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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 
• Grundlag for myndighedsbehandling af den planlagte indsats 
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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 3: Vaserne. 

 

Figur 1.2 Små holme med rød-el i Vaserne. Foto: Ulla Rose Andersen. 
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2 Nuværende tilstand 
Vaserne dækker over ca. 86 hektar nord for Store Kalv i Furesø. Vaserne består 
af en mosaik af rørsump, ellesump, pilekrat, vandfyldte tørvegrave, løvskov, 
enge og overdrev. De forskellige naturtyper giver gode levevilkår for et rigt 
fugle- og planteliv. Ikke mindre end 150 fuglearter er set her. Området er især 
kendt for sit store antal hulrugende fugle, som finder bolig i de mange hule elle-
træer, der vokser i Vasernes ellesumpe. 

Vaserne har en stor rekreativ værdi. Her findes et net af stier så det er let at 
komme ud og opleve områdets spændende natur. Fugleværnsfonden har med 
støtte fra Aage V. Jensens Fonde og Friluftsrådet opført en formidlingspavillon 
i det nordøstligste hjørne af Vaserne. Udover plancher i voksen- og børnehøjde 
huser pavillonen også en såkaldt økobase, hvor det er muligt at låne telte til 
overnatning og forskelligt feltudstyr. Frederiksborg Amt har opført et fugletårn 
for enden af Engstien og opsat tavler om Vasernes og Furesøens fugleliv ved 
stierne. Fra fugletårnet har man en fin udsigt over Store Kalv, hvor der ofte lig-
ger mange andefugle og lappedykkere. I Vaserne findes også en bålplads og en 
bro hvorfra man kan se ud over Furesøen.  

 

Figur 2.1 Udsigt over Vaserne fra Turistvej. Foto: Annebeth Hoffmann. 

Der udføres allerede græsningspleje af mange delområder bl.a. som led i be-
kæmpelse af kæmpe-bjørneklo, ligesom mindre områder kratryddes manuelt. 

Området rummer kortlagte forekomster af 4 naturtyper og levesteder for 4 arter 
på udpegningsgrundlaget for habitatområde 123, derudover findes vegetation, 
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der svarer til 2 andre naturtyper (kalkoverdrev og urtebræmmer) og 2 yderligere 
naturtyper findes på tilgrænsende arealer - se Tabel 2.1. 

Store dele af området tilhører dog ikke nogen habitatnaturtype men henligger 
som pilekrat og forskellige eng- og mosetyper.  

Tabel 2.1 Udpegningsgrundlag for habitatområde 123 

Nummer Navn Vaserne 

1014 Skæv vindelsnegl (Vertigo angustior) - 

1016 Sumpvindelsnegl (Vertigo moulinsiana) + 

1042 Stor kærguldsmed (Leucorrhina pectoralis) + 

1082 Lys skivevandkalv (Graphoderus bilineatus) + 

1166 Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus) + 

3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger - 

3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store 

vandaks 

- 

3160 Brunvandede søer og vandhuller - 

3260 Vandløb med vandplanter - 

62101 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigti-

ge orkidélokaliteter) 

- 

6230 *Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur 

bund 
- 

6430 Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende 

skovbryn 

Ej kortlagt 

7140 Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand - 

7220 Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand + 

7230 Rigkær + 

9110 Bøgeskove på morbund uden kristtorn - 

9130 Bøgeskove på muldbund + 

9160 Bøgeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund - 

91D0 Skovbevoksede tørvemoser - 

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

Der er udpeget potentielle levesteder for to arter på udpegningsgrundlaget for 
Fuglebeskyttelsesområde 109 Furesø med Vaserne og Farum Sø. Begge arter 
har tidligere ynglet i området, det drejer sig om plettet rørvagtel og rørhøg. 

Fordelingen af naturtyperne og levestederne for arterne på habitatdirektivet er 
vist på Figur 2.2. Levestederne for arterne som er udpegningsgrundlag for fug-
lebeskyttelsesområdet er vist på kort Figur 2.3. 

 

 
                                                   
1 Tilføjet i forslag til revideret udpegningsgrundlag af 4/3-2008, små arealer med lignende 
vegetation findes også i projektområdets nordlige del, men er ikke kortlagt som typen. 
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Figur 2.2   Habitatnaturtyper og levesteder for arter på udpegningsgrundlaget for 
Habitatområde 123 i Vaserne 
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Figur 2.3   Habitatnaturtyper og levesteder for arter på udpegningsgrundlaget for 
Fuglebeskyttelsesområde 109 i Vaserne 
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3 Målsætning for Vaserne 
Målsætningen med de foreslåede tiltag i Vaserne er:  

• At skabe lysåben overgang mellem land og vand ved nogle af områdets 
vandområder, hvor fugle som ynglende grågæs, padder og insekter kan 
fouragere og yngle. 

