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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 2: Farum Sortemose og Præstemose. 

 

Figur 1.2 Topstar FarumSortemose maj 2007. Foto: Ulla Rose Andersen. 
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2 Nuværende tilstand 
Farum Sortemose er en af hovedstadsområdets vigtigste botaniske lokaliteter. 
Området er meget diverst og indeholder både meget næringsfattige og naturligt 
næringsride naturtyper, som fødes af rent mineralholdigt kildevand. 

Naturindsatsen skal finde sted i 4 separate indsatsområder, 3 i Sortemosen og 1 
i Præstemosen, hver med flere underafdelinger. Nummereringen af områderne 
refererer til Figur 3.1og Figur 4.1. Tilsammen giver de et meget diverst indsats-
område med mange forskellige naturtyper: 

På et område i Sortemosens sydlige del (område 1) domineres vegetationen af 
tørvemosser, tue-kæruld og andre fattigkærsarter med ret spredtstående store, 
gamle skov-fyr som overstandere. Mindre dele af dette område er groet til med 
birk. Det er ikke kortlagt som nogen habitatnaturtype, men arealet fremtræder 
som en overgangstype mellem 7140 (hængesæk) og 91D0 (skovbevokset tør-
vemose).  

 

Figur 2.1 Skovbevokset tørvemose i Sortemosens Sydlige del. Foto: Ulla Rose 
Andersen. 

Centralt i Sortemosen findes areal (område 2), der delvis plejes med slåning. 
Resten af området er på grund af utilstrækkelig pleje præget af tilgroning med 
pil og høje tagrør. Mindre delområder her er kortlagt som rigkær (7230) og en 
lille plet som kildevæld (7220). 

Nord for foregående område, syd for Gedevase Bro og øst for en stor græs-
ningsfold ligger områder stærkt tilgroet med pil og birk (område 3b). En lille 
del af området er kortlagt som rigkær (7230), der også forekommer på tilgræn-
sende arealer. Den nordøstlige del (område 3a, kortlagt som mosaik af kilde-
væld - 7220 og rigkær - 7230) er voksested for den meget sjældne tørve-viol. 
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Endelig er der et kær syd for (område 3c) Grethesholm med et lille rigkær 
(7230) og den største forekomst af kildevæld (7220). 

 

Figur 2.2 Rigkær i Farum Sortemose syd for Gedevase bro. Foto: Ulla Rose An-
dersen. 

Præstemosen er præget af tørvegraving. I den østlige ende med 4 delarealer (4a-
4d), der indgår i indsatsområdet, findes stadig områder af fattigkær med præg 
af hængesæk (7140 - dog ikke kortlagt som sådan). Området er voksested for 
bl. a. flere arter af tørvemos samt rosmarinlyng. Præstemosen ligger udenfor 
afgrænsningen af habitatområde nr. 123. 
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Figur 2.3   Hængesæk af tørvemosser ved gammel tørvegrav i Præstemose. Foto: 
Ulla Rose Andersen. 

Som det fremgår af Tabel 2.1 rummer Sortemosen levesteder for 3 arter (dog 
kun 2 i selve projektområdet) og 4 naturtyper (dog kun to i selve projektområ-
det) på udpegningsgrundlaget for habitatområde 123. Både den sydlige del af 
projektområdet i Sortemosen og dele af Præstemosen rummer desuden arealer 
af tilgroet fattigkær, der kan opfattes som en overgangstype mellem hængesæk 
(7140) og skovbevokset tørvemose (91D0). Fordelingen af de kortlagte natur-
typer og levesteder fremgår af Figur 2.4. 

Tabel 2.1  Udpegningsgrundlag for habitatområde 123 med angivelse af forekomst 
i Farum Sortemose. 

Nummer Navn Sortemose  

1014 Skæv vindelsnegl (Vertigo angustior) +  

1016 Sump vindelsnegl (Vertigo moulinsiana) + 

1042 Stor kærguldsmed (Leucorrhina pectoralis) - 

1082 Lys skivevandkalv (Graphoderus bilineatus) - 

1166 Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus) + (ej projektområde) 

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 skov-

bryn 

- 

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 + (ej projektområde) 

9160 Bøgeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund - 

91D0 Skovbevoksede tørvemoser + (ej projektområde) 

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

 

                                                   
1 Tilføjet i forslag til revideret udpegningsgrundlag af 4/3-2008 
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Figur 2.4  Naturtyper og levesteder for arter på udpegningsgrundlaget for Habi-
tatområde 123 i Farum Sortemose-Præstemose området 
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3 Målsætning for Farum Sortemose og 
Præstemosen 

Målsætningen for Farum Sortemose og Præstemosen er følgende: 

• At udvide arealerne med rigkær og sikre en vegetation med karakteristiske 
arter. 

