. 191  

Ravnholm  Habitatom-
råde nr. 
191  

Ravnholm 

7220 *Kilder og væld 

med kalkholdigt 

(hårdt) vand 

1,2 0,4 0,4* 1,2 0,4
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Naturty-
per/Levester 

Nuværende areal (ha) Areal 
som 
påvir-
kes af 
indsat-
sen 

Forventet fremtidigt 
areal (ha) 

91E0 *Elle- og aske-

skove ved vandløb, 

søer og væld 

6,0 2,6 2,6* 6,0 2,6

 

5.2 Forslag til overvågning 
I forbindelse med den vedvarende pleje bør der løbende foretages en evaluering 
af dennes effektivitet. Det foreslås at nedenstående overvågning lægges til 
grund for denne evaluering. 

Nedenstående overvågning forestås af Skov- og Naturstyrelsen. 

Areal med lysåbne kildevæld 
Udbredelse af lysåben naturtype i de tre vestlige områder registreret som 
*Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand (7220) udvides og fastholdes på 
et højere niveau end det nuværende. Verificeres årligt ved luftfotos og besigti-
gelse. Tilstanden af de to østlige områder overvåges på lignende vis, og de ind-
drages om fornødent og økonomisk muligt i plejen. 

Udvikling af en flora med karakteristiske mosser, der bedre svarer til naturty-
pen er ikke en given sag. Data om resultatet af plejen kan formentlig i vidt om-
fang fås fra NOVANA-stations data, alternativt kunne man sende en mosspe-
cialist ud ½ dag hvert eller hvert andet år, blot for at registrere om arterne op-
træder eller ej. 

Mindsket udbredelse af invasive arter 
Kæmpe-bjørneklo og andre invasive arter i området bekæmpes effektivt. Fra-
vær af invasive arter på kildefelterne og umiddelbare omgivelser verificeres ved 
årlige besigtigelser. Det er usikkert om bekæmpelse af ahorn har nogen mulig-
hed for succes, da der foruden træerne i stykket med ellesump findes mange 
store træer (frøkilder) i skoven ovenfor, men tilstanden og effekten af en even-
tuel bekæmpelse overvåges ved årlige feltbesøg. 



 

6 Myndighedsbehandling 

6.1 Natura 2000 
Der er et projektsamarbejde mellem By- og Landskabsstyrelsen (BLST), Miljø-
centrene og Skov- og Naturstyrelsen om udarbejdelse af forslag til de statslige 
Natura 2000 planer. Planerne indeholder basisanalyse, langsigtede beva-
ringsmål samt indsatsprogram i 1. planperiode. Kommunerne, og Skov- og Na-
turstyrelsen skal efterfølgende udarbejde handleplaner, der ikke må være i 
modstrid med de statslige planer. I den statslige planlægning skal der i tilfælde 
af modstridende interesser bl.a. sikres, at der ikke sker en ensidig tilbagegang 
for en bestemt naturtype/art pr. biogeografisk region. 

Indtil Natura 2000 planerne er vedtaget med udgangen af 2009 administreres 
efter retningslinjerne i Bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og 
administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af 
visse arter. Når planerne er vedtaget er de bindende for myndighedernes admi-
nistration.  

I et Natura 2000-område fremgår det af udpegningsgrundlaget hvilke naturty-
per, og levesteder for arter, der er beskyttet. Det er forholdene på stedet (om 
naturtypen eller arten findes - eller har været der) der er afgørende - ikke hvor-
vidt disse er kortlagt eller ej. F.eks. betyder det at al ellesump er beskyttet uan-
set om det er kortlagt eller ej. Hvis der konstateres fejl i marken f.eks. en for-
kert kortlægning af en naturtype bør dette oplyses til Miljøcentret så det kan 
rettes.  