• At sikre mere lysåbne forhold ved tørvegravene til gavn for padder (stor 
vandsalamander) og insekter (stor kærguldsmed og lys skivevandkalv). 

 

 

 

 

 

Figur 3.1  Stor kærguldsmed (tv) og lys skivevandkalv (th). Fotos: Jan F. Rasmus-
sen 

• At berøre mindst muligt ellesump af habitatnaturtypen 91E0* samt at lade 
gamle løvsskovsbevoksninger være urørte af hensyn til hulrugende fugle 
og flagermus. 

• At sikre den fortsatte drift af de lysåbne overdrev med henblik på at opnå 
en tilstand der svarer naturtype 6210 Overdrev og krat på mere eller min-
dre kalkholdig bund. 

• Udvide områderne med rigkær (7230) og forbedre deres tilstand. 

• At skabe en lysåben skoveng. Fugleværnsfondens frivillige arbejdsgruppe 
driver et engstykke med høslæt, og det er ønsket at udvide dette med et hø-
jereliggende areal med skovengs-præg. 

• At sikre fortsat bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo, og at begrænse tilgro-
ningen med hindbæropvækst. 

• At forsøge at forbinde Furesøens vandflade (Store Kalv) visuelt med det 
højestliggende offentligt tilgængelige terræn indenfor fredningen, som er 
Turistvejsstien fra Fyrrebakken og vestpå til den asfalterede vendeplads ca. 
280 m længere mod vest. 

• At rydde områder med blandet opvækst, der begrænser udsigten, langs 
bl.a. Vasestien for at genskabe udsigten til Olsens Sø og fra fugleværns-
fondens pavillion. 
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Den fremtidige forventede fordeling af naturtyper i Vaserne er vist på Figur 
3.2. 

 

Figur 3.2  Målsætningskort, Vaserne 
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4 Konkrete plejetiltag 
Den indsats der skal til for at opfylde målsætningen for Vaserne er vist på Figur 
4.1. Indsatsen kan generelt opdeles i førstegangsindgreb og vedvarende pleje. 
Numrene på figuren referer til teksten nedenfor. 

4.1 Førstegangsindgreb 
I Tabel 4.1 gives en oversigt over arbejdsindsats og ressourceforbrug for de en-
kelte tiltag. Der vil blive gennemført følgende førstegangsindgreb: 

• maskinelle rydninger af større arealer med pilekrat og mindre partier med 
ellesump og anden opvækst (områderne 1, 2 og 5 (delvis) 

• rydning af opvækst på areal i NØ-hjørnet af Olsens Sø (område 3) 

• rydning af pileopvækst i rørskov ved Furesø (område 6) 

• rydning af træer buske på overdrevsareal (område 4) 

• delvise rydninger i ellesumpe (område 8) 

4.2 Vedvarende pleje 
Den vedvarende pleje af området vil blive varetaget af Rudersdal Kommune, 
bortset fra område 7 der plejes med høslæt af Fugleværnsfonden. En oversigt 
over arbejdsindsats og ressourceforbrug for kommunens udgifter til vedvarende 
pleje fremgår af Tabel 4.2. Den vedvarende pleje vil omfatte: 

• høslæt (område 7, varetages af Fugleværnsfonden) 

• afgræsning i områderne 1 + 2 + 4 +4 + 5 

• slæt på utilstrækkeligt afgræssede dele af område 4 

• nedskæring af opvækst i område 3 + 6 

• plukhugst i ellesumpe (område 8) 
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Figur 4.1 Førstegangsindgreb og vedvarende pleje i Vaserne. 
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Tabel 4.1  Arbejdsbeskrivelse og ressourceforbrug førstegangsindgreb 

Naturtyper Nuværende status Fremtidige 
målsat sta-
tus 

Middel/metoder Tidsforbrug og økonomi 

Område 2 + 3 + 4+ 
5 (delvis)  

 

Krat/sump 

7,5 ha 

Blandet krat af pil og 
rød-el samt mindre 
grupper af pilekrat. 
Der er i gns. ca. 600 
træer pr. ha, flere af 
træerne trives dårligt 
og er herved toptørre 
(har små kroner). 