• At sikre lysåbne rigkær og kildevæld, så de ikke gror til eller tørrer ud, 
men fortsat kan være ynglested for de to arter af vindelsnegle. 

• At udvide arealerne med åben hængesæk og bevare voksestedet for rosma-
rin-lyng. 

• At sikre at der ikke sker en udtørring af arealerne med den prioriterede na-
turtype skovbevokset tørvemose. 

• At sikre voksestedet for tørve-viol. Bestanden af tørve-viol opretholdes og 
gives mulighed for spredning. 

• At bevare enkelte gamle skov-fyr og træruiner i hængesækområdet af hen-
syn til rovfugle, spætter, insekter og flagermus. 

• At genskabe en udsigt fra Præstestien over den åbne moseflade i Præste-
mosen. 

• At friholde rørsumpen langs bredden af Farum Sø for færdsel, så forstyr-
relser ikke forhindrer at rørhøgen vil kunne retablere sig som ynglefugl. 

Den fremtidige forventede fordeling af naturtyper i Farum Sortemose og Præ-
stemosen er vist på Figur 3.1. 
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Figur 3.1 Målsætningskort, Farum Sortemose og Præstemosen  
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4 Konkret plejeindsats 
4.1 Førstegangsindgreb 
Den konkrete naturindsats i området er vist på Figur 4.1. I Tabel 4.1 og Tabel 
4.3 (førstegangsindgreb) gives en oversigt over arbejdsindsats og ressourcefor-
brug for de enkelte tiltag i hhv. Farum Sortemose og Præstemose. 

Farum Sortemose 
I delområde 1, der siden 1994 har været urørt, er der i Natura 2000 og naturple-
je i Mølleåsystemet anbefalet rydning af skovfyr og birk på arealet med hænge-
sæk/fattigkær. På grund af bekymring for at øget lystilgang kunne øge birkeop-
væksten, er anbefalingen ændret til rydning af birk og opvækst af skovfyr, men 
med en bibeholdelse af gamle skov-fyr. Der tillades endvidere opvækst af en-
kelte nye skovfyr til afløsning for gamle, der falder. 

I delområde 2 skal der ryddes pilekrat fore at muliggøre vedvarende pleje i 
form af slæt og græsning. 

I delområde 3 skal der ryddes pilekrat, større solitære træer skal bevares. 

I Natura 2000 og naturpleje i Mølleåsystemet foreslås desuden etablering af 
faunapassage ved Gedevase Bro, men det er ikke teknisk/økonomisk muligt at 
gennemføre dette forslag. Forslaget om sti på spang umiddelbart vest for Farum 
Sø udgår efter ønske fra brugerrådet, for at undgå forstyrrelser af følsomme ar-
ter (grævlingegrav lige ved den forslåede sti, eneste område med mulighed for 
etablering af forstyrrelsesfølsomme fugle arter i Sortemosen). I stedet vil alle-
rede eksisterende stier i mindre forstyrrelsesfølsomme områder blive skiltet 
bedre for at forøge mulighederne for at opleve områdets natur uden at gøre ska-
de. 

Præstemose 
I Præstemosen var forventningen oprindeligt, at det var muligt at rydde større 
områder maskinelt med henblik på at udvide områderne med lysåben hænge-
sæk/fattigkær. Dette må anses for usikkert, hvorfor der anbefales mindre egent-
lige rydninger og derudover en mere begrænset lysning over et større område. 
Herved skabes forbedrede betingelser for fattigkærsvegetationen. 

4.2 Vedvarende pleje 
Vedvarende pleje forestås af Egedal Kommune (Sortemosen) og Furesø Kom-
mune (Præstemosen).  

4.2.1 Farum Sortemose 
En oversigt over arbejdsindsats og ressourceforbrug for kommunens udgifter til 
vedvarende pleje fremgår af Tabel 4.2. 



