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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 Præstemosen 
• 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 
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• Effekter og konsekvenser af indsatsen samt input til overvågning 
• 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 1: Klevads Mose. 

 

Tabel 1.1 Engriflet hvidtjørn er alm. forekommende på græssede overdrev. Foto 
Ulla Rose Andersen. 

 



4 

. 

Indsats, delområde Mølleåene 

P:\67429A\3_Pdoc\DOC\3. udgave november\Mølleå - Klevads Mose_03.DOC 

2 Nuværende tilstand 
Klevads Mose har stor rekreativ værdi, idet Mølleåstien fører gennem området, 
og der er etableret selvlukkende låger i hegnet omkring området. Landskabet er 
smukt og varieret med markante ådalsskrænter og overdrev med spredte buske. 
Området fremstår fredfyldt og idyllisk som en skovomkranset eng og rigt-
blomstrende overdrev. 

 

Figur 2.1 Klevads Mose set fra ådalens bund mod øst, april 2007. Foto: Ulla 
Rose Andersen. 

Klevads Mose rummer arealer med 7 naturtyper og levesteder for 3 arter på ud-
pegningsgrundlaget for habitatområde 123 - se Tabel 2.1. Fordelingen af natur-
typerne er vist på Figur 2.3 

Tabel 2.1 Udpegningsgrundlag for habitatområde 123 - Øvre Mølleådal, Furesø og 
Frederiksdal Skov 

Nr. Navn Klevads Mose  

1014 Skæv vindelsnegl (Vertigo angustior) (+)1 

1016 Sump vindelsnegl (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 - 

                                                   
1 (+) = arter og naturtyper der findes på tilgrænsende arealer, der ikke berøres af projektet 
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Nr. Navn Klevads Mose  

3160 Brunvandede søer og vandhuller - 

3260 Vandløb med vandplanter - 

62102 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (* vigtige 

orkidélokaliteter) 

(+) 

6230 *Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund + 

6430 Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn - 

71403 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 + 

 
Området syd for åen 
Området syd for åen blev ryddet i 1970erne og er siden blevet plejet med græs-
ning og supplerende rydninger. Plejen har medført at den nordvendte skrænt er 
blevet et fint surt overdrev (6230), mens der i dalbundens vestlige ende findes 
mosaik vegetation mellem kildevæld (7220) og rigkær (7230). 

Udover naturområdernes egen værdi er de også vigtige som trædesten mellem 
botanisk endnu mere værdifulde rigkær fra Krogenlund Mose ("Småsøerne") 
ved Buresø over engene ved Bastrup Sø til Farum Sortemose. 

Der er desuden udpeget levesteder for to arter på udpegningsgrundlaget for Ha-
bitatområde 123 - sumpvindelsnegl og stor vandsalamander - mens en tredje art 
- skæv vindelsnegl - findes på tilstødende arealer 

Udover arter og naturtyper på direktivet bør det nævnes, at området rummer en 
bestand af engperlemorssommerfugl (se figur Figur 2.1 + 2.2) der er rødlistet 
som sårbar.  

Området nord for åen 
Nord for åen er skrænten drevet som skov med plantet ask. Området nedenfor 
skrænten er registreret som mosaik af hængesæk (7140) og ellesump (91E0). 
Området er meget tilgroet. 

Åløbet 
Selve Mølleåen har i dag karakter af en lige kanal tilgroet med tagrør. Vandlø-
bet lever ikke op til sin målsætning pga. dårlige fysiske forhold. Vandløbet har 
ikke en tilstand, så det kan udpeges som naturtypen 3260 (Vandløb med vand-
planter). 

 
                                                   
2 Tilføjet i forslag til revideret udpegningsgrundlag af 4/3-2008 
3 Findes i mosaik med 91E0 (elle- og askeskov), 10% af mosaikken er 7140, 90% er 91E0. 
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Figur 2.3 Naturtyper og levesteder for arter på udpegningsgrundlaget for Habitatområde 123 i Klevads Mose 

Figur 2.1 + 2.2 Engperlemorssommerfugl, over- og underside. Fotos: Jan F. Rasmussen
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3 Målsætning for Klevads Mose 
Målsætningen for Klevads Mose er følgende: 

• At sikre områderne med åben hængesæk. 

• At forhindre at træerne, via deres store vandforbrug, medvirker til at dræne 
de værdifulde plantesamfund, som er afhængige af en høj og varieret vand-
stand fx 7220 *kildevæld og 7230 rigkær. 

• At sikre en vegetation med karakteristiske rigkær-  og overdrevsarter. 

• At forbedre vandhuller og pytternes værdi som ynglebiotoper for padder, 
herunder især stor vandsalamander. 

• At sikre lyåbne kildevæld og rigkær som levested for sumpvindelsnegl. 

• At sikre og bevare ådalens værdifulde landskab, men lysåbne græssede 
enge og overdrev. 

• At sikre og udvide bestandene af orkideer som skov-gøgelilje og maj-
gøgeurt. 

• At forbedre den fysiske tilstand i Mølleåen, med henblik på at forbedre 
vandkvaliteten og få genskabt en tilstand, så åen på denne strækning lever 
op til kriterierne for naturtype 3260 Vandløb med vandplanter. 

• At fremme oplevelsen af hele ådalen med et bugtet vandløb i midten, her-
under at gøre vandet mere synligt i ådalen til gavn for den rekreative værdi 
og landskabsoplevelsen. 

Den fremtidige forventede fordeling af naturtyper i Klevads Mose er vist på 
Figur 3.1. 
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Figur 3.1 Målsætningskort, Klevads Mose som viser den ønskede fremtidige naturtilstand 
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4 Konkret plejeindsats 

4.1 Førstegangsindgreb 
Førstegangsindgreb er - bortset fra fjernelse af spredte birke på overdrevet - 
begrænset til partiet nord for åen (Figur 4.1 område 1). Her skal der fjernes pi-
lekrat på de lavtliggende områder og afdrives skov på de højereliggende area-
ler. Derefter skal der opsættes nyt hegn, så græsningsfolden inddrager de ryd-
dede områder. Der etableres 2 kvægovergange - en i hver ende af mosen, såle-
des at dyrene kan krydse mellem nord- og sydbredden. Arbejdsbeskrivelse og 
ressourceforbruget ved førstegangsindgrebene er vist i Tabel 4.1. 

4.2 Vedvarende pleje 
Den vedvarende pleje vil hovedsagelig bestå af græsning, der suppleres med 
slæt i nødvendigt omfang. Det bør overvejes, om det er muligt i hvert fald på 
dele af arealet, at erstatte den hidtidige brug af slagleklipper med et egentlig 
høslæt. Plejen forestås af Skov- og Naturstyrelsen. Arbejdsbeskrivelse og res-
sourceforbruget ved den vedvarende naturpleje er vist i Tabel 4.2. 

 

Figur 4.1  Førstegangsindgreb og vedvarende pleje i Klevads Mose 
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Nord for åen 
Ved rydning af krat og plantet askeskov og efterfølgende hegning genskabes 
lysåbne naturtyper langs åen og på den sydvendte skrænt. Udover gevinsten 
ved en forøgelse af arealet af disse naturtyper vil de sydvendte skråninger med 
deres varmere mikroklima skabe muligheder for en endnu større biologisk 
mangfoldighed på lokaliteten. Det ryddede og afgræssede område foreslås ud-
videt i forhold til det i "Natura 2000 og naturpleje i Mølleåsystemet" angivne, 
således at hegnet kommer til at stå lige nord for grusvejen/stien, se Figur 4.1 nr. 
1. Eventuelt kunne man medtage et smalt bælte af skoven nord for stien i græs-
ningsfolden (men stadig lade stien være rydningsgrænsen) således at man fik en 
blød overgang mellem skoven og de lysåbne naturtyper. 

Syd for åen 
Området syd for åen (Figur 4.1 nr. 2) er allerede i en god plejetilstand, men en 
række tiltag vil kunne bevirke yderligere forbedringer: 

• Tagrør og anden høj vegetation, der afslås, slås helstrået, tørres på stedet 
og fjernes. Dele af området slås som supplering af græsningsplejen. Mate-
rialet slås i dag med slagleklipper og efterlades. Dette kan være en medvir-
kende årsag til en tilsyneladende tilbagegang på lokaliteten for engperle-
morssommerfugl..  

• Det kan også overvejes at slå området i to-tre omgange, således at der sæ-
sonen igennem vil være nektarkilder tilstede for blomstersøgende insekter. 
Dette vil være en fordel uanset hvilke slåningsredskaber, der anvendes. 

• Spredt opvækst af birk på overdrevet ryddes. Der tillades spredt opvækst af 
tjørn og slåen for at skabe varieret mikroklima til gavn for insekter og 
eventuelt forekommende markfirben (bilag IV). 

Åen 
Mølleåen/Hestetangs Å (Figur 4.1 nr. 3) gennemløber området. Det er i rappor-
ten Natura 2000 og naturpleje i Mølleåsystemet foreslået en genopretning af 
åløbet gennem selve Klevads Mose med gravning af en bugtet strømrende. Det-
te vurderes dog at være et for voldsomt indgreb i de omliggende mosepartier. 
En skånsom og begrænset vandløbsvedligeholdelse, med grødeslåning der er 
tilrettelagt med henblik på at accelerere naturlig gendannelse af slyngninger, vil 
kunne bruges til at fremme udvikling af et mere naturligt vandløb. Med tiden 
vil det formentlig medføre, at strækningen kan udpeges som vandløb med 
vandplanter (3260). 

Tabel 4.1  Arbejdsbeskrivelse og ressource forbrug førstegangsindgreb 

Naturtyper Nuværende 
status 

Fremtidige mål-
sat status 

Midler/metoder Tidsforbrug og økonomi 

Rørskov, krat 
af pil og el, 
askeskov. Der 
indgår arealer 
med hænge-

Tilgroede mo-
searealer 
langs med åen 
og højskov på 
skrænten. 

Hængesæk 
(7140), rigkær 
(7230) og over-
drev (62xx). 

1. Rydning 

 

2. Hegning 

1a. 250 Skovarbejdertimer á 
220kr = 55.000kr 

 

1b. Skovfogedtimer 55 á 300kr = 
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Naturtyper Nuværende 
status 

Fremtidige mål-
sat status 

Midler/metoder Tidsforbrug og økonomi 

sæk (7140).  

3. Etablering af 2 fægan-
ge over åen. 

15.000kr 

 

1c. 200 Maskintimer á 550kr = 
110.000kr 

 

2a. Etablering af hegn, 74 lønti-
mer á 220kr = 16.280kr 

 

2b. Etablering af hegn, materialer 
= 17.200kr 

 

3a. Fægange, 128 løntimer á 220 
= 28.160kr 

 

3b. Fægange, 20 maskintimer á 
550kr = 11.000kr 

3c. Fægange, materialer = 
20.000kr 

 

    I alt: 252.640kr. 

 

Tabel 4.2 Arbejdsbeskrivelse og ressource forbrug, vedvarende pleje 

Naturtyper Målsat ved-
varende sta-
tus på arealet 

Midler og meto-
der 

Tidsforbrug Økonomi 

Hængesæk 
(7140), rigkær 
(7230) og 
overdrev 
(6230 og 
eventuelt an-
dre typer, der 
måtte udvikles 
nord for åen). 

Hængesæk, 
rigkær og 
overdrev. 

Græsning, vedli-
geholdende ryd-
ninger 

 Netto efter fradrag af budgettere-
de indtægter fra støtte til økolo-
gisk jordbrug og hektarstøtte = 
8.000kr/år 

    I alt: 8000kr./år 



12 

. 

Indsats, delområde Mølleåene 

P:\67429A\3_Pdoc\DOC\3. udgave november\Mølleå - Klevads Mose_03.DOC 

5 Effekter og overvågning 

5.1 Effekt af planlagte indgreb på arter og naturtyper i 
udpegningsgrundlaget 

Påvirkning af arter 
De planlagte indgreb vil påvirke arter og naturtyper forskelligt men påvirknin-
gerne forventes altovervejende at være positive, se Tabel 5.1.  

Både skæv vindelsnegl og sumpvindelsnegl kan risikere at blive negativt påvir-
ket som følge af lavere vegetation (er især knyttet til ret høj vegetation af høj 
sødgræs og forskellige arter af store starer) men kan på den anden side have 
gavn af mere lysåbne forhold. I Kriterier for gunstig bevaringsstatus (DMU 
2003) nævnes således to kriterier på lokalt niveau, der kan skades af en for 
kraftig plejeindsats: 

• 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 vandsalamander må forventes at få bedre ynglemuligheder end i dag, idet 
der er flere småvandhuller/områder med frit vandspejl i området nord for åen 
(område 2) som får soleksponeret vandflade når træerne ryddes. 

Påvirkningen af arter, der kun findes på tilgrænsende arealer må betragtes som 
usikker, da det ikke med sikkerhed kan afgøres, om de vil brede sig til projekt-
arealet som følge af indgrebene. 

Påvirkning af naturtyper 
Der er ingen tvivl om at naturtyperne rigkær (7230), og artsrige sure overdrev 
(6230) vil blive sikret og fremmet af de foreslåede tiltag, idet arealerne med 
lysåbne naturtyper bliver udvidet. Det er dog usikkert, hvor hurtigt de nye ly-
såbne områder vil udvikle en vegetation, der svarer til habitatnaturtyperne, men 
erfaringerne fra den hidtidige pleje af områdets sydlige dele er positive. 

Ved fjernelse at træerne i område 1 nord for åen bliver der skabt mulighed for 
at hængesæk (7140) kan udvikles på større arealer en den allerede findes. 

Elle- og askeskov (91E0), vil arealmæssigt gå tilbage som følge af rydningerne 
og den efterfølgende pleje ved græsning og slæt. Ved naturlig succession vil 
der dog blive dannet ellesump mange andre steder indenfor habitatområde nr. 
123, idet denne naturtype udgør klimakssamfundet i de fugtige, næringsrige 
områder. 
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Tabel 5.1  Opsummering af forventede kvalitative påvirkninger af arter og natur-
typer på udpegningsgrundlaget som følge af projektet 

Navn Effekt 

(+/0/-) 

Skæv vindelsnegl (Vertigo angustior) 0? 

Sump vindelsnegl (Vertigo moulinsiana) 0? 

Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus) + 

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

orkidélokaliteter) 

+ 

6230 *Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur 

bund 

+ 

7140 Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand + 

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

7230 Rigkær + 

91E0 *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 Klevads Mose, samt samlet habitatområde nr. 123 Øvre 
Mølleådal, Furesø og Frederiksdal skov. De nuværende arealer er be-
regnet på basis af registreringerne fra basisanalysen. 

Naturty-
per/Levester 

Nuværende areal 
(ha) 

Areal som påvir-
kes af indsatsen 

Forventet fremti-
digt areal (ha) 

 habitat-
område 
nr. 123  

Klevads 
Mose 

 habitat-
område 
nr. 123  

Klevads 
Mose 

6230 *Artsrige over-

drev eller græsheder 

på mere eller mindre 

sur bund 

8,9 3,2 1,8 10,7 5,0

7140 Hængesæk og 

andre kærsamfund 

dannet flydende i vand 

23,1 2,7 1,6 24,7 4,3

7220 *Kilder og væld 

med kalkholdigt 

(hårdt) vand 

9,9 0,5 0,0 9,9 0,5

7230 Rigkær 13,7 0,5 <0,5 13,9 0,7

91E0 *Elle- og aske-

skove ved vandløb, 

søer og væld 

 79,0 0,8 0,8 77,4 0,0

 

5.2 Forslag til overvågning 
I forbindelse med den vedvarende pleje bør der løbende foretages en evaluering 
af effektiviteten. Det foreslås at nedenstående overvågning lægges til grund for 
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denne evaluering. Nedenstående overvågning vil blive gennemført af Skov- og 
Naturstyrelsen. 

Areal af lysåbne naturtyper 
Området med lysåbne naturtyper udvides (særligt ved inddragelse af området 
nord for åen). Områdets artsrigdom fastholdes på et højere niveau end det aktu-
elle. De lysåbne typer plejes ved græsning eller høslæt. Verificeres ved luftfoto 
og besigtigelser. 

Forbedret plejetilstand 
Opvækst af vedplanter på allerede eksisterende overdrev ryddes løbende, men 
større solitærtræer bevares. Verificeres ved luftfoto og besigtigelse. 

Områderne nord for åen (Figur 3.1 nr. 1) skal rumme områder med hængesæk 
(7140) af mindst samme udstrækning som i dag. Forekomst og tilstand af natur-
typen verificeres ved luftfoto og besigtigelse. 

Plejen af de øvrige engområder tilstræber en vegetationsudvikling henimod rig-
kær (EU-habitat naturtype 7230) på områder hvor jordbundsforholdene tillader 
dette. Forekomst og tilstand af naturtypen verificeres ved luftfoto og besigtigel-
se. 

Åløbet begynder gendannelse af slyngninger og udvikler submers vegetation 
således at strækningen med tiden kommer til at svare til vandløb med vandplan-
ter (EU-habitat naturtype 3260). Verificeres ved luftfoto og besigtigelser. 

Artstilstand 
Skov-gøgelilje, maj-gøgeurt og andre orkideer, der måtte indvandre som følge 
af den forbedrede naturtilstand i området, optælles eller antal skønnes som mi-
nimum hvert andet år. Antallet af planter og arealet af forekomstområdet skal 
være mindst på niveauet ved projektstart, gerne stigende. Verificeres ved besig-
tigelse. 

Engperlemorssommerfugl skal fortsat forekomme. Dette verificeres ved besig-
tigelse i artens flyvetid. Arten er følsom overfor både tilgroning og overgræs-
ning, derimod trives den tilsyneladende fint med rigtigt udført, sent høslæt eller 
med svag, ekstensiv græsning. Man bør i disse projekter overvåge dagsommer-
fuglene i områderne. Mølleådalen rummede tidligere nogle af Danmarks bedste 
sommerfugleenge og nogle af de sjældnere arter (engperlemorssommerfugl og 
violetrandet ildfugl) har overlevet enkelte steder.  

Forekomsten af ynglende stor vandsalamander bør overvåges ca. hvert 2. år. 
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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. 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 Kle-
vads moses vedkommende foretaget i kapitel 5. Miljøcenter Roskilde har desu-
den vurderet at tiltagene ikke strider mod de Natura 2000-planer der foreligger i 
udkast. 

6.1.1 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 bekendtgørelsenr. 408 af 1. maj 2007. 
 
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. 
Det er derfor vurderet, om der er Bilag IV-arter, der kan blive negativt påvirke-
de af de tiltag der er nævnt i kapitel 4.  
 
De bilag IV arter, der forekomme i Klevads Mose er følgende: 
 
• Stor vandsalamander 
• Spidssnudet frø 
• Markfirben 
• 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 vil blive begunstiget af, at der laves nye vandhuller samt at der 
ryddes omkring eksisterende vandhuller. Stor vandsalamander vil under van-
dring til og fra ynglevandhullerne og eventuelt under overvintring benytte 
skovområder. Arten kan vandre forholdsvist langt (flere kilometer) og kan ko-
lonisere nye, velegnede områder, oftest holder den sig dog indenfor en afstand 
af få hundrede meter fra ynglevandhullet. Den kan også træffes i kældre og ud-
huse uden for ynglesæsonen.  

Der er ikke nøjagtige oplysninger om artens forekomst i områderne. Et antal 
potentielle levesteder er kortlagt i Klevads Mose (adskillige både indenforde-
lområdet og lige vest herfor). 

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. 
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Forekomsten i områderne er ikke kendt i detaljer. Klevads Mose rummer muli-
ge ynglevandhuller samt 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 og kan formentlig findes på overdrevet i 
Klevads Mose. 

Flagermus 
Ifølge Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV (Søgaard & Asferg, 
2007) og Dansk Pattedyratlas (Baagøe & Secher Jensen, 2007) forekommer 7 
arter af flagermus i Mølleå-oplandet. Disse arter er listet i Error! Reference 
source not found.1 nedenfor. 

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 Error! Reference source not found.. 

 



18 

. 

Indsats, delområde Mølleåene 

P:\67429A\3_Pdoc\DOC\3. udgave november\Mølleå - Klevads Mose_03.DOC 

6.1.2 Konsekvensvurdering for bilag IV arter 

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

Art Forekomst i området Negativ påvirkning Positiv påvirkning 

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

Ingen Rydninger i Klevads Mo-
se vil skabe mere lysåb-
ne forhold ved vandhul-
lerne, hvilket er til gavn 
for arten. 

Spidssnudet frø Ikke kendt i detaljer, alle 
indsatsområder rummer 
mulige levesteder og arten 
findes formentlig i  Klevads 
Mose. 

Ingen Mere lysåbne forhold ved 
vandhuller er til gavn for 
arten. I hvert fald indsat-
serne i Klevads Mose vil 
forbedre mulige yngle-
vandhuller. 

Markfirben Markfirben findes i Øvre 
Mølleådal og kan muligvis 
findes på overdrevspartierne 
i Klevads Mose. 

Ingen, da småbuske 
på overdrevet i Kle-
vads Mose skånes bl. 
a. af hensyn til arten. 

Klevads Mose. Dele af de 
ryddede områder nord for 
åen vil formentlig udvikles 
til overdrev, der kan være 
levested for arten. Da de 
er sydvendte, vil de ud-
gøre et bedre levested for 
en varmeelskende art 
som markfirben end de 
eksisterende nordvendte 
overdrev. 

Vandflagermus Formentlig i alle indsatsom-
råder 

Ingen . Der fjernes ikke 
ved rydningerne store 
træer med hulheder, 
der er egnede som 
raste- og yngleområ-
der. Fourageringsom-
råder (der ikke er om-
fattet af artikel 12) vil 
også være nogenlunde 
uændrede. 

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 

 

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



Indsatsplan Mølleåen, delområde 4 - Klevads Mose 

 

P:\67429A\3_Pdoc\DOC\3. udgave november\Mølleå - Klevads Mose_03.DOC 

19 

.  

Kun området syd for åen er fredet. Her er der kun tale om videreførelse af eksi-
sterende pleje, hvorfor ingen særlige hensyn til eksisterende fredninger er nød-
vendige. 

 

6.1 Beskyttede naturtyper, beskyttede diger, fredninger samt søbeskyttelseslinier i Klevads Mose 

Naturbeskyttelseslovens §3 
I forbindelse med de foreslåede pleje- og genopretningstiltag vil der blive fore-
taget indgreb i naturtyper omfattet af naturbeskyttelseslovens §3 (se boks). Det-
te medfører, at der i nogle tilfælde skal indhentes dispensationer, før forslagene 
kan bringes til udførelse.Af de planlagte indgreb i indsatsområdet ved Klevads 
Mose kræver rydningen af skov på nordskrænten §3-dispensation, da dele af 
askeområdet er registreret  som mose. Hvis det drejer sig om plantede træer, er 
de dog ikke omfattet af beskyttelsen. Derudover må også fjernelsen af pile-
sumpen anses for en tilstandsændrende aktivitet.  

Naturbeskyttelseslovens §19 
I følge NBLs §19b er en række aktiviteter, der ellers ikke kræver tilladelse, om-
fattet af en anmeldeordning. Det vurderes, at ingen af de planlagte tiltag i Kle-
vads Mose er anmeldepligtige.  
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6.3 Fredskov og skovlovens §17 
Hele indsatsområdet er registreret som fredskov. Rydningerne nord for åen kan 
betragtes som renafdrift af løvskov i et Natura 2000 område og skal derfor efter 
skovlovens §17 anmeldes til Skov- og Naturstyrelsen. 

 

Figur 6.2 Fredskov og matrikelgrænser, Klevads Mose 

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: 

• vandløbsreguleringaler 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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