Lysåbent 
areal uden 
opvækst af 
træer og bu-
ske, dog 
stedvis med 
større soli-
tærtræer 
(rød-el). Mose 
eller eng vil 
være målet. 

1. Udlægning af 
jernkøreplade- spor 
med 100 meter mel-
lem sporene (se 
kort). 

Kørepladerne er 2*3 
meter og 14 mm 
tykke. Der skal ud-
lægges ca. 1000 
meter plader i alt. 

 

2. Manuel fældning 
af rødel (og pil). 
Skovarbejder med 
motorsav (ca. 4 per-
soner). 

 

3. Traktor med spil, 
som trækker træer-
ne ud til køreplade-
sporet. 

 

4. Mindre udkør-
selsmaskine (eller 
udkørselsmaskine 
med klembanke), 
som kører træerne 
ud til fast bund, og, 
hvor der er plads til 
opbevaring af tøm-
meret ind til flisning. 

 

5. Flisning af det 
udkørte materiale. 
Dette sker ved 
flisning på arealerne 
og materialet depo-
neres i containere 
(ca. 4 stk.).  

1. Levering og udlægning af 
plader: for 65 meter = 3400kr. 
1000 meter = 52.000. For leje 
af plader pr. stk. pr. dag 3,25kr.

 

2. Skovarbejder med motorsav 
= 300 kr./time. 

Én skovarbejder fælder ca. 20 
træer i timen. 

30 timer tager det at fælde 600 
træer = 1 ha.  

30 timer* 300kr./time. = 
9000kr. at skove 1 ha.  

7,5 ha i alt * 9000= 67.500 

 

3. Traktor med spil 550 
kr./time. Traktoren kan tage 10 
træer i timen. 600/10= 60 ti-
mer. 550kr./time* 60= 33.000 

7,5 ha* 33.000= 247.500kr. 

 

4. Udkørselsmaskine koster 
800kr./time. Maskinen tager 80 
træer i timen. 6000 træer i 
alt/80 træer*800 kr./time= 
60.000kr. 

 

 

 

5. Den praktiske udførelse af 
flisningen går i 0 med den ind-
tægt man får for flis-materialet.  

 

 

 

I alt:                427.000kr  

Område 5 

Rigkær 

3,3 ha 

Rigkær, med mang-
lende græsning som 
har medført at vege-
tationen har højstau-
de præg. 

Botanisk inte-
ressant rig-
kær, med 
passende 
græsnings-
tryk/ slåning. 

1. ATV med brak-
pudser, arealet slås 
inden dyrene udsæt-
tes. 

 

2. Græsning med 6 
kvæg, evt. af racen 

1. Det vil tage 2 dage at slå 
arealet, ATV med brakpudser 
koster 475 kr./time. 14 timer* 
475kr./time= 6.650kr. 

2. Det tilstræbes at græsningen 
er uden omkostning. Dyrene 
lånes af private. 
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Naturtyper Nuværende status Fremtidige 
målsat sta-
tus 

Middel/metoder Tidsforbrug og økonomi 

Dexter, Skotsk Høj-
land. Kvæget bør 
græsse i perioden 
fra 1. maj -1. okto-
ber. 

Område 3 

Pilekrat v. Olsens 
Sø 

0,3 ha  

Opvækst af pil langs 
Olsens Sø brink. 

Lysåbent 
areal langs 
brinken, hvor 
græssende 
dyr kan kom-
me ned til 
søen.  

Skovarbejder med 
motorsav eller krat-
rydder med savklin-
ge.  

Skovarbejder: 300kr./time. ½ 
dag.  

4 timer* 300kr./time= 1.200kr. 

Område 6 

Elletræer (og lidt pil) 
i tagrør ud til Store 
Kalv 

0,4 ha 

Opvækst af nu mod-
ne elletræer i tagrør 
langs Store Kalvs 
brink. 

Tagrør uden 
opvækst af 
træer og bu-
ske. 

Skovarbejder med 
motorsav eller krat-
rydder med savklin-
ge. 

Skovarbejder: 300kr./time. 
Rydningen vil ca. tage 3 dage 
for én mand. 21 timer 
*300kr./timen= 6.300kr 

Område 1 

Træer og buske på 
mindre skråning 

0,2 ha 

Træer (primært birk) 
og buske (primært 
pil, tjørn) har etable-
ret sig på et skrå-
nende terræn ned til 
rigkærs-område.  

Græsset 
skråning, dvs. 
overdrev, 
med tilbage-
stående tjørn. 
Arealet bærer 
præg af en-
gang at have 
været over-
drev. Arealet 
skal medheg-
nes i den ek-
sisterende 
hegning rundt 
om det tilstø-
dende rigkær. 
Herved får de 
græssende 
dyr mulighed 
for også at 
opholde sig 
periodevist i 
et mere tørt 
miljø. 

Skovarbejder med 
motorsav eller krat-
rydder med savklin-
ge. 

Materialet fjernes og 
køres væk. 

Skovarbejder: 300kr./time. 8 
timer tager rydningen. 
300kr./time.*8= 2.400kr. 

Lille udkørselsmaskine 
800kr./time. 3 timer.  

800kr./time.* 3 timer.= 2.400kr. 

2.400kr.+2.400kr.=4.800kr.  

 

Område 8 

1,1 ha 

Ellesump primært 
modent rød-el med 
en gns. højde på 15 
m med indslag af pil 

Ren ellesump 
som lever op 
til kravene for 
naturtype 
91E0 

Rydning. Manual 
skovning, motorsav 
og kratrydder, Ud-
trækning med trak-
tor og spil/ jernhest. 

50.000 kr/ha/år. 

55.000 kr 

    I alt: 500.950,00kr. 
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Tabel 4.2  Arbejdsbeskrivelse og ressourceforbrug vedvarende pleje 

Naturtyper Målsat vedvarende 
status på arealet 

Middel/metoder Tidsforbrug Økonomi 

Område 1 + 2 + 
3 + 5 

 

Eng og mose 

Lysåbent areal uden 
opvækst af træer og 
buske. Mose eller eng 
vil være målet. 

Manuel slåning af 
ellestød med krat-
rydder, samt i et vist 
omfang græsning af 
de arealer dyrene 
kan færdes på. 

Slåningen skal fo-
regå hvert år gerne 
inden løvspring, og 
alle ellestødene 
skal holdes nede. 
Tidsmæssigt tager 
det ca. 14 dage om 
året. 

Skovarbejder: 300kr./time. 
Arbejdet vil hvert år tage ca. 
14 dage (100 timer). 100 
timer* 300kr.= 

 

 

 

30.000kr.    

Område 5 

Rigkær 

Botanisk interessant 
rigkær, med passende 
græsningstryk/ slåning. 

Slåning (med 
slagleklipper) af de 
arealer kvæget 
eventuelt ikke har 
græsset. Dette skal 
ske hvert år i slut-
ningen af juni eller 
senere. 

Slåningen skal fo-
regå 2 dage årligt i 
slutningen af juli. 

Det vil tage 2 dage at slå 
arealet, ATV med brakpud-
ser koster 475 kr./time. 14 
timer* 475kr./time=  

 

 

 

6.650kr. 

Område 3 

Brinken langs 
Olsens Sø hol-
des fri for træer 
og buske. 

Lysåbent areal langs 
brinken, hvor græs-
sende dyr kan komme 
ned til søen. 

Skovarbejder med 
kratryder. 

1 time om året Skovarbejder: 300kr./time. 

1time*300kr./time.= 

 

300kr 

Område 6 

Tagrør 

Tagrør uden opvækst 
af træer og buske. 

Skovarbejder med 
kratryder. 

1 dag årligt Skovarbejder: 300kr./time. 

7timer*300kr./time.= 

2.100kr 

Område 4 

 

Overdrev med 
vedvarende 
græsning. 

Græsset skråning, dvs. 
overdrev. Arealet bæ-
rer præg af engang at 
have været overdrev. 
Arealet skal medheg-
nes i den eksisterende 
hegning rundt om det 
tilstødende rigkær. 
Herved får de græs-
sende dyr mulighed for 
også at opholde sig 
periodevist i et mere 
tørt miljø. 

Græsning med 6 
kvæg fra 1. maj-1. 
oktober 

- - 

Område 8 

1,1 ha 

Ellesump primært mo-
dent rød-el med en 
gns. højde på 15 m 
med indslag af pil 

Ren ellesump som 
lever op til kravene 
for naturtype 91E0 

Plukhugst. Manual 
skovning, motorsav 
og kratrydder, Ud-
trækning med trak-
tor og spil eller jern-
hest. 

50.000 kr/ha. 

55.000 kr 

Denne type pleje gennefø-
res kun ca. hvert 5. år 

    I alt: 94.050,00kr. 
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5 Effekter og overvågning 
5.1 Effekt af planlagte indgreb på arter og naturtyper i 

udpegningsgrundlaget 
De planlagte førstegangsindgreb og den efterfølgende pleje vil påvirke naturty-
per og arter på udpegningsgrundlaget forskelligt, der vil dog for langt størstede-
len af udpegningsgrundlagets vedkommende være tale om positive påvirknin-
ger, se Tabel 5.1. 

Effekter på arter 
Sumpvindelsnegl vil få forbedrede levesteder på grund af mere lysåbne forhold. 
En for kraftig pleje kan dog påvirke arten negativt, da den er afhængig af tilste-
deværelsen af høje sumpplanter (ikke tagrør) samt formentlig et vist førnelag. I 
"Kriterier for gunstig bevaringsstatus" hedder det således: 

• Mindst ca. 10% af levestedet bør bestå af lysåbne plantesamfund med 
ugræssede og uslåede bevoksninger af høje plantearter som f.eks. stiv star, 
kær-star, høj sødgræs, arter af pindsvineknop og gul iris. 

• Arterne overvintrer antageligt i førnen. Førnelaget bør være ca. 2-10 cm 
tykt. 

Stor kærguldsmed og lys skivevandkalv vil begge have gavn af øget lystilgang 
til søerne. I kriterierne for gunstig bevaringstilstand på lokalt plan hedder det 
således:  

• Højst ca. 50% skygge. Opvoksende træer, buske og rørsump som skygger 
vandhullet/søen og undervandsvegetationen vil medføre forringede op-
vækstmuligheder for stor kærguldsmed. 

• Højst ca. 50% skygge i bredzonen. Opvoksende træer, buske og høj, tæt 
rørsump som skygger søen og dens øvrige vegetation vil medføre forringe-
de opvækstmuligheder for lys skivevandkalv. 

Begge arter er endvidere afhængig af god vandkvalitet. Hvis et af levestederne i 
udpræget grad kommer til at fungere som vandingshul for kvæg, kan det med-
føre eutrofiering der vil virke stærkt negativt på begge arter. 

Stor vandsalamander vil have gavn af øget lystilgang til vandhullerne, en even-
tuel fjernelse af mindre områder med krat og sumpskov kan udgøre en begræn-
set negativ påvirkning ved at forringe rasteområder (skov med dødt ved). Det 
vurderes at den samlede påvirkning vil være positiv, da der stadig er tilstrække-
lige rasteområder af god kvalitet. 

Nogle af tiltagene i denne plan har desuden til formål at øge plettet rørvagtels 
og rørhøgs - begge arter er på udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesom-
råde 109 - muligheder for at genindvandre til området. Rydning af krat med 
efterfølgende pleje vil på våde arealer muligvis skabe arealer med sjapvand og 
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starsump, der er egnede for plettet rørvagtel. Rydning af pileopvækst i rørskov 
langs Furesøen har til hensigt at forbedre forholdene for rørhøg. 

Effekter på naturtyper 
Kalkoverdrev (6210) er ikke kortlagt indenfor området, men der findes allerede 
i dag små områder der svarer til typen. Det forventes at forbedret pleje kan 
medføre øget udbredelse. 

Urtebræmme (6430) er ikke kortlagt, men forekommer formentlig. En øget ple-
jeindsats vil medføre tab af areal af denne naturtype til fordel for forskellige 
eng- og mosetyper (64xx og 72xx). 

Kildevæld (7220) vil have gavn af forbedret pleje, der modvirker tilgroning og 
vil dermed have mulighed for at udvikle mere typisk vegetation. 

Rigkær (7230) vil have gavn af forøget plejeindsats, der kan bevare og forbedre 
såvel kvalitet som udstrækning af naturtypen indenfor området. 

Bøgeskov på muld (9130) har kun marginal forekomst i projektområdet og be-
røres ikke. 

Ellesump (91E0) vil ikke blive påvirket. De rydninger der sker vil primært være 
at pilekrat og blandet sumpskov. Det vureres at tilstanden kan forbedres i de 
områder med ellesump hvor der skal være plukhugst. 

Tabel 5.1 Opsummering af forventede kvalitative påvirkninger af naturtyper og 
arter på udpegningsgrundlaget (H123 + F109) som følge af planlagte 
plejeindgreb 

Nummer Navn Vaserne 
(+/0/-) 

1016 Sumpvindelsnegl (Vertigo moulinsiana) +? 

1042 Stor kærguldsmed (Leucorrhina pectoralis) + 

1082 Lys skivevandkalv (Graphoderus bilineatus) + 

1166 Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus) + 

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

vigtige orkidélokaliteter) 

+ 

6430 Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende 

skovbryn 

? 

7220 Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand + 

7230 Rigkær + 

9130 Bøgeskove på muldbund 0 

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

 Plettet rørvagtel (Porzana porzana) +? 

 Rørhøg (Circus aeruginosus) +? 
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Tabel 5.2  Opsummering af forventede kvantitative påvirkninger af naturtyper på 
udpegningsgrundlaget som følge af projektet. I skemaet er arealerne 
angivet for Vaserne, samt samlet habitatområde nr. 123 Øvre Mølleå-
dal, Furesø og Frederiksdal skov. De nuværende arealer er beregnet på 
basis af registreringerne fra basisanalysen.  

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

Forventet fremtidigt 
areal (ha) 

 habitatområ-
de nr. 123  

Vaserne  habitatom-
råde nr. 
123  

Vaserne 

6210 Overdrev og krat 

på mere eller mindre 

kalkholdig bund (* 

vigtige orkidélokalite-

ter) 

1,6 0 0,5 2,1 0,5

6430 Bræmmer med 

høje urter langs vand-

løb eller skyggende 

skovbryn 

Arealet af 
typen ken-
des ikke 

Arealet af 
typen ken-
des ikke 

0 Uændret Uændret

7220 *Kilder og væld 

med kalkholdigt 

(hårdt) vand 

9,9 <0,01 0 9,9 <0,01

7230 Rigkær 13,7 1,0 3,3 17,0 4,3

9130 Bøgeskove på 

muldbund 
170,0 9,1 0 170,0 9,1

91E0 *Elle- og aske-

skove ved vandløb, 

søer og væld 

 79,0 20,8 4,9 83,9 24,7

 

5.2 Succeskriterier og overvågning 
Areal med lysåbne naturtyper 
Området med lysåbne naturtyper skal udvides og fastholdes på et højere niveau 
end det aktuelle. De lysåbne typer skal plejes. Plejen sker overvejende ved 
græsning, mindre områder med høslet. Verificeres årligt ved luftfotos og besig-
tigelse. 

Rigkær 
Naturtypen rigkær (7230) skal bevares i mindst nuværende udstrækning. Veri-
ficeres årligt ved luftfotos og besigtigelse. 

Kvalitet af overdrev 
Overdrevsområdet udvikler en vegetation, der svarer til habitatnaturtype 6210. 
Verificeres ved besigtigelse. 
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Arter 
Stor kærguldsmed og lys skivevandkalv skal opretholde bestande i et antal 
vandhuller mindst på niveau med det nuværende. Stor kærguldsmed findes ak-
tuelt i 7 og lys skivevandkalv i 3 vandområder i Vaserne. Verificeres ved årlige 
feltbesøg. 

Plejens indvirkning på habitaten for sumpvindelssnegl vurderes løbende. 

Udsigt 
Udsigten over Olsens Sø og Furesøen genskabes og bevares. Verificeres ved 
årlige feltbesøg eller ved luftfotos. 

 

Figur 5.1 Dumpedalsrenden november 2007. Foto Jan Fischer Rasmussen. 
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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 og habitatvejledningen fra BLST til myndighedernes administration 
af ovennævnte bekendtgørelse. Når Natura 2000 planerne er vedtaget er de bin-
dende for myndighedernes administration.  

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 i Vaserne er be-
skyttet uanset om det er kortlagt eller ej. Hvis der konstateres fejl i marken 
f.eks. en forkert kortlægning af en naturtype bør det 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 nød til at lave et aktivt valg om hvilken naturtype, der skal være på arealet. 
Indtil Natura 2000 planerne foreligger skal man f.eks. i Mølleåprojektet lave en 
samlet konsekvensvurdering for alle de planlagte tiltag i projektet for hele Na-
tura 2000 området. I tilfælde af modstridende interesser mellem to Natura 2000 
hensyn skal valget kunne begrundes i det er uforeneligt med gunstig bevarings-
status for andre naturtyper og levesteder for arter, som området er udpeget for. 
Valget skal være begrundet i konkret afvejning til fordel for arter eller naturty-
per, der prioriteres højere.  

For Vaserne gælder, at der i Mølleåsystemet er meget store områder med elle-
sump. De rydninger der foreslås gennemført i Vaserne sker for at bevare lysåb-
ne Natura 2000 naturtyper og tilgodese arter der er sjældne i Mølleå Natura 
2000 områderne.  Rydningerne i Vaserne vil samlet set have neutral betydning 
for den prioriterede naturtype 91E0 ellesump.   

Gamle fredningsbestemmelser skal principielt revideres hvis de er i strid med 
de hensyn der skal tages i Natura 2000 områder. Udsigtsfredningen i Vaserne er 
således underordnet beskyttelsen i et Natura 2000 område. Hensynet til udsig-
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ten må derfor kun tilgodeses, hvis det, som i dette tilfælde, kan ske uden at ska-
de Natura 2000 naturtyper/ levesteder for arter.  

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-
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. 
Bilag IV-arterne er således også beskyttede udenfor afgrænsningen af habitat-
områderne. Det skal derfor vurderes, om der er Bilag IV-arter, der kan blive 
skadet på de nævnte måder af den regionale vandindvinding. Hvis det er tilfæl-
det, kan der ikke udstedes et kommuneplantillæg med VVM for fornyelse af 
indvindingstilladelser.  

De bilag IV arter, der forekomme i Vaserne er følgende: 

• Stor kærguldsmed 
• Lys Skivevandkalv 
• Stor vandsalamander 
• Spidssnudet frø 
• Markfirben 
• Vandflagermus 
• Troldflagermus 
• Dværgflagermus 
• Brunflagermus 
• Sydflagermus 
• Skimmelflagermus 
• Langøret flagermus. 

Stor kærguldsmed 
Stor kærguldsmed yngler i mindre, næringsfattige, brunvandede søer, ofte om-
givet af hængesæk. Typiske lokaliteter er næringsfattige tørvegrave i tidligere 
højmoser. Arten foretrækker beskyttede lokaliteter med både sol og læ, men 
kan dog undertiden findes i fritliggende vandhuller. Den findes aldrig på skyg-
gede lokaliteter. Arten foretrækker vande med kraftig undervandsvegetation i 
form af kransnålalger, mosser (kildemos, vanddækkede Sphagnum o.a.) eller 
karplanter som blærerod eller tusindblad. Ynglevandhullerne indeholder ofte 
partier med rørskov af smalbladet dunhammer. Arten er sjælden og findes på 
cirka 10 danske lokaliteter i Nordsjælland og på Falster. Stor kærguldsmed fo-
rekommer i mindst 7 vandhuller i Vaserne ved Furesøen.  
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Lys skivevandkalv 
Lys skivevandkalv lever i soleksponerede søer med rent, næringsfattigt vand, 
der er klart eller brunt (humusfarvet). Oftest ligger lokaliteterne i større natur-
områder som skove eller moser.  Om sommeren skal levestederne være rige på 
mindre dafnier i bredzonen, da artens larve er specialiseret på disse. Arten er nu 
meget sjælden i Danmark, den forekommer på 5-10 lokaliteter på Bornholm, 
Sjælland og Midtjylland. Lys skivevandkalv forekommer i mindst 3 vandhuller 
i Vaserne ved Furesøen.  

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. Et 
antal potentielle levesteder er kortlagt i Vaserne. 

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 suc-
ces 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, 
vegetationsfyldte dele, eller hvor rørskovsbælter beskytter mod fiskeprædation. 
Forekomsten i områderne er ikke kendt i detaljer. Vaserne rummer mulige yng-
levandhuller samt egnede raste- og fourageringsområder. 

Markfirben 
Markfirben er almindeligt udbredt i det meste af Danmark med undtagelse af 
dele af Midtjylland, dele af Midt- og Sydsjælland, Langeland, Lolland og Fal-
ster. Bestanden af markfirben menes nu at være stabil efter en tilbagegang på 
ca. 30 % i perioden ca. 1945-1980. Markfirben lever ikke jævnt fordelt på eg-
nede steder, men derimod i kolonier med mindst 4-6 dyr. Arten lever typisk i 
områder som skovbryn, diger, markskel, gamle råstofgrave og andre tørre om-
råder med bar jord eller sparsom vegetation, men kan dog også forekomme på 
tuer i moser. Der skal også være spredte buske på markfirbenets levesteder; så 
firbenet kan søge skygge på særligt varme dage. Markfirben er fremme fra april 
til september; i resten af perioden er de gået i dvale, typisk i sydvendte skræn-
ter. Hunnerne kommer ud senere end hannerne, og de voksne dyr går i dvale 
længe inden ungerne, således at det er en meget kort periode midt på somme-
ren, hvor alle dyr er fremme. Markfirbenet findes i Øvre Mølleådal. I Vaserne 
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findes egnede levesteder på de overdrevslignende partier op mod Turistvej, 
men arten er ikke registreret i området. 

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 Tabel 6.1 ne-
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 kærguldsmed Mindst 7 søer i vaserne. Ingen Vaserne - rydninger-
ne vil skabe øget 
lysindfald til nogle af 
søerne, hvilket er til 
gavn for arten. Der 
forventes ikke yder-
ligere delbestande 
som følge af indsat-
sen, men eksiste-
rende opretholdes 
og kan muligvis vok-
se i antal. 

Lys skivevandkalv Mindst 3 søer i Vaserne Ingen Vaserne - rydninger-
ne vil skabe øget 
lysindfald til nogle af 
søerne, hvilket er til 
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Art Forekomst i området Negativ påvirk-
ning 

Positiv påvirkning 

gavn for arten. Der 
forventes ikke yder-
ligere delbestande 
som følge af indsat-
sen, men eksiste-
rende opretholdes 
og kan muligvis vok-
se i antal. 

Stor vandsalamander Uvist, kan potentielt fore-
komme i alle indsatsområ-
der. Potentielle levesteder er 
kortlagt i Vaserne. 

Ingen Rydninger i Vaserne 
vil skabe mere ly-
såbne forhold ved 
tørvegravene, hvilket 
er til gavn for arten. 

Spidssnudet frø Vaserne rummer mulige 
ynglevandhuller samt egne-
de raste- og fouragerings-
områder. 

Ingen Mere lysåbne forhold 
ved vandhuller er til 
gavn for arten. Hvis 
arten findes i eller 
kan sprede sig til 
Vaserne vil den også 
blive gavnet der. 

Markfirben I Vaserne findes mulige om 
end ikke ideelle levesteder i 
de nordlige overdrevslig-
nende partier ved Turistvej, 
men arten er ikke registreret 
her. De mulige levesteder 
berøres ikke af projektet. 

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 
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6.4 Fredningsforhold 
Figur 6.1 viser de forskellige beskyttelser området er underlagt jf. Naturbeskyt-
telsesloven.  

 

Figur 6.1 Beskyttede naturtyper, beskyttede diger samt søbeskyttelseslinjer i Vaserne 

Fredning 
Området har været fredet siden 1947. Fredningen har først og fremmest til 
formål at bevare udsigten over Furesøen, der netop genskabes og bevares ved 
de her foreslåede indgreb. Udsigten er dog i fredningen (se Figur 6.2) især be-
skyttet ved beplantningsforbud i områder med lysebrun signatur, mens beplant-
ning i områder med lysegrøn signatur er beskyttet. Man forudså næppe den-
gang, at tilgroningen af de nedre dele kunne true udsigten på grund af opgiven 
græsningsdrift. For det lysegrønne område hedder det således: 

"Arealerne fredes saaledes, at Tilstanden paa dem Ikke maa forandres, men de 
skal udelukkenne kunne udnyttes paa samme maade som hidtil, fortrinsvis som 
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Tørvemose og Græsningsarealer, forsaavidt efterstaaende bestemmelser ikke 
medfører yderligere Raadighedsindskrænkninger." 

"Det er navnlig forbudt: "………………at uden Fredningsmyndighedernes Til-
ladelse at fjerne eller udtynde den paa Arealet staaende Beplantning af Træer, 
Buske og levende Hegn" 

Og for det brune er der ligeledes forbud mod at: 

"at foretage Beplantning, der efter Fredningsmyndighedernes Skøn hindrer den 
frie Udsigt over Furesø fra den 1 Pkt. 3 nævnte Vej eller fra Stien fra Langkær-
gardsvej til Vasestien." 

 

Figur 6.2 Vasefredningen, udsnit af kort i fredningskendelsen 

Rydninger i området vil kræve fredningsnævnets tilladelse, Det vurderes dog at 
rydningerne vil være en væsentlig forudsætning for at opfylde fredningens for-
mål, nemlig at bevare udsigten over Furesøen. 
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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). Rydning af gammel skovsump uden mulig-
hed for gendannelse (forhindres jo af fremtidig pleje) kræver dispensation fra 
§3. Derudover må også fjernelse af større arealer med tæt pilesump anses for 
tilstandsændrende og dermed dispensationskrævende.  

 

6.5 Fredskov  
Et lille hjørne af fredsskovområdet omkring Fugleværnsfondens skoveng (om-
råde 7) foreslås fældet. Dette tiltag vil være omfattet af anmeldepligten i Skov-
lovens § 17. Andre rydninger udenfor fredskovarealet er omfattet af den tilsva-
rende anmeldeordning i Naturbeskyttelseslovens § 19. 

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. 
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Figur 6.3Fredskov og matrikelgrænser i indsatsområdet 
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