Hvis der er modstridende interesser mellem to Natura 2000 hensyn - f.eks. til-
groning af en lysåben beskyttet naturtype med en beskyttet skovnaturtype er 
man nødt til at lave et aktivt valg om hvilken naturtype, der skal være på area-
let. Dette indgår som nævnt i den statslige planlægning efter de regler som 
fremgår af målbekendtgørelsen. Indtil disse foreligger skal man f.eks. i Møl-
leåprojektet lave en samlet konsekvensvurdering for alle de planlagte tiltag i 
projektet for hele Natura 2000 området. I tilfælde af modstridene interesser 
mellem to Natura 2000 hensyn, skal valget kunne begrundes i at det er forene-
ligt med gunstig bevaringsstatus for andre naturtyper/levesteder for arter, som 
området er udpeget for, samt at der er foretaget en konkret afvejning til fordel 
for arter eller naturtyper, der prioriteres højere. Vurderingen af dette er for 
Ravnholm vedkommende foretaget i kapitel 5. Miljøcenter Roskilde har desu-
den vurderet at tiltagene ikke strider mod de Natura 2000-planer der foreligger i 
udkast. 

6.2 Bilag IV-arter 
Habitatdirektivet stiller ikke kun krav om udpegning af særlige bevaringsområ-
der, men også om, at medlemsstaterne skal træffe de nødvendige foranstaltnin-
ger til at indføre en streng beskyttelsesordning i det naturlige udbredelsesområ-
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de for de dyre- og plantearter, der er nævnt i direktivets Bilag IV. De danske 
regler fremgår af miljøministeriets tidligere nævnte bekendtgørelse om udpeg-
ning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyt-
telse af visse arter. 
 
Beskyttelsen indebærer bl.a. forbud mod beskadigelse eller ødelæggelse af dy-
rearternes yngle- eller rasteområder, forstyrrelse herunder drab af individer af 
dyrearterne samt forbud mod at ødelægge plantearterne i alle deres livsstadier. 
Arterne er beskyttede uanset om de finde i eller udenfor udpegede Natura 2000 
områder. Det skal derfor vurderes, om der er Bilag IV-arter, der kan blive ska-
det på de nævnte måder af den regionale vandindvinding. Hvis det er tilfældet, 
kan der ikke udstedes et kommuneplantillæg med VVM for fornyelse af ind-
vindingstilladelser.  
 
De bilag IV arter, der forekomme i Ravnholm er følgende: 
 
• Stor vandsalamander 
• Spidssnudet frø 
• Vandflagermus 
• Troldflagermus 
• Dværgflagermus 
• Brunflagermus 
• Sydflagermus 
• Skimmelflagermus 
• Langøret flagermus. 

 
Stor vandsalamander 
Stor vandsalamander er vidt udbredt og temmelig almindelig i det østlige Dan-
mark, øst for israndlinjen. Her findes den i 10-50 % af vandhullerne. Den kræ-
ver rene, fiskefri, solbeskinnede vandhuller og indfinder sig hurtigt i nye vand-
huller. Den stiller ikke samme krav til vandhullets omgivelser som spidssnudet 
frø.. Den vil blive begunstiget af, at der laves erstatningsvandhuller for eventu-
elt nedlagte vandhuller. Stor vandsalamander vil under vandring til og fra yng-
levandhullerne og eventuelt under overvintring benytte skovområder. Arten kan 
vandre forholdsvist langt (flere kilometer) og kan kolonisere nye, velegnede 
områder, oftest holder den sig dog indenfor en afstand af få hundrede meter fra 
ynglevandhullet. Den kan også træffes i kældre og udhuse uden for ynglesæso-
nen.  

Der er ikke nøjagtige oplysninger om artens forekomst i områderne. Lyngby 
Åmose rummer områder, der er anvendelige som raste- og fourageringsområ-
der. 



 

Spidssnudet frø  
Spidssnudet frø er udbredt i Danmark og findes i alle landsdele undtagen Born-
holm. Den trives bedst, hvor der i umiddelbar nærhed til velegnede ynglevand-
huller findes gode raste- og fourageringshabitater i form af moser, enge eller 
fugtige heder.  

Spidssnudet frø yngler - ligesom andre padder - med størst succes i lavvandede 
fiskefri og rene vandhuller, der skal være lysåbne og gerne må tørre ud efter 
Sankt Hans i hvert fald nogle år, så de vedbliver at være fiskefri. I større søer 
med fisk, kan arten undertiden yngle i mindre omfang i afsnørede, vegetations-
fyldte dele, eller hvor rørskovsbælter beskytter mod fiskeprædation. 

Lyngby Åmose rummer mulige ynglevandhuller samt raste- og fouragerings-
områder. 

Flagermus 
Ifølge "Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV" (Søgaard & As-
ferg, 2007) og Dansk Pattedyratlas (Baagøe & Secher Jensen, 2007) forekom-
mer 7 arter af flagermus i Søndersø-oplandet. Disse arter er listet i Tabel 6.1ne-
denfor. 

For flagermus generelt er følgende forhold vigtige: 

• Bevarelse af potentielle yngle- og rasteområder (herunder overvintrings-
steder) såsom ældre træer/hule træer/træer med løs bark, tætte vildnis med 
slyngplanter, og hvor grene er vokset næsten sammen. Rastested varierer 
fra art til art, og visse arter raster i huse og på lofter og overvintrer i kæld-
re, miner og lignende.  

• At potentielle fødesøgningsområder friholdes for påvirkning. Disse varie-
rer fra art til art og kan være vandflader, lyskegler, skovbryn og andre ste-
der, hvor der er stor koncentration af insekter. 

Det skal dog bemærkes, at fødesøgningsområder ikke er omfattet af beskyttel-
sen efter habitatdirektivets artikel 12. 

 
Forekomsten er i forbindelse med Projekt Dansk Pattedyratlas kortlagt i 10 x 10 
km kvadrater, men der foreligger ikke oplysninger om arternes forekomst i de 
enkelte indsatsområder. De 7 arter, der er sandsynligt forekommende i områder 
omtales i Tabel 6.1. 

6.3 Konsekvensvurdering for bilag IV arter 

Tabel 6.1  Konsekvensvurdering for forekommende og muligt forekommende bilag 
IV-arter i indsatsområderne 

Art Forekomst i området Negativ påvirk-
ning 

Positiv påvirkning 

Stor vandsalamander Uvist, kan potentielt fore-
komme i alle indsatsområ-

Ingen Ingen 
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Art Forekomst i området Negativ påvirk-
ning 

Positiv påvirkning 

der.  

Spidssnudet frø Ikke kendt i detaljer, Ravn-
holm rummer mulige leve-
steder og arten findes for-
mentlig i flere af områderne. 

Ingen Ingen 

Vandflagermus Formentlig i alle indsatsom-
råder 

Ingen. Der fjernes 
ikke ved rydninger-
ne store træer med 
hulheder, der er 
egnede som raste- 
og yngleområder. 
Fourageringsområ-
der (der ikke er 
omfattet af artikel 
12) vil også være 
nogenlunde uænd-
rede. 

Ingen 

Troldflagermus do. do. Ingen 

Dværgflagermus do. do. Ingen 

Sydflagermus do. do. Ingen 

Skimmelflagermus do. do. Ingen 

Brunflagermus do. do. Ingen 

Langøret flagermus Uvis, men mulig i alle ind-
satsområder 

do. Ingen 

 

6.4 Fredningsforhold 
Figur 6-1 viser de forskellige beskyttelser området er underlagt jf. Naturbeskyt-
telsesloven.  

Fredning 
Området er omfattet er omfattet af "Fredning af Mølleådalen fra Lyngby Sø til 
Øresund" fra 2001. Denne fredning har til formål (fra forslag til plejeplan for 
Mølleådalen, Kbh. Amt 2006): 

• at sikre opretholdelse og muliggøre forbedringer af de kulturhistoriske, 
landskabelige og biologiske værdier, der er knyttet til området omkring 
Mølleåen 

• at fastholde og regulere almenhedens ret til færdsel i området 

Området skal bevares i sin nuværende tilstand, der opregnes en lang række spe-
cifikke forbud, herunder et par der omtaler forhold, der berører projektet her. 
Der må således ikke "foretages ændringer i eksisterende beplantning", og "der 
er et generelt forbud mod fældning eller beskæring af træer udenfor eksisteren-
de haver". I en afgørelse af 22.11.2005 har naturklagenævnet fastslået, at fred-



 

ningen af fredskovarealerne i området reelt virker som en individfredning. Det-
te er dog ikke til hinder for tiltag, der er påkrævet for skovforyngelse, da områ-
det ønskes fortsat skovdækket. Det vurderes at udtynding der udelukkende har 
til formål at forbedre naturtilstanden i området, vil kunne gennemføres idet det 
ikke er i strid mod fredningens formål. 

 

Figur 6.1 Beskyttede naturtyper, åbeskyttelseslinie, beskyttede diger, fortidsminder og fredninger i Ravnholm 
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Naturbeskyttelseslovens §3 
I forbindelse med de foreslåede pleje- og genopretningstiltag vil der blive fore-
taget indgreb i naturtyper omfattet af naturbeskyttelseslovens §3. Dette medfø-
rer, at der i nogle tilfælde skal indhentes dispensationer, før forslagene kan 
bringes til udførelse (se faktaboks om naturbeskyttelsesloven). Derudover skal 
der tages højde for eventuelle udpegede habitatnaturtyper, fredsskovsarealer 
samt for fredningsbestemmelser. Figur 6-1 viser de forskellige beskyttelser om-
rådet er underlagt. 

Rydning af gammel skovsump uden mulighed for gendannelse kræver dispen-
sation fra §3. I dette tilfælde falder rydning af spredt opvækst på de fleste af 
kildefelterne nok ind under ikke-dispensationskrævende pleje ligesom rydning 
af ahorn falder ind under "fortsættelse af hidtidig skovdrift". Derimod er af 
fjernelse af dele af skovsumpen for at skaffe øget lystilgang til kildefelterne 
samt rydning af det sluttede pilekrat på felt nummer 2 (ikke udpeget) tilstand-
sændringer, der kræver dispensation. 

Faktaboks: Hvad siger § 3 i naturbeskyttelsesloven? 

I Danmark er en række naturområder registreret som beskyttet natur jf. naturbeskyttelseslovens § 

3. Det drejer sig om moser, ferske enge, strandenge, overdrev og heder over 2500 m2, alle søer 

over 100 m2 samt de fleste vandløb. Beskyttelsen jf. § 3 skal opfattes som en forbudsbestemmelse 

- dvs. at der ikke må foretages ændringer i tilstanden af de beskyttede naturtyper m.v. Ændringer 

kan f.eks. omfatte: 

• vandløbsregulering 

• ændring af vandspejl 

• yderligere dræning, gødskning og anvendelse af sprøjtemidler, hvis dette ikke tidligere har 

indgået som led i en landbrugsmæssig udnyttelse af arealerne 

• omlægning af natur til dyrkede arealer eller byudvikling 

• tilplantning 

• terrænregulering 

• fjernelse og opfyldning af vandhuller 

• bebyggelse 

Listen er ikke udtømmende. Der bliver taget konkret stilling i hver eneste sag, hvis man påtænker et 

indgreb, som kan ændre på den eksisterende natur i de § 3-registrerede områder.  

En egentlig dispensation fra beskyttelsesbestemmelser skal ansøges hos den relevante kommune. 

Der gives ikke umiddelbart dispensation fra § 3, og enhver afgørelse med dispensation kan påkla-

ges videre efter de gældende klageregler til Naturklagenævn m.v. Ofte kan der blive stillet krav om 

etablering af erstatningsbiotoper, hvis en påvirkning betyder fjernelse af naturområder. Dette ses 

typisk ved vandhulssager. 



 

6.5 Fredskov og udpeget ellesump (91E0) 
Området er fredskov og dele af området udpeget som 91E0. Permanent rydning 
vil måske kræve udpegning af anden ellesump. Det vurderes at nævnte udtyn-
ding sagtens kan finde sted, uden at det er i strid med fredskovpligten. 

 

Figur 6.2 Fredskov og matrikelgrænser ved Ravnholm.t 
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