Indsatsplan Mølleåen, delområde 2 - Farum Sortemose & Præstemose 11 

 

M:\SNS\Naturforvaltningsprojekter\Milliard-projekter\Mølleå\projektgru2.Natura2000\COWIforår2009\Mølleå - Sortemose og 

Præstemose_04.DOC  

 

.         

Farum Sortemose, område 1 
Formålet med plejen er at opretholde en lysåben fyrreskov med fattigkærsvege-
tation i bunden med mindsket opvækst af birk. 

I delområde 1 skal der årligt følges op på førstegangsindgrebene med nedskæ-
ring af genvækst af birk og fjernelse af ny opvækst. Nedskæring af løvtræ op-
vækst og genvækst er mest effektiv, hvis den foretages omkring løvspring. Af-
skåret materiale fjernes i videst muligt omfang. 

Farum Sortemose, område 2 
Udbredelsen af de lysåbne naturtyper skal forøges og fastholdes på et højere 
niveau end det nuværende. Dette sker ved rydninger med efterfølgende slæt og 
græsning. I delområde 2 skal plejes med slæt (bedst i form af et egentligt hø-
slæt, hvor det afhøstede materiale indsamles og fjernes fra arealet) eller afgræs-
ses. Det sidste kræver en dyreholder med betydelig erfaring i afgræsning af fug-
tigbundsområder. 

Farum Sortemose, område 3  
I delområde 3 skal det ryddede område vedligeholdes ved årlig fjernelse af op- 
og genvækst. Dele af det ryddede areal, der plejes med græsning (bedst med 
kreaturer) eller høslæt. På dele af området etableres ny græsningsfold, hegnet 
mellem den allerede eksisterende og den nye fold opretholdes.  

4.2.2 Præstemosen 
En oversigt over arbejdsindsats og ressourceforbrug for kommunens udgifter til 
vedvarende pleje fremgår af Tabel 4.4. 

Udbredelsen af lysåbne naturtyper skal forøges og fastholdes på et højere ni-
veau end det nuværende for at forbedre forholdene for fattigkærsvegetationen 
herunder rosmarinlyng. Derudover vil den øgede lystilgang til en række af sø-
erne forbedre disse som levesteder for padder og vandinsekter. En tynding af 
skovbræmmerne nord og syd for de ryddede områder vil forbedre områdets re-
kreative værdi ved at give udsyn til de ryddede moseflader. 
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 Figur 4.1  Indsatsområder i Farum Sortemose og Præstemose. 
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Tabel 4.1 Arbejdsplan og budget, førstegangsindgreb Farum Sortemose 

Naturty-
per 

Nuvæ-
rende 
status 

Fremtidi-
ge målsat 
status 

Middel/metoder Tidsforbrug og øko-
nomi 

Det syd-
ligste 
delområ-
de er 
ikke kort-
lagt men 
fremstår 
nærmest 
som en 
over-
gangsty-
pe mel-
lem 7140 
og 91D0 

Tilgroet 
af tagrør 
og pile-
krat, 
samt 
arealer 
med 
gruppe-
vis selv-
foryngel-
se af 
skovfyr. 

Genska-
belse af 
lysåbne 
fattigkær 
og hæn-
gesæk 

Delområde 1: 

Selvforyngelse af fyr ryd-
des med maskine (finger-
klipper) dog efterlades en-
kelte individer spredt rundt 
på arealet. 

Birk/el skoves og fjernes 
med jernhest især i NV del.  

Tidspunkt for rydning bedst 
lige omkring løvspring. 

 

Delområde 1: 

5 dage 2 mand m. 
jernhest og fingerklip-
per/kratrydder 

 ~ 26000 kr. 

 

7220 
Kilder og 
væld 
med 
kalkhol-
digt hårdt 
vand 

 

7230 
Rigkær 

 Bevarelse 
af lysåbne 
rigkær og 
kildevæld. 

 

Delområde 2 og 3a,3b,3c: 

Manuel rydning af pilekrat.  

 

Traktor til udkørsel af træ. 

 

Tidspunkt for rørskæring, 
efterår/vinter 

Maskinel rørskæring. ATV 
er særlig egnet til slåning 
langs vandløb.  

Flisning af hugstaffald 
gældende for de tre delom-
råder. 

Delområde 2 og 3 

10 dage ved 2 mand     
~ 170.000kr. 

Traktortimer/jernhest i 
7 dage  ~ 30.000 kr. 

  

 

 

 

 

Udgiftsneutral 

 

    I alt    227.000 kr 
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Tabel 4.2 Arbejdsplan og budget - vedvarende pleje i Farum Sortemose 

Naturtyper Målsat 
vedvaren-
de status 
på arealet 

Middel-
/metoder 

Tidsforbrug Økonomi 

Det sydligste 
delområde er 
ikke kortlagt men 
fremstår nær-
mest som en 
overgangstype 
mellem 7140 og 
91D0 

Bevarelse 
af lysåbne 
fattigkær 
og hænge-
sæk 

Delområde 1 

Kratrydning 1 
gang årligt om 
foråret. 

 

 

Med fjernelse 
af materiale 

 

    

 ~ 3.000 kr./år 

 

7220 Kilder og 
væld med kalk-
holdigt hårdt 
vand 

 

 

Bevarelse 
af lysåbne 
rigkær og 
kildevæld. 

 

Delområde 3a 
3b, og 3c  

Udsætning af 
kreaturer. 

Obs! Kræver 
stor erfaring 
med dyrehold 
på fugtig bund. 

Opfølgende 
slåning af rør. 

Fjernelse af 
opvækst af pil 
og el  

 

 

Hegning ca. 
800m. 2 mand 
og traktor. 

1 dag  

 

 

 

 

Hegning ~ 35.000 
kr.  

Kun udgift det første 
år 

 

Slåning af rør             
~25.0002kr./år 

10.000 kr./år 

7230 Rigkær  Delområde 2 

Rørskæring 
årligt m. ATV 
om efter-
året/vinter 

 

2 dage 

 

 

Rørskæring ~ 
10.000 kr./år 

 

    I alt ~ 48.000 kr./år    

+ første år      
35.000 kr 

 
 

Tabel 4.3  Arbejdsplan og udgifter til, førstegangsindgreb i Præstemosen. Projek-
tet er gennemført af Furesø Kommune for de anførte beløb. 

Natur-
typer 

Nuvæ-
rende 
status 

Fremtidig 
målsat sta-
tus 

Middel/metoder Tidsforbrug 
og økonomi 

7140 
Hæn-
gesæk 

 

Hænge-
sæk/mos
e tilgroet 
m. pil, 
birk mv. 

Bevarelse af 
mosetypen 
fattigkær m. 
veludviklet 
hængesæk 

I delområde 4a ca. 0,4 ha: 

- Rydning med motorsav og krat-
rydder af birk og el på hængesæk. 
Træerne fældes så tæt på 
jord/vandniveau, nedbringelse af 

Delområde 4a: 

92.250 kr. 

 

 

                                                   
2 Dette er uden fjernelse af afslået materiale. Fjernelse (egentligt høslæt) er naturmæssigt 
bedre, merudgiften med fjernelse kan anslås til 15-20.000 kr. 
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Natur-
typer 

Nuvæ-
rende 
status 

Fremtidig 
målsat sta-
tus 

Middel/metoder Tidsforbrug 
og økonomi 

91D0 
Skov-
be-
vokse
de 
tør-
vemo-
se 
 

vegetation.  

Samt at ska-
be udsigt til 
åben mose-
flade ved 
tynding. 

genvækst. Bør udføres lige før 
løvspring. Køres væk med jern-
hest til sti (Præstemosestien eller 
Kong Volmers sti). Med traktor 
køres det videre ud til bilfast vej. 

 

I delområde 4b: 

 - Manuel skovning: 2 mand 4 
dage med jernhest. Fingerklipper 
med mand i 2 dage (grønskrave-
ret areal). Manuel skovning af 
større elle-opvækst. Udkørsel af 
træet. Enkelte grupper af el lades 
stå tilbage..   
 
Delområde 4c og d: 

En manuel tynding (rydning af 
pileopvækst og tynding af birk/el 
og bøg). Gamle ege og bøg fæl-
des ikke) vil give et bedre kig til 
mosen og derved højne den re-
kreative værdi. 

 

 

 

 

Delområde 4b: 

72.450 kr. 

 

 

 

 

 

Delområde 4c 
og d: 

131.175 kr. 

91E0 
Elle- 
og 
aske-
skov 
ved 
vand-
løb, 
søer 
og 
væld 

Søbrin-
kerne 
tilgroet 
m. tagrør, 
el, birk og 
pil 

Søbrinkerne 
friholdes for 
tilgroning 

Rydning af opvækst på søens 
vestlige side. En trælængde fra 
søen holdes fri.  

Hugstaffald køres ud til Præste-
mosestien el. Kong Volmers sti. 

49.650 kr. 

 

 

 

   Udkørsel af hugstaffald til P-areal 

 Udkørsel til P-areal. Traktor m. 
kran og lad 

 

Flisemaskine m. kran og contai-
ner. Hugstaffald henlægges til 
tørring i et halvt år.  

Udgiftsneutral 

    I alt for  

Præstemosen  
345.525 kr. 
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Tabel 4.4 Arbejdsplan og budget, vedvarende pleje Præstemosen 

Naturtyper Målsat ved-
varende sta-
tus på arealet 

Mid-
del/metoder 

Tidsforbrug Økonomi 

7140 Hænge-
sæk 

 

91D0 Skovbe-
voksede tør-
vemose 

 

Bevarelse af 
mosetypen 
fattigkær m. 
veludviklet 
hængesæk 
vegetation.  

Samt lysåbent 
areal med kig 
til mosen. 

Delområde 4a: 

 Hvert 2. år 
ryddes manu-
elt og fjernes 
m. jernhest.  

Delområde 4b 

Slåning med 
fingerklipper 
og fjernelse af 
materiale 

 

Delområde 4c 
+d: Maskine 
m. slagleklip-
per hvert 3. år 

 

2 dag m. 2 
mand 

Jernhest 

 

Maskinel slå-
ning med fin-
gerklipper 3 
dage. 

½ dag  

 

 

~ 4000 kr./2 år 

 

  ~ 7000 kr./2 år 

 

~ 10000 kr./2 år 

 

 

 

~ 2500 kr./2 år 

91E0 Elle- og 
askeskov ved 
vandløb, søer 
og væld 

Søbred frihol-
des for tilgro-
ning. 

Hver 3. år 
skæres brin-
kerne manu-
elt. Træet 
bortkøres. 

2 mand 2 dag 

Jernhest 2 
dage 

~ 11000 kr./2 år 

  Flisning el. 
bortkørsel af 
hugstaffald 

2 dage 2 
mand 

~ 10000 kr./2 år 

    I alt                         
~ 345.525 kr./2 år 
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5 Effekter og overvågning 
5.1 Effekt af planlagte indgreb på arter og naturtyper i 

udpegningsgrundlaget 
Påvirkning af arter 
De planlagte indgreb vil påvirke de forskellige arter, men påvirkningerne for-
ventes altovervejende at være positive, se Tabel 5.1.  

Påvirkningen af vindelsneglene forventes at være positiv, da der skabes mere 
lysåbne forhold. En negativ påvirkning fra pleje, der medfører lavere vegetati-
on, end vindelsneglene foretrækker, kan dog ikke udelukkes. 

Stor vandsalamander har ikke registrerede levesteder indenfor projektområdet, 
men mere lysåbne forhold ved søerne i Præstemosen burde forbedre dens mu-
ligheder. 

Tabel 5.1  Opsummering af forventede kvalitative påvirkninger af arter og natur-
typer på udpegningsgrundlaget som følge af projektet 

Nummer Navn Effekt 
(+/0/-)  

1014 Skæv vindelsnegl (Vertigo angustior) +  

1016 Sumpvindelsnegl (Vertigo moulinsiana) + 

1166 Stor vandsalamander (Triturus cristatus cristatus) + 

7140 Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i 

vand 

+ 

7220 Kilder og væld med kalkholdigt (hårdt) vand + 

7230 Rigkær + 

91D0 *Skovbevoksede tørvemoser -? 

91E0 *Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld 0 

 

Påvirkninger af naturtyper 
Lysåbne mosetyper som kildevæld (7220) og rigkær (7230) forventes at få øget 
udbredelse som følge af den forbedrede pleje. Kildevældet ved Grethesholm 
bliver ikke udvidet, men risikoen for tilgroning begrænses. 

Skovbevoksede tørvemoser (91D0) vil blive negativt påvirket i det omfang ty-
pen kan siges at forekomme inden for projektområdet, mens rydninger i disse 
kan medføre retablering af områder med egentlig hængesæk (7140), der således 
vil blive positivt påvirket. 

Ellesump (91E0) har kun marginal forekomst i projektområdet. Habitattypen 
vil derfor ikke blive påvirket. 
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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 Farum Sortemose, samt samlet habitatområde nr. 123 Øvre 
Mølleådal, Furesø og Frederiksdal skov. De nuværende arealer er be-
regnet på basis af registreringerne fra basisanalysen. Præstemosen 
indgår ikke i habitatområde nr. 123 og er derfor ikke medregnet her.  

Naturty-
per/Levester 

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

Forventet fremtidigt 
areal (ha) 

 habitatområ-
de nr. 123  

Farum 
Sorte-
mose 

 habitatom-
råde nr. 
123  

Farum 
Sorte-
mose 

7140 Hængesæk og 

andre kærsamfund 

dannet flydende i vand 

23,1 0 0 25,2 2,1

7220 *Kilder og væld 

med kalkholdigt 

(hårdt) vand 

9,9 1,6 2,0 11,9 3,6

7230 Rigkær 13,7 2,8 2,8 16,5 5,6

91D0 *Skovbevoksede 

tørvemoser 
13,9 6,3 2,1 11,8 4,2

91E0 *Elle- og aske-

skove ved vandløb, 

søer og væld 

 79,0 10,9 0  79,0 10,9

 

5.2 Forslag til overvågning 
I forbindelse med den vedvarende pleje bør der løbende foretages en evaluering 
af dennes effektivitet. Det foreslås at kommunerne, i det omfang det er muligt, 
lægger overvågning som den nedenstående til grund for denne evaluering. 

Farum Sortemose, syd 
Området fastholdes som relativt lysåben fattigkærsvegetation med overstandere 
af skovfyr. Arealet med dette præg opretholdes på mindst det nuværende ni-
veau. Birkeopvækst må ikke forekomme på arealet. Kronedække og plejetil-
stand verificeres ved luftfotos og feltbesøg. 

Farum Sortemose, centralt 
Lysåbne naturtypers areal udvides og fastholdes på et højere niveau end det ak-
tuelle. Verificeres på luftfotos og ved feltbesøg. 

Farum Sortemose, nord 
Området med lysåbne naturtyper udvides og fastholdes på et højere niveau end 
det aktuelle. Verificeres på luftfotos. 
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Præstemose 
Arealet med lysåben fattigkærsvegetation udvides og fastholdes på et højere 
niveau end det aktuelle. Verificeres på luftfotos og ved feltbesøg. 

Artstilstand 
Plejens indvirkning på habitaten for sumpvindelssnegl og skæv vindelsnegl 
vurderes løbende. 

Tørve-viol optælles eller antal skønnes årligt, forekomstområde skitseres på 
kort. Antallet af planter og arealet af forekomstområdet skal være mindst på 
niveauet ved projektstart, gerne stigende. 

 

Figur 5.1 Tørve-viol har et af sine få voksesteder i Farum Sortemose. Foto: Ulla Rose 
Andersen 

Rosmarinlyng skal fortsat forekomme i Præstemose, bestanden tilses/optælles 
årligt. 
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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 Fa-
rum Sortemose vedkommende foretaget i kapitel 5. Miljøcenter Roskilde har 
desuden vurderet at tiltagene ikke strider mod de Natura 2000-planer der fore-
ligger i udkast. 

Ovenstående gælder for arealerne i Farum Sortemose som indgår i habitatom-
råde nr. 123. Arealerne i Præstemose ligger udenfor afgrænsningen af habitat-
området og er derfor ikke omfattet af disse regler. 
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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 Farum Sortemose og Præstemose er følgen-
de: 
 
• Grøn mosaikguldsmed 
• Stor vandsalamander 
• Spidssnudet frø 
• Markfirben 
• Vandflagermus 
• Troldflagermus 
• Dværgflagermus 
• Brunflagermus 
• Sydflagermus 
• Skimmelflagermus 
• Langøret flagermus. 

Grøn mosaikguldsmed 
Grøn mosaikguldsmed lever i søer og vandhuller samt kanaler og grøfter med 
planten krebseklo, der bruges til æglægning, og som larverne ofte opholder sig 
på. Arten er ret sjælden og findes på hen ved 30 danske lokaliteter i Syd- og 
Sønderjylland, Nordsjælland og Bornholm. 
 
Der er ikke nye fund fra indsatsområderne, men ældre fund kendes fra Farum 
Sortemose og Præstemose. Krebseklo er desuden forsvundet nogle steder. 
 
 
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-
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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 Præstemosen lige udenfor indsatsområdet. 

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. 

Nye fund kendes fra Farum Sortemose rummer oplagte levesteder for arten. 

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 Farum Sortemose kan den muligvis 
findes på overdrevspartier, men disse ligger udenfor de områder der bliver be-
rørt af indsatsen. 

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: 
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• 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 

Grøn mosaikguldsmed Er kendt fra Farum Sorte-
mose, Præstemose, men 
arten er ikke rapporteret fra 
stederne i nyere tid. Kreb-
seklo er desuden forsvundet 
nogle steder. 

Ingen Ingen 

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

Ingen Rydninger i præste-
mose vil skabe mere 
lysåbne forhold ved 
tørvegravene, hvilket 
er til gavn for arten. 

Spidssnudet frø I Farum Sortemose og Præ-
stemose findes arten med 
sikkerhed. 

Ingen Mere lysåbne forhold 
ved vandhuller er til 
gavn for arten. Ind-
satserne i Farum 
Sortemose og Præ-
stemose vil forbedre 
mulige ynglevand-
huller. 

Markfirben Markfirben findes i Øvre 
Mølleådal og kan muligvis 
findes på overdrevspartierne 
i ved Farum Sortemose og 
Præstemose. De mulige 
levesteder berøres ikke af 
projektet. 

Ingen. Ingen. 

Vandflagermus Formentlig i alle indsatsom- Ingen. Der fjernes Ingen 
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Art Forekomst i området Negativ påvirk-
ning 

Positiv påvirkning 

råder 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. 

Troldflagermus do. do. Ingen 

Dværgflagermus do. do. Ingen 

Sydflagermus do. do. Ingen 

Skimmelflagermus do. do. Ingen 

Brunflagermus do. do. Ingen 

Langøret flagermus Uvis, men mulig i alle ind-
satsområder 

do. Ingen 

 

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

Fredning 
Farum Sortemose og Præstemose er omfattet af en landskabsfredning. Det hed-
der i fredningskendelsen fra 1948: 

"Det er uden Fredningsmyndighedernes Tilladelse forbudt: at fjerne eller ud-
tynde den paa Arealet staaende Beplantning af Træer, Buske og levende Hegn". 

Der skal derfor indhentes tilladelse fra fredningsnævnet til de påtænkte rydnin-
ger. 
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Figur 6.1  Beskyttede naturtyper, beskyttede diger, fredninger samt søbeskyttel-
seslinier i Farum Sortemose og Præstemose 

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 skal indhentes dispensationer, før forslagene kan bringes til 
udførelse, hvis de ændrer områdets tilstand.  

Af de planlagte indgreb i indsatsområdet ved Farum Sortemose Mose kræver 
total rydning af krat §3 dispensation, da sådanne hører under beskyttet mose, og 
fjernelsen er en tilstandsændring selvom den sker i plejeøjemed. Dette gælder 
både birkekrattene i det sydlige område og pilekrattene i de to øvrige. 
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Rydningerne i Præstemosen stiller lignende krav. For dette område har Furesø 
Kommune allerede givet en fyldestgørende dispensation med en række vilkår: 

• Af hensyn til plante- og dyrelivet i mosen skal arbejdet fortrinsvis foregå i 
perioden 15. august til 1. marts.  

• Vedligeholdelsespleje med maskiner og/eller manuel nedskæring af op-
vækst kan tillige foregå i perioden 1. marts til medio juni.  

• Metoder og omfang skal være i overensstemmelse med COWI’s detailpro-
jektbeskrivelse og Jægersborg Skovdistrikts anbefalinger (forventes januar 
2008). 

• Arbejdet må ikke give anledning til forstyrrelse eller forringelse af yngle-, 
fødesøgnings- eller overvintringssteder for padder. 

• Plejemyndigheden skal følge op på førstegangsindsatsen med fjernelse af 
ny opvækst hