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Baggrundsnotat for Naturnationalpark Hellebæk
I december 2020 indgik regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet
aftale om Natur- og biodiversitetspakken med etablering af yderligere 13 nye naturnationalparker ud over
de allerede igangsatte naturnationalparker i Fussingø og Gribskov. I april 2021 blev Tranum, Stråsø og
Almindingen udpeget til naturnationalparker af regeringen og aftalepartierne. I marts 2022 blev
placeringen af de sidste 10 parker besluttet- herunder Naturnationalpark Hellebæk. Ifølge aftalen om
naturnationalparker blev det besluttet, at Naturnationalpark Hellebæk etableres med lavt trådhegn
omkring selve Hellebæk Kohave, hvor der fortsat skal være reproducerende kreaturer, og at der etableres
højt vildthegn til kronvildt om hele arealet.
Der er nedsat to nationale arbejdsgrupper (en arbejdsgruppe for interessenter og en videnskabelig
arbejdsgruppe) og en lokal projektgruppe.
Dette baggrundsnotat er udarbejdet til brug for den videnskabelige arbejdsgruppe, arbejdsgruppen for
interessenter og den lokale projektgruppe i forbindelse med etablering af Naturnationalpark Hellebæk.
Formålet med dette baggrundsnotat er at give medlemmerne i de respektive arbejdsgrupper en
introduktion til områdets nuværende status.
I tilknytning til dette baggrundsnotat er der udarbejdet en kortfunktion, hvor det er muligt med en større
detaljeringsgrad at undersøge forekomsten af beskyttede naturtyper, Natura 2000 habitatnatur, fredede
områder, fortidsminder, træartsfordeling, fordeling mellem skov og lysåben natur mv. Man tilgår denne
kortfunktion via dette link:
https://gis.nst.dk/portal/apps/webappviewer/index.html?id=0df64bf0be6a4db7a8abb6692ae82d38&cente
r=722126.5,6218133.5,25832&level=8
I venstre hjørne af dette kort finder man dette bogmærke

, hvor man kan skifte mellem de forskellige

naturnationalparker. Ved siden af finder man denne lagliste
, hvor man kan klikke en række af de
forskellige temaer, som er beskrevet nærmere i baggrundsnotatet, til og fra.
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1.

Områdebeskrivelse og historie

1.1

Naturnationalparkens område og historie

Naturnationalpark Hellebæk omfatter arealer i Hammermølle Skov, Hellebæk Kohave og Teglstrup Hegn i
alt ca. 689 ha. Den er beliggende i det nordøstligste Sjælland mellem Helsingør og Ålsgårde. Sammen med
skovområderne nord for Hornbækbanen og den sydlige del af Teglstrup Hegn udgør naturnationalparkens
område et stort og sammenhængende skovlandskab med større lysåbne naturområder og søer imellem.

Kort 1. Naturnationalparkens beliggenhed og udstrækning.

Naturnationalparkens område er mod vest og nordvest afgrænset af Skindersøvej, mod nord og nordøst af
bebyggelsen i Hellebæk og Hornbækbanen, mod øst af skovgærdet (dog undtaget arealer udlagt som
golfbane). Den sydlige afgræsning udgøres af Esrumvej. Inden for området ligger følgende anlæg og boliger:
Helsingør Kommunes vandværk, skovfogedboligen Kohavehus samt de tidligere tjenesteboliger Karens Hus,
Anes Hus og Gammel Skovhus, som i dag er udlejet til private eller foreninger.
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Kort 2. Høje målebordsblade (1842-1899)

Hele naturnationalparkens område indgår i Natura2000 område nr. 130 Teglstrup Hegn og Hammermølle
Skov. Området udgør et af de tre naturmæssige kerneområder i Nationalpark Kongernes Nordsjælland.
Området nær Hellebæk rummer et enestående præindustrielt kulturlandskab med velbevarede anlæg fra
den tidlige industri i 16-1700 tallet. Her har reguleringen af landskabets særlige topografi skabt grundlaget
for en stor vandkraftbaseret industri, herunder våbenproduktion, der indgik i 1700-tallets danske
trekantshandel mellem Europa, Afrika og Amerika med våben, slaver og råsukker. Til sikring og styring af
vandkraften har 45 søer, damme eller moseområder været forbundet med 16 km gravede kanaler, hvor
vandstanden flere steder reguleres med stemmeværker. De sammenhængende damme, kanaler,
dæmninger og stemmeværker fylder det meste af arealet.
Teglstrup Hegn er en typisk gammel nordsjællandsk statsskov, mens Hammermølle Skov var i privat eje
frem til 1947, hvor den blev overtaget af statsskovbruget.
Efter mageskifte mellem Forsvaret og Naturstyrelsen i år 2000 er naturnationalparken nu del af et samlet
skov- og naturareal på næsten 1.000 ha, der strækker sig fra Øresundskysten i nord og til Nyrup Hegn i syd.
Centralt i området ligger Hellebæk Kohave, som er et stort overdrevsområde, der afgræsses sammen med
en del af den omkringliggende skov.
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Kort 3. Nuværende arealanvendelse: løvskov, nåleskov, lysåbne arealer mv.
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2.

Landskab, jordbund og hydrologiske forhold

2.1

Landskabsdannelse og jordbund

Kort 4. Højdemodel, som viser landskabets konturer.

Landskabet i Teglstrup Hegn, Hammermølle Skov og Hellebæk Kohave er præget af istidsaflejringer dannet
under sidste istid. Det bølgede morænelandskab fremgår af kort 4. og ses tydeligt på og omkring
græsningsarealerne i Hellebæk Kohave, men er i skovens nordlige og østlige del sløret af den mere
sammenhængende løvskov. Landskabet falder gradvist fra 43 – 45 m.o.h. i det sydøstlige hjørne ned mod
kystskrænterne uden for naturnationalparkens område.
Det primære karaktergivende element i området er den særegne terrænform i områdets centrale del, hvor
landskabet har en tydelig orientering i nordvest-sydøstlig retning i form af langstrakte bakker vekslende
med ligeledes langstrakte lavninger, hvori der mange steder er dannet små søer. Søerne er også et markant
landskabselement i områdets nordlige del, hvor terrænformen dog bliver mere uregelmæssig.
Jordbunden i Teglstrup Hegn består hovedsageligt af smeltevandsaflejringer, der i den centrale del danner
en række langstrakte småbakker, bestående af smeltevandssand, smeltevandsgrus og smeltevandsler.
Mellem bakkerne består jordbunden primært af ferskvandstørv, moseområder og søer. Bakkerne har
relativt gode dræningsforhold.
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Hammermølle Skov ligger i et morænelandskab. Jordbunden er varieret og består af moræneler,
ferskvandsler, smeltevandssand og -grus samt i de lavere områder ferskvandstørv.
Som helhed er den nordligste del af området domineret af moræneler; mens smeltevandssand og
ferskvandstørv dominerer i de sydlige dele.

2.2

Arealernes hydrologi

Hydrologien i området er i vid udstrækning modificeret som led i den tidlige industrialiserings udnyttelse af
vandkraften. Hovedparten af søerne og moserne indgår således i et større sammenhængende system af
opstemmede damme og kanaler, der i sin tid skulle sikre en stabil vandforsyning til bl.a. Hammermøllen (se
afsnit 4 om kulturhistorien).
Der findes en lang række søer og damme i området: Bøgeholm Sø, Bondedammen, Kobberdammen,
Videløkke Dam m.fl. Derudover ligger der også en række moser i området, bl.a. højmosen Skidendam, som
er den største og måske biologisk set mest interessante. Områdets mange sø- og mosedannelser er, modsat
andre steder på Sjælland, særligt næringsfattige på grund af gruset jordbund. Fravær af intensiv
landbrugsdrift i nærområdet forstærker formodentlig denne effekt. I Teglstrup Hegn ligger søerne som
smalle strøg i et riflet terræn. Flere steder i området er der tidligere gravet ler og tørv, og de fremstår nu
som vandfyldte lavninger.
En lang række af den tidlige industrialders damme blev i gennem 1800-tallet og 1900-tallet drænet, for at
forbedre de skovdyrkningsmæssige forhold. Der er i de senere år retableret tre af disse vådområder.
Retableringerne er sket ved strategiske, punktvise grøftelukninger.

2.3

Sammenhæng i landskabet

Naturnationalpark Hellebæk består af Hammermølle Skov, Teglstrup Hegn og Hellebæk Kohave. Mod nord
ligger kysten, hvor nærheden til Sverige er særlig tydelig. I området ses mange trækfugle, som krydser
Øresund her.
Uden for naturnationalparken, i den sydøstlige del af Teglstrup Hegn grænser skoven op til det kommunalt
ejede, afgræssede, lysåbne areal, Vestkilen, som rummer en række beskyttede naturtyper.
Landskaberne vest og sydvest for naturnationalparken er præget af små bedrifter og med mange
småbiotoper og levende hegn, som er med til at binde naturnationalparken sammen med skovkomplekset
Klosterris Hegn, Risby Vang, Horserød Hegn og Gurre Vang. Den sydlige del af Teglstrup Hegn er forbundet
via Nyrup Hegn med Krogenberg/Danstrup Hegn og området omkring Gurre Sø. Der er således tale om et
område med en betydelig andel nært forbundne skov- og naturområder, med mange skovnaturtyper og –
arter og dertil mange lysåbne naturtyper. Der er dervfor gode spredningsmuligheder for dyr og planter.
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3.

Natur

3.1

Skoven

Naturnationalparken og egnen omkring den, er kendetegnet ved en mosaik af skov, overdrev, søer, damme
og moser. Selve Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov er frodige løvskove. Bøgen trives godt i området, og
der har været en lang tradition for bøgedyrkning med selvforyngelse.
Hele det gamle Hellebækgård er omfattet af en landskabsfredning (se afsnit 6.2), der bevarer højskoven i
løvskovsbræmmer omkring søerne. Det samme gælder områdets karakterfulde gamle ege. Inden for
naturnationalparken nævnes særligt højskoven omkring Bondedammen. Fredningen foreskriver her at
”..Højskoven rundt om Bondedammen behandles videst muligt efter æstetiske hensyn, evt. ved pluk- og
holmhugstdrift. Noget lignende skal gælde skovene om de andre damme…” således at der sikres en stadig
skovbevoksning-.
Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov byder på et rigt fugleliv, men der er også et rigt udbud af arter inden
for de fleste andre organismegrupper – se afsnit 3.6. Blandt andet yngler rød glente, lille flagspætte,
korttået træløber, sortspætte og lærkefalk i skovene. Hertil kommer, at området ligger på forskellige
fuglearters trækrute til og fra Sverige, så Hellebæk Kohave er i ornitologiske kredse kendt som en vigtig
lokalitet for observation af fugletræk.
I 2008 etablerede en skarvkoloni sig på Schimmelmanns Ø i Bondedammen i Hammermølle Skov. I 2011
opstod en større skarvkoloni på en ø i Bøgeholm Sø i en egebevoksning, som er kortlagt som habitatnatur.
Bevoksningen er nu delvist udgået på grund af skarvens udbredelse og påvirkning.
I området findes en lang række af de mest almindelige arter af danske pattedyr. Blandt andet findes der en
bestand af rådyr, hvorimod eksempelvis dådyr og krondyr sjældent ses i naturnationalparkens område,
men gerne færdes i marker og haver vest for Skindersøvej og syd for Helsingørsvej.
I tabel 1 ses fordelingen af træarter på skovarealerne og omfanget af lysåbne arealer inden for
naturnationalparken. Store dele af skoven udgøres af ret gamle bevoksninger med enkelte meget gamle
træer ind imellem. Bøgeskoven er sammen med de lysåbne naturtyper (især søer og moser) arealmæssigt
dominerende. I området findes en række mindre arealer med de oversøiske træarter rødeg, sitkagran,
nobilis, douglasgran og thuja, samt nogle ganske små bevoksninger af grandis og tsuga. Det samlede areal
på 689 ha omfatter desuden vejarealer, publikumsarealer og nogle små p-pladser.

Tabel 1. Fordelingen af forskellige træarter, §3-natur og andre lysåbne arealer.

Areal i hektar
Naturnationalpark
Hellebæk

Bøg

221

Eg

33

Andet
løvtræ

86

Rødgran

47

Sitkagran Skovfyr

4

2

Andet
nåletræ

12

§3
natur

172

Andre
lysåbne
arealer

95

Total

689
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I området er der en særligt høj andel meget gamle træer – både bøg og eg. Særlig biologisk interesse
knytter sig til de gamle ege, hvor der gennem årene er gjort fund af den sjældne bille eremit. Eremitten har
ikke været genfundet i de seneste år, men den lever forhåbentlig fortsat skjult i træernes hulheder. De
tiltag, som gøres for at bedre dens livsvilkår, vil også tilgodese en række andre organismer, som er knyttet
til de gamle træer. Det gælder blandt andet flere smælder-arter – eksempelvis den globalt truede egeskovsmælder (Ampedus hjorti), Stellas mosskorpion og adskillige svampearter. I de senere år er har midler
fra bl.a. LIFE Open Woods muliggjort en større indsats for, at forbedre levevilkårene for disse arter. En lang
række af de gamle ege i Hammermølle Skov og Kohaven er således blevet frihugget for at sikre en bedre
lystilgang til stamme og kronedele. Der er endvidere sket veteranisering af en række lidt yngre ege, som er
blevet beskåret og skadet i kronerne for at fremme udviklingen af levesteder for bl.a. eremitten. Der er
derved etableret en naturmæssig sammenhæng (netværk / spredningskorridor) mellem biologisk vigtige
ege.
Spredt i området er der en del mindre områder med elle- og askeskov. Som følge af svampesygdommen
asketoptørre er hovedparten af asketræerne døde eller døende, og mange aske-arealer vil derfor i en
periode komme til at ligge som åbne arealer med store mængder dødt ved. De fugtigste af arealerne vil
sandsynligvis på sigt overgå til elleskov eller blive bevokset med hæg, kvalkved, pil og andre mindre træer
og buske. Disse næringsrige vådbundsskove er meget artsrige og af stor naturværdi.
En række andre hjemmehørende træarter som elm, fuglekirsebær, birk og løn findes indblandet i skovene –
ikke mindst i skovbrynene. Der er også ær, som selvsår sig en hel del, og findes både som opvækst og
indblanding i flere forskellige områder – især i Hammermølle Skov.
Teglstrup Hegn rummer i dag ca. 47 ha rødgranbevoksninger. Det er i særlig grad de lavtliggende og
grøftede arealer, der i sin tid blev tilplantet med gran, men også enkelte højbundsarealer. Granerne er af
stor betydning for en række arter af svampe og fugle – bl.a. flammeporesvamp, sortspætte og korsnæb.
I Teglstrup Hegn er der ud over rødgran også en række mindre arealer med andre nåletræarter som lærk,
thuja og tsuga, som er plantet midt i 1900-tallet. Bevoksningerne fremtræder i dag som forholdsvist gamle
og karakterfulde bevoksninger. Det er karakteristisk, at man især finder de helt gamle nåletræer – især
skovfyr og lærk – som indblanding i gamle bøgebevoksninger.
Både rødgran og skovfyr sår sig selv i Teglstrup Hegn. De oversøiske arter ser ikke ud til at udvise invasive
træk i området.
De lysåbne arealer udgør 267 ha, og er nærmere beskrevet i afsnit 3.2.
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Kort 5. Udpegninger af urørt skov. (Urørt skov, der blev udpeget med Naturskovsstrategien fra 1994 er på kortet markeret som
baseline).

I naturnationalparkens område indgår væsentlige kerneområder af skov, der blev udpeget som urørt skov
med Naturskovsstrategien fra 1994 (på kortet markeret som baseline). Der er helt overvejende tale om
løvskovsarealer, men også lavbundsarealer med birk, el og rødgran. Med yderligere udlægninger af urørt
skov i 2018 og 2020 er hele naturnationalparkens område nu udlagt til urørt skov.

3.2

Lysåbne arealer

Et særligt karakteristisk element i Hammermølle Skov og Teglstrup Hegn er de mange søer og vådområder,
hvor den kulturhistoriske påvirkning har tilført området helt særlige levevilkår for dyr og planter. Nærheden
til Sverige medfører gode muligheder for spredning og indvandring af arter, hvor især trækfuglene, men
også andre arter spredes på tværs af sundet.
Hele det gamle Hellebækgård er omfattet af en landskabsfredning (se afsn. 6.2), der foruden opretholdelse
af den gamle bøgehøjskov omkring søerne mv., skal sikre søernes vandstand, græsgange, og at
bevoksningen på øerne i nogle af søerne bevares.
I perioden 2003-04 blev store dele af Hellebæk Kohave hegnet og der blev genetableret græsning i større
skala. Kohaven er et markant landskabselement i området og rummer et større sammenhængende areal
med græsningsskov og overdrevslandskab omkring Bøgeholm Sø og den i 2018 nedrevne Hellebæk
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Avlsgård. Muligheden opstod, da Forsvarets aktiviteter i området ophørte, og arealerne blev fra år 2000
lagt ind under Naturstyrelsen. Der er nu skabt et sammenhængende græsningslandskab i
overensstemmelse med Natura 2000-udpegningsgrundlaget og fredningsbestemmelserne for området.
Fredningsbestemmelsernes krav om græsgange omfatter foruden selve Hellebæk Kohave en fold nord for
Fandens Mose.
I de første år foregik græsningen i Kohaven overvejende som sommergræsning med et forholdsvist højt
græsningstryk, og dyrene gik i flere adskilte folde. Der arbejdes i dag med helårsgræsning, for bedst muligt
at tilgodese naturværdierne og fremme græsningen af vedplanter både på overdrevet og i skovene. I 2019
blev foldene lagt sammen til én samlet fold, som løbende er blevet udvidet, så den i dag også omfatter dele
af de omkringliggende skovområder. I alt er et areal på ca. 240 ha hegnet, og området afgræsses af knapt
40 køer og deres kalve hele året.
Med udvidelsen af hegningen ind i de omkringliggende skovområder har det været målet at fremme
udviklingen af overgangszoner mellem de lysåbne græsningsgange og den sluttede skov. Græsningen har
over årene medvirket til at udvikle de tidligere omdriftsarealer i retning af værdifulde naturtyper med
vigtige strukturelementer i form af bl.a. roser, tjørn og slåen. I 2021 er der desuden udlagt en række store,
solitære sten, spredt i det lysåbne område for at forbedre græsningslandskabets strukturer.
I 2016 blev der i forbindelse med en registrering af arter (Bioblitz) fundet 882 arter på et døgn i Hellebæk
Kohave, Teglstrup Hegn og Vestkilen.
De lysåbne, græssede arealer i Hellebæk Kohave rummer fortsat en del kulturgræsser, som er en
reminiscens fra tidligere tiders drift. Dette gælder særligt i forhold til de sidst opgivne dyrkningsarealer
nærmest Nygård.
Området rummer naturtyper som overdrev, eng og slette og habitatnaturtyper som surt overdrev, rigkær
og hængesæk. Tilsammen giver mosaikken af naturtyper rum for et stort antal arter. Her er fundet flere
padde-arter (bl.a. spidssnudet frø og stor vandsalamander), insekt-arter som stor kærguldsmed,
moseperlemorsommerfugl og sort blomsterbuk. Dertil kommer en længere række arter af fugle og
pattedyr, som er knyttet til området. Blandt de sjældne og truede arter kan nævnes svaleklire og
brunflagermus.
Foreningen Kohavens Venner er en interesseforening, som er aktiv i og omkring Kohaven og dens
forvaltning. Foreningen indgår løbende i dialogen med Naturstyrelsen omkring Hellebæk Kohaves
forvaltning.
Hovedparten af områdets søer er etableret ved opstemning som led i den tidlige industrialiserings
udnyttelse af vandkraften. Søerne på det gamle Hellebækgård er omfattet af en fredning, som fastlægger
deres vandspejl.
Bøgeholm Sø er en af områdets største søer. Søen og bevoksningerne omkring den er fredede, og rummer
flere sjældne og truede arter, som er knyttet til søen og til de gamle, solbeskinnede træer omkring den.
Eksempelvis er den sjældne billeart Melasis buprestoides og isfugl rapporteret herfra.
Blandt områdets øvrige søer kan nævnes Bondedammen, Kobberdammen og Videløkkedam. Fra området
omkring Kobberdammen er blandt andet fundet blodplettet koralsvamp og ved Videløkkedam er fundet
bl.a. bleg koralsvamp, ligesom der jævnligt kan ses kejserkåbe, kvækkende frøer og jagende rørhøg.
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Pernille Sø er en nyere sø, som er opstået på et tidligere drænet areal sidst i 1990’erne, da drænrørene til
Fandens Mose brød sammen.
Moserne i Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov er blandt Sjællands mest artsrige og rummer ikke mindst
den globalt truede edderkop Dolomedes plantarius, som ikke er kendt fra andre af Naturstyrelsens arealer
end disse to skove. Til gengæld er arten fundet flere steder i området, nemlig i Fandens Hul og i
mosepartier ved Klaresø, Sortesø og Bøgeholm Sø. Flere af moserne har samme historik som dammenes, og
er således også etableret ved opstemninger i 17- og 1800-tallet. Det gælder f.eks. Skidendam, som er en af
Sjællands meget få aktive højmoser.
Fandens Hul er en stor hængesæk med en lille sø i og rummer Danmarks eneste bestand af
dværgvandnymfe. Gennem en årrække var vandfladen gradvist ved at lukke til. For at sikre levestedet for
dværgvandnymfen, blev der i efteråret 2016 indhentet dispensation fra fredningsbestemmelser,
Natura2000 og §3-beskyttelse til at grave i hængesækken i Fandens Hul, for på den måde at etablere et
større areal med åben vandflade. Der er i 2021 for første gang blevet observeret flere individer af
dværgvandnymfe ved den nye sø (åben vandflade). Skidendam, Fandens Hul og andre tørvemoser i
Teglstrup Hegn og Hellebæk Skov plejes løbende med rydning af træopvækst.
Ud over Skidendam og Fandens Hul rummer det udpegede område en række andre moser. Moserne
rummer et bredt spænd af levesteder for en lang række truede og sjældne arter, der er knyttet til lysåbne,
våde og næringsfattige forhold.
De lysåbne dele af Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov udgør samlet set meget vigtige levesteder for
områdets samlede naturindhold. Bl.a. dagsommerfuglene i området er trængte ligesom andre steder i
landet, og nogle af de mest sjældne har ikke kunnet genfindes i de senere år, f.eks.
moseperlemorsommerfugl. Men dagsommerfuglen grøn busksommerfugl, der betragtes som sjælden på
Sjælland, er gennem de seneste år fundet og set i flere af moserne i Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov.
Området har tidligere rummet flere forekomster af den invasive art kæmpebjørneklo, men en årrække med
intensiv bekæmpelse har ført til, at den nu næsten er udryddet på stedet. Japansk pileurt, der også
betragtes som invasiv, er desværre almindelig især i området omkring Hellebæk. Udvalgte bestande af
japansk pileurt omkring Hammermøllen i Hellebæk, søges bekæmpet ved afdækning.

3.3

Beskyttet og registreret natur

3.3.1 Natura2000
Det udpegede område udgør en væsentlig andel af Natura 2000-område nr. 130, Teglstrup Hegn og
Hammermølle Skov (EF-habitatområde 114). I Natura2000-området er der kortlagt en lang række lysåbne
naturtyper, skovnaturtyper og søer over 5 ha og søer under 5 ha. De kortlagte naturtyper er beskrevet i
Natura2000 Basisanalyse 2022-2027 og ses af kort 6 og 7.
Natura 2000-områder er udpeget for at beskytte bestemte arter og/eller naturtyper, der er sjældne, truede
eller karakteristiske for EU-landene. Disse udgør områdets udpegningsgrundlag. Udpegningsgrundlaget for
Natura 2000 området Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov ses nedenfor. Tabellen indeholder naturtyper
og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til
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de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver at der er tale
om en prioriteret naturtype:

En betydelig del af de ældre bøgebevoksninger, især i den nordøstlige del af området og den sydlige del af
Teglstrup Hegn, er kortlagt som habitatnaturtypen bøg på mor. I den nordvestlige del af Hammermølle
Skov samt centralt i Teglstrup Hegn findes bevoksninger kortlagt som bøg på muld. Enkelte af
egebevoksningerne er kortlagt som egeblandskov, og tre bevoksninger er kortlagt som stilkegekrat.
Hellebæk Kohaves afvekslende græsgange rummer en række søer af typen næringsrig sø, foruden lysåbne
habitatnaturtyper som surt overdrev og hængesæk og endelig skovnaturtyper som elle- og askeskov, bøg
på muld, bøg på mor og stilkege-krat.
Ved den seneste kortlægning (2016-2019) er naturtilstanden vurderet.
De tre store søer i naturnationalparken Bondedam (12,1 ha), Bøgeholm Sø (26,5 ha) og Kobberdam (6,5 ha)
er alle på grund af deres størrelse omfattet af vandområdeplanerne, og deres miljøtilstand overvåges i
denne sammenhæng. Bondedam er kortlagt som brunvandet sø og har en moderat miljøtilstand. Bøgeholm
Sø og Kobberdam er begge kortlagt som naturtypen næringsrig sø. Bøgeholm Sø har en moderat
miljøtilstand, mens Kobberdam har en ringe miljøtilstand på grund af indholdet af fytoplankton.
Naturnationalparken rummer et stort antal mindre søer (under 5 ha), hvor særligt typen næringsrig sø er
dominerende. De mindre søer i naturnationalparken er vurderet som havende god eller høj naturtilstand.
I vådområderne i Teglstrup Hegn er kortlagt blandt andet habitatnaturtyperne højmose, skovbevokset
tørvemose, nedbrudt tørvemose og hængsæk.
Det sure overdrev ved Pernillesø er vurderet til moderat tilstand. De mange forekomster af hængesæk, bl.a.
ved Bøgeholm Sø, Fandens Hul, Klaresø og Sortesø er vurderet til god tilstand, mens en mindre andel af
forekomsterne er vurderet til moderat tilstand.
De nedbrudte højmoser ved Fuglefængerhuse og i Skovfogedmosen er i hhv. ringe og dårlig tilstand.
Den primære trussel mod de lysåbne arealer er tilgroning med konkurrencestærke urter, græsser og
vedplanter, og det konstateres i basisanalysen, at naturtyperne er afhængige af fortsat græsning eller
høslet. Herudover er truslerne mod de våde naturtyper udtørring, som følge af afvanding.
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For de våde, lysåbne naturtyper er det særligt tilgroningen med vedplanter, som udfordrer tilstanden. Der
er med jævne mellemrum fjernet især birk fra moserne.
Hellebæk Kohave har været afgræsset af kvæg siden 2004. Græsningen er nærmere beskrevet i afsnit 3.2.
Græsningen i Kohaven var i de første år med betydeligt højere græsningstryk end i dag. Den tidligere
sommergræsning kunne ikke alene holde arealerne i Hellebæk Kohave lysåbne, og der har været foretaget
supplerende rydninger på overdrev, kær og mose mm. Det er forventningen, at den nuværende
helårsgræsning i højere grad vil fremme græsningen af vedplanter både på overdrevet og i skovene.
Som beskrevet i afsnit 3.2 rummer området en del bestande af japansk pileurt, som særligt i området
omkring Bøssemagergade har spredt sig. I de senere år har Naturstyrelsen i samarbejde med lokale frivillige
afprøvet flere nye metoder til at bremse denne arts spredning.
Natura2000-området er også udpeget for at beskytte arter som stor kærguldsmed, eremit, stor
vandsalamander, grøn buxbaumia og Stellas mosskorpion.
Naturtyper og arter er omfattet af en Natura 2000 plejeplan, der giver de overordnede mål og rammer for
plejen. Natura2000 planen er bindende for myndighederne. Natura2000 planen skal blandt andet medvirke
til at sikre, at forvaltningen af områderne understøtter, at bevaringsstatus for områdets naturtyper og arter
udvikler sig i en gunstig retning. Find Natura 2000-plejeplanen her.

Kort 6. Udbredelsen af N2000 skovnaturtyper.
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Kort 7. Udbredelsen af N2000 lysåbne naturtyper.

3.3.2

§25 – naturmæssigt særlig værdifuld skov

Inden for naturnationalparken er der kortlagt i alt 15,4 ha som naturmæssig særlig værdifuld skov (§25
skov), bestående især af bøge- og løvskovsdomineret skov med gode strukturer, arealer med græsningspræget skov og ældre tilgroningsskov (se kort 8). Fordelingen af §25-skovtyperne fremgår af nedenstående
tabel 2.
Tabel 2 Forekomst af §25 særlig værdifuld skov
§25 beskrivelse
Dyrehave, græsningsskov o.l.
Ældre tilgroningsskov
Bøgedomineret skov med stor strukturel variation
Løvskov med stor strukturel variation
Hovedtotal

Areal (ha)
4,5
1,1
8,7
1,1
15,4
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Kort 8. Forekomsten af §25 skov samt beskyttede vandløb.

3.3.3 § 3-områder
En lang række arealer i og omkring naturnationalparken er beskyttet natur efter naturbeskyttelseslovens
§3. Særligt markant er et stort antal beskyttede søer og moser, samt Hellebæk Kohaves overdrevsarealer.
Dertil kommer en række mindre engarealer, i og omkring Hellebæk Kohave. En meget stor del af såvel
skovgrøfter som de kulturhistorisk betingede kanaler er ligeledes omfattet af naturbeskyttelseslovens §3.
Diagram 1. De lysåbne områders arealmæssige fordeling.
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Tabel 3. Fordeling af de lysåbne naturtyper.

Areal i hektar
Naturnationalpark
Hellebæk

Mose Overdrev

72

34

Eng

Slette

1

Sø

86

Krat

65

Total

1

259

Kort 9. Udbredelsen af beskyttede naturtyper (§3-arealer).

3.4

Sammenhæng mellem naturelementerne

Et af områdets særkender er en (for danske forhold) forholdsvist fin mosaik af skov, græsgange, søer og
moser. Dette forhold er med til at give flere varierede levesteder i både stor og lille geografisk skala og
dermed fremme både arternes og naturtypernes spredningsmuligheder, og fremmer dermed også deres
robusthed i forhold til ydre påvirkninger (naturlige fluktuationer og menneskeskabte påvirkninger).
Nogle af bestandene og naturtyperne er dog så små eller fåtallige, at der holdes særligt fokus på at
forbedre og udvide naturtyper/levesteder. En særlig indsats har derfor fokuseret på en forbedret
sammenbinding af naturtyper og levesteder – blandt andet gennem pleje for/af de gamle ege og
genopretning af hydrologiske forhold.
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3.5

Truede og sjældne arter

Afsnittet refererer til artstabellerne, som indgår som bilag 1.
Globalt truede arter

Edderkoppen Dolomedes plantarius er knyttet til våd mose og billen Ampedus hjorti er knyttet til gamle
egetræer med dødt ved.
Arter på habitatdirektivets bilag II, IV eller V, samt fugle på fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1.

Særlig interesse knytter der sig til en række arter, som er knyttet til gamle (især) egetræer med dødt ved,
nemlig billearten eremit og den lille spindler Stellas mosskorpion, som begge er på udpegningsgrundlaget
for Natura2000-området. Eremitten indgår i Novana-overvågningen, og er senest fundet i 2012.
På vådbundsarealerne i området findes en lang række tørvemosser, knyttet til våde, lyse næringsfattige
arealer. Herudover findes der almindelig ulvefod, femradet ulvefod og otteradet ulvefod, som er knyttet til
næringsfattig råjord. På morbunden i Teglstrup Hegn findes endvidere grøn buxbaumia. På morbunden er
almindelig hvidmos flere steder nærmest dominerende.
En række arter knytter sig til områdets næringsfattige moser og vådområder. Stor kærguldsmed er fundet
bl.a. i Fandens Hul.
Grøn frø er blandt andet fundet i Teglstrup Hegn, mens spidssnudet frø og butsnudet frø er kendt fra en
lang række lokaliteter i naturnationalparkens område, hvor de er knyttet til lavt klart ynglevand fri for fisk.
Stor vandsalamander er på udpegningsgrundlaget for Natura2000-området, og findes både i Hammermølle
Skov og i Kohavens vådområder.
Området er en kendt lokalitet til observation af trækfugle, men herudover er der en lang række ynglende
fuglearter, som er omfattet af fugledirektivets bilag 1. Der er således faste ynglepar af rød glente. Isfuglen
observeres jævnlig ved de store søer i Kohaven, og der vurderes, at der er flere ynglepar. Rørdrummen og
rørhøgen er knyttet til rørskoven omkring flere af områdets søer og vådområder. Hvepsevågen og
sortspætten yngler typisk i den gamle bøgeskov. Mens hvepsevågen typisk fouragerer i de små lysåbne
naturtyper, finder sortspætten gerne sin føde i og omkring nåleskovsarealer. Rødrygget tornskade er
knyttet til bl.a. Kohavens insektrige lysninger med kvas og buske. Tranen yngler ikke i området, men ses
hyppigt i træktiden, både overflyvende og rastende.
Brunflagermusen kendes fra naturnationalparkens område, og der findes enkelte registreringer af
dværgflagermus.
Arter der er truet ifølge den danske rødliste 2010 og som ikke er nævnt i ovenstående kategorier

Dværgvandnymfen har sit eneste danske levested i Fandens Hul.
Der findes nåleprikket bogstavlav, som vokser på træerne og er knyttet til lysåbne, næringsfattige habitater
og ren fugtig luft. Af de sjældne svampe findes især arter, som er knyttet til den gamle løvskov, dødt ved og
sumpskov, men også enkelte arter, som er knyttet til knyttet til gammel nåleskov og dødt nåletræ.
En række insekter er knyttet til gamle træer og dødt ved i Hammermølle Skov og Teglstrup Hegn. Andre
insektarter knytter sig til de lysåbne næringsfattige moseområder med tørvemosser og myretuer. Af
guldsmede findes lille kobbervandnymfe i renvandede søer og moser.
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Tabellens oplysninger om sommerfugle er suppleret med data fra entomologen Emil Blicher Bjerregårds
gennemgang fra omkring år 2000 af en lang række nordsjællandske sommerfuglelokaliteter. Fra området
kendes en lang række sommerfuglearter. Fra Skindersø Mose, Skidendam og flere andre lokaliteter kendes
grøn busksommerfugl. Moseperlemorsommerfugl havde en bestand i Skidendam frem til 2016, men
antages nu at være forsvundet fra Nordsjælland.
Hele området omkring Hellebæk Kohave, Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov er af stor betydning for
flere rødlistede fuglearter. Lærkefalk har i en årrække ynglet her. Svalekliren antages også at yngle her.
Pirol, karmindompap og vendehals, som har små og sårbare bestande i Danmark, er observeret i området.
Specifikke indsatser rettet mod arter

I naturnationalparken findes et væld af småsøer og små, og store lysåbne naturområder med overdrev,
hængesæk og skovbevoksede moser. Deres spredte beliggenhed i skovområderne gør, at små, sårbare
populationer med levested her har risiko for at blive isoleret og uddø pga. indavl, randpåvirkning og
hændelser som tørke o. lign.
Projektet LIFE Open Woods, som Naturstyrelsen i disse år er lead på, er rettet mod at forbedre
levestederne for en række lyselskende planter og dyr i skovlandskaberne. Projektet omfatter særskilte
indsatser ift. arterne knyttet til gamle ege og dødt ved, og omfatter bl.a. lysstilling og veteranisering af
egetræer. Life Open Woods forløber parallelt med etableringen af naturnationalparken, og konkret i
Hammermølle Skov og Teglstrup Hegn vil det betyde, at en del tiltag er sat i gang allerede i forbindelse med
LIFE projektet.

4.

Kulturmiljø

Området absolutte særkende er en mængde velbevarede spor fra den tidlige industrialisering i Danmark.
De fleste af de talrige søer og vådområder i skovene menes at være naturligt dannede, men stednavne af
typen -dam i Hellebæk antyder, at der er sket opstemninger. Kobberdam menes at være fremkommet ved
kombination af anlægget af vejen mellem Helsingør og Hellebæk og ved lergravning til brug for Erik af
Pommerns opførelse af Krogen (forgængeren for Kronborg) omkring år 1420-25. Dæmningen i nordenden
af Bondedam tilskrives samme vejanlæg.
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Kort 10. Beskyttede kulturhistoriske spor. De opstemmede damme og søer vises ikke på kortet. Se kort 11.

Opførslen af Kronborg Slot ved Helsingør, som blev påbegyndt i 1500-tallet, blev starten på 400 års
industriel anvendelse af området. Det markante særkende for skovene i dette område er da også sporene
efter den tidlige industri baseret på vandkraft. Til sikring og styring af vandkraften har 45 søer, damme eller
moseområder været forbundet med 16 km gravede kanaler, idet vandstanden flere steder kunne reguleres
med stemmeværker.
Mange af vådområderne har i dag samme naturtilstand (sø, dam eller mose), som det var tilfældet i 1700tallet. Men der findes også eksempler på områder, som i 1700-tallet stod med blankt vandspejl, men som
siden er blevet drænet og i dag er skovbevoksede.
Frederik II lod Kongens Mølle opføre til formaling af korn. Under Christian IV udviklede stedet sig til
egentligt industriområde med hammermølle, kobbermølle og stampemølle, og det omfattede værksteder
og boliger for værkernes arbejdere og funktionærer. Gennem industriens udvikling var ejerforhold og
vandrettigheder forskellige og skiftede mellem kronen, amtmænd og private.
Området omkring bebyggelsen i Hellebæk indeholder mange tegn fra den tidlige industri. En stor del af
bygningsmassen gående fra Turbinehuset og Heilmanns hus nær Bondedammen, over Hammermøllen,
Proberhuset, husene i Bøssemagergade og langs Caroline Mathildesti til Kongens Mølle og Hellebækgård
stammer alle fra industrikomplekset. Ud fra alle husene har udgået aktiviteter og brug, som har sat sig spor
i nærområderne dette være sig græsning og hold af husdyr nær arbejderboligerne, stensatte veje eller
mere elitære anlæg af have omkring godset. Landskabet og bygningerne er gennem de seneste 400 år
ganske veldokumenteret i form af malerier og gamle historiske kort.
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Teglstrup Hegn bærer både med navn og de lange lige skovgrænser mærket fra skovudskiftningen i
1780’erne. Skoven er fremkommet ved samling af overdrevsarealer fra Helsingør og Horserød. På den tid
var Hammermølle Skov del af et privat gods med tilhørende industri tilhørende Skatmester Heinrich Carl
Schimmelmann. Dennes efterkommer, greve Ernst Carl Schimmelmann, som døde på Hellebækgård i 1941,
har en urnegrav på Schimmelmanns Ø i Bondedammen. Stedet er markeret med en sten og et trækors,
senest renoveret i 2012.
Efter afslutningen af 2. verdenskrig overtog staten Hellebæk Gods med hjemmel i loven om konfiskation af
tysk og japansk ejendom. Ejendommen blev delt op, hvor det daværende Statsskovvæsen overtog
Hammermølle Skov, og Forsvarsministeriet overtog Hellebæk Avlsgård med tilhørende marker til
anvendelse som militært øvelsesterræn. Det gamle godsområde blev fredet i 1952, og Forsvaret overdrog i
2000 deres ejendom til Skov- og Naturstyrelsen som led i et større magelæg. Hovedbygningen ved
Hellebæk Avlsgård nedbrændte i 2006, og avlsbygningerne blev revet ned i 2018.
Som et relikt fra områdets funktion som miltært øvelsesterræn ligger der i Hellebæk Kohave en militær
skydebane. Betonblænder og betongraven blev nedtaget i 2018, og området i den umiddelbare nærhed af
betongraven blev oprenset for bly. I dag er det eneste tilbageværende af skydebanen således en række
volde.
Inden for naturnationalparkens område findes der en række udsigter samt indsigter over kultur- og
industrilandskabet. Det gælder således udsigterne, som er omfattet af Hellebækgård fredningen (bl.a.
udsigterne over Bondedammen). Dertil kommer udvalgte udsigter, som vedligeholdes og plejes i et
samarbejde med frivillige aktører.
Anes Hus ligger ved den nordlige side af Bøgeholm Sø, og er navngivet efter en landarbejderkone, Ane Sofie
Olsen, som i 1847 stiftede venskab med den berømte skuespillerinde Johanne Louise Heiberg. Anes Hus
drives i dag af "Selskabet til Anes Hus Bevarelse".
Fra Anes hus løber Lersporet, som er rest af et tipvognsspor fra 1874, der transporterede ler opgravet ved
Bøgeholm Sø til Hellebæk Teglværk. Et sidespor fører til en lergrav vest for Fandens Mose.
Pottelersbakke har lertagningshuller og rester af teglovne. Nær Værkenes Mose og Kulholms Mose findes
velbevarede kulovne, som siges at have fungeret frem til 1830.
Langs Esrumvej, ca. 300 meter øst for Nygård, ligger et stykke brolagt vej fra middelalderen.
I området findes desuden en enkelt gravhøj fra bronzealderen, og spredt i skovene ligger agersystemer, der
menes at være oldtidsagre.
I forbindelse med udlægget af urørt skov, som gik forud for udpegningen som naturnationalpark har
Naturstyrelsen og Slots- og Kulturstyrelsen iværksat en nøjere gennemgang af de kulturhistoriske damme
og vandkraftanlæg i Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov. Her er der nu etableret et solidt grundlag for en
vurdering af hvilke hensyn, der skal tages til den kulturhistoriske hydrologi (se kort 11).
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Kort 11. Det kulturhistoriske vandsystem i Hammermølle Skov og Teglstrup Hegn.

Som en del af retableringen af naturlig hydrologi vil også damme, som har været en del af det gamle
industrianlæg, kunne blive retableret, såfremt de har været drænet med henblik på skovdrift.
Gennemgravningerne i deres dæmninger vil blive lukket, idet der etableres nye stigborde eller permanent
vandstandsregulering i et tæt samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen.
I forbindelse med registreringen af det gamle industrianlæg og arbejdet med fortidsminder i området i
øvrigt, er der identificeret 34 ”nye” fortidsminder, som endnu ikke er fredede, men som behandles som om
de var, indtil Slots- og Kulturstyrelsen har taget stilling hertil. Der er primært tale om dæmninger og kanaler
men også anlæg til kul- og teglbrænding samt stenkister.
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5.

Friluftsliv

Hammermølle Skov og Teglstrup Hegn er bynært beliggende og intensivt benyttede naturområder. Der
afholdes årligt et stort antal aktiviteter. Teglstrup Hegn er Helsingørs bynære skov, mens Hammermølle
Skov benyttes af beboerne i Ålsgårde-området. Besøgsintensiteten er højest i den nordlige del af området
nær kysten og bebyggede områder. Især det nordøstlige hjørne af Teglstrup Hegn samt Hellebæk Kohave er
intensivt benyttet.
I naturnationalparkområdet findes en skovlegeplads i den nordøstlige del af Teglstrup Hegn nær Helsingør.
På store dele af den østlige side grænser naturnationalparken op mod Helsingør Golfklubs baneanlæg.
Grillpladser findes ved Bøgeholm Sø og ved Rævemosen. Der findes endvidere Find Vej-poster i Teglstrup
Hegn. Der er en større, og meget benyttet, handicapvenlig primitiv overnatningsplads (Edens Have) med
toilet, vand og el nordvestligt i Hammermølle Skov (afd. 4294). Der er frit fiskeri fra bredden af områdets
søer.
Den del af hundeskoven i det nordlige Teglstrup Hegn, som ligger syd for jernbanen ligger inden for
naturnationalparkens afgrænsning. Der er et afmærket mountainbike-spor i Teglstrup Hegn. Mountainbikesporet vedligeholdes af det frivillige laug, MTB 3060. Der er fornylig oprettet et lokalt ridelaug, som
sammen med Naturstyrelsen vedligeholder ridestierne i området.
Hellebæk Kohave tiltrækker både fugleentusiaster og andre brugere. Der er parkeringsmuligheder, info og
bålhytte ved den tidligere Hellebæk Avlsgård. Der ligger et fugleskjul i Kohaven ved Pernille Sø. I forbindelse
med omlægning og samling af græsningsfolden, er der i sommeren 2019 anlagt en lille P-plads ved hver af
de to indkørsler til folden.
Nordkyststien og Slotsruten (regionale cykelruter 47 og 48) følger skovveje i den nordlige del af
Hammermølle Skov og Teglstrup Hegn.
Den europæiske fjernvandrevej E6 (Finland-Grækenland) går gennem Teglstrup Hegn.
Der findes en digital guide for området.
Der er en gul vandre rute i Hellebæk skov / Teglstrup hegn på ca. 6 km.
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Kort 12. Friluftsfaciliteter og ruter i naturnationalparken.

Tabel 4. Antal godkendte aktiviteter i perioden 2013 til 2021. Omfatter aktiviteter i Hammermølle Skov, Hellebæk Kohave og
Teglstrup Hegn incl. de dele som ligger uden for naturnationalparkens område.
Aktivitetstype

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

I alt

Dagorienteringsløb

15

19

13

24

25

11

15

6

11

139

Hundetræning

14

8

20

28

0

0

0

0

0

70

Motionsløb

7

7

12

11

14

18

15

16

12

112

MTB/cykling
(konkurrence)
Natorienteringsløb

5

5

5

4

4

3

5

1

1

33

3

0

0

0

0

0

1

0

0

4

Ridning

1

2

1

1

5

1

3

2

2

18

Skovtur

1

0

0

0

3

1

0

0

0

5

55

33

20

12

15

9

12

13

13

182

101

74

71

80

66

43

51

38

39

563

Øvrige
I alt
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6.

Øvrige plan- og beskyttelsesmæssige forhold

6.1

Regionale udviklingsplaner og kommuneplaner

Området ligger i landzone i Helsingør Kommune.
En bred stribe i områdets østside var gennem en årrække omfattet af reservation til transportkorridoren
"Øresund-Femern" – også kaldet "Ring 5". Denne reservation er ophævet.
En lille del af området er omfattet af kommuneplanramme 4.B7 "Bøssemagergade-kvarteret", der udlægger
arealer til helårsboligformål og offentlige formål.
Der er endvidere vedtaget en ny lokalplan 4.46 for Hellebæk Klædefabrik i april 2022, som regulerer
udviklingen af boliger og bebyggelse i området.

6.2

Fredninger og vildtreservater

Hovedparten af Hammermølle Skov samt de vestligste dele af Teglstrup Hegn er omfattet af fredningen
"Hellebækgård", reg.nr. 01830.00, FN-kendelse af 08-02-1952.
Den oprindelige fredning skete i forbindelse med statens overtagelse af ejendommen. Formålet med
fredningen er at bevare landskabs- og naturværdier og sikre adgang for offentligheden, herunder at bevare
søer, græsgange og gamle, karakterfulde egetræer samt udsigten over Bondedam.
På græsningsarealerne er der forbud mod bebyggelse og grusgravning samt begrænsninger for tilplantning.
Højmosen Skidendam er omfattet af en supplerende fredning, FN-kendelse af 12-04 1967.
Mod sydøst grænser naturnationalparken op til landskabsfredningen ”Helsingørs grønne Vestkile”, reg.nr.
08113.00, FN-kendelse af 29-11-2012. Formålet er at sikre det karakteristiske landskab og skabe bedre
offentlig adgang til overdrevet for de nærtliggende boligarealer.
Der er ingen vildtreservater i området.
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Kort 13. Fredninger og vildtreservater.

6.3

Drikkevandsinteresser

Teglstrup Hegn og Hammermølle Skov ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser, og der er
placeret flere grundvandsboringer i det udpegede område.

6.4

Råstofplaner

Der er ingen råstofinteresser i området

6.5

Naturskovsstrategien

Udpegninger i henhold til naturskovsstrategien er vigtige kerneområder, som kan være udgangspunkt for
truede arters spredning til de øvrige arealer. I naturnationalparkens område blev der i forbindelse med
Naturskovsstrategien udlagt 101,9 ha som urørt skov. Der er helt overvejende tale om løvskovsarealer, dog
indgår der noget nåletræ i Teglstrup Hegn.

6.6

Anvendelse til forskning og uddannelse

Naturnationalparkens område rummer i afd. 239a i Teglstrup Hegn et ældre hugstforsøg med rødgran
(KX_RGR). Københavns Universitet har senest opmålt forsøget i foråret 2019, som rummer en
forsøgsmæssigt værdifuld utyndet parcel, som står intakt. Universitetet har ikke ønske om yderligere
hugstindgreb, men vil følge forsøgsarealet, indtil det vælter i storm eller bryder sammen.
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7.

Bilag

I de følgende artstabeller er data er knyttet til et PhD studie fra 2018 som anvender data fra 1991-2015 og
er er baseret på Rødliste 2010 og global rødliste 2016. Bemærk at listerne derfor kan indeholde arter, der
ikke længere vurderes som truet ift. Rødliste 2019, og at der omvendt kan mangle arter, der har ændret
status til truet jf. Rødliste 2019, samt arter der først er registreret efter 2015 i områderne*.
Tabel 1. Liste med områdets* globalt truede arter.
Artens navn
Ampedus hjorti
Dolomedes plantarius

artsgruppe Økologiske behov
Antal statsskove med arten
Biller
Gl træer med dødt ved, især eg
5
Edderkop Lysåbent, næringsfattigt, vådt
2

Tabel 2. Liste med områdets* arter på habitatdirektivets bilag II, IV eller V, samt Fugle på Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I
Artens navn

artsgruppe

Økologiske behov

Almindelig hvidmos
Almindelig tørvemos
Almindelig ulvefod
Brodspids-tørvemos
Brunflagermus
Butsnudet frø
Eremit
Fedtet tørvemos
Femradet ulvefod
Frynset tørvemos
Grøn buxbaumia
Grøn frø
Grøn
mosaikguldsmed
Gråsæl
Hvepsevåge
Ilder
Isfugl
Kløftet tørvemos
Kohorns-tørvemos
Lægeigle
Otteradet ulvefod
Pjusket tørvemos

Mos
Mos
Karplanter
Mos
Pattedyr
Padder
Biller
Mos
Karplanter
Mos
Mos
Padder
Guldsmed

Uforstyrret morbund
Våd mose
Lysåben næringsfattig råjord
Våd mose
Insektrig skov-lysåben mix, huler
Lavt klart ynglevand fri for fisk
Gl træer med dødt ved; Lys
Vådt, lyst, næringsfattigt
Næringsfattig råjord
Våd mose
Bar jord eller dødt ved i skovbund
Ret rene vandhuller og småsøer
Krebseklo i rent vand

Pattedyr
Fugle
Pattedyr
Fugle
Mos
Mos
Ledorme
Karplanter
Mos

Uforstyrret kyst til yngel
Skov i mix med lysninger
Varieret blandet vegetation
Fredfyldt rede- og fiskepladser
Vådt, lyst, næringsfattigt
Vådt, lyst, næringsfattigt
Renvandede vandhuller
Næringsfattig råjord
Vådt, lyst, næringsfattigt

Antal statsskove med
arten
42
60
67
49
54
187
1
28
65
51
14
120
25
27
94
55
57
12
21
7
38
24
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Rustbrun tørvemos
Rød glente
Rød tørvemos
Rødgrenet tørvemos
Rødrygget tornskade
Rørdrum
Rørhøg
Sod-tørvemos
Sortspætte
Spidssnudet frø
Spraglet tørvemos
Spættet sæl
Stellas mosskorpion

Mos
Fugle
Mos
Mos
Fugle
Fugle
Fugle
Mos
Fugle
Padder
Mos
Pattedyr
Mosskorpio
n
Stiv tørvemos
Mos
Stor kærguldsmed
Guldsmed
Stor vandsalamander Padder
Trane
Fugl
Trindgrenet tørvemos Mos
Udspærret tørvemos Mos
Vinbjergsnegl
Snegl

Vådt, lyst, næringsfattigt
Fred for efterstræbelse
Vådt, lyst, næringsfattigt
Vådt, lyst, næringsfattigt
Insektrig lysning m. kvas / buske
Varieret rørsump og mose
Varieret rørsump og mose
Vådt, lyst, næringsfattigt
Dødt ved og gl. bøg, fyr, gran, asp mv.
Lavt klart ynglevand fri for fisk
Vådt, lyst, næringsfattigt
Fredfyldte strande uden folk
Gl hule træer (især m. Fuglerede i
hul)
Vådt, lyst, næringsfattigt
Rent vand i småsø/vandhul
Rent klart ynglevand fri for fisk
Mose, sumpskov, fred og ro
Våd mose
Våd mose
Frodig halvfugtig vegetation

4
52
24
19
201
67
91
21
113
179
24
63
2
16
22
142
72
20
48
101

Tabel 3. Liste med områdets* dansk truede arter, som ikke også er globalt eller EU-truede. Bemærk at
listen er baseret på Rødliste 2010.
Artens navn

Artsgruppe

Økologiske behov

Abrikos-koralsvamp
Bleg koralsvamp
Blodplettet koralsvamp
Blodrød maskebille
Børstehåret savbladhat
Børstepigsvamp
Cinnober-slørhat
Det hvide w

Svampe
Svampe
Svampe
Biller
Svampe
Svampe
Svampe
Dagsommerfu
gle
Svampe
Guldsmed
Svampe
Pattedyr

Gl løvskov på kalk/lerbund
Gl løvskov på kalk/lerbund
Gl løvskov på kalk/lerbund
Dødt ved i løvskov
Dødt ved i gl løvskov
Gl træer med dødt ved
Kalkrig / lerbund
Lysåbne elmetræer

Drue-koralsvamp
Dværgvandnymfe
Flammeporesvamp
Hare

Hyphoderma medioburiense Svampe
Karmindompap
Fugle

Gl løvskov på kalk/lerbund
Hængesæk omkring rent vand
Gl nåleskov med dødt ved
Mix af div biotoper nær
hinanden
Dødt ved i gl løvskov
Lysåbent med buske og
småtræer

Antal statsskove med
arten
8
11
15
2
18
28
20
97
18
1
20
321
5
51
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Kejserkåbe
Kornet skørhat
Kul-skørhat
Lille kobbervandnymfe
Lærkefalk
Løvegul skærmhat
Matsort træsmælder
Melasis buprestoides (en art
bille)
Mose-myresvirreflue
MoseperlemorsommerFugl

Dagsommerfu
gle
Svampe
Svampe
Guldsmed
Fugle
Svampe
Biller
Biller

Svaleklire
Vendehals

Svirrefluer
Dagsommerfu
gle
Lav
Fugle
Biller
Dagsommerfu
gle
Fugle
Fugle

Violet koralsvamp

Svampe

Nåleprikket bogstavlav
Pirol
Sort blomsterbuk
Spættet bredpande

Blomsterrigt eng-skov-mix med
violer
Urørt skovjordbund i løvskov
Løvskov
Ren sø med mange vandplanter
Mix af vådområder, skov mv.
Sumpskov med dødt ved af
løvtræ
Gl træer med dødt ved; lys
Gl træer med dødt ved; lys
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Lysåben sphagnum og myretuer
Højmose

3
34

Ren fugtig luft
Gammel løvskov
Skovbryn
Lysåbent, næringsfattigt

15
43
12
85

Skovsump, vand, fred og ro
Myrer på åbne steder,
redehuller
Gl løvskov på kalk/lerbund

40
59

7
12
7
22
9
5
3

2

*I fjerde kolonne skal antal statsskove med arten forstås som, hvor mange af Naturstyrelsens 976
delarealer (både skov og lysåbne) arten er kendt fra i perioden 1991-2015. Da der er en usikkerhed
forbundet med præcision i artsdata, er det ikke muligt at stedfæste og henføre alle arter præcist til de
udpegede arealer. Listen indeholder derfor arter, der er fundet på Naturstyrelsens arealer i området såvel
uden for som inden for udpegningen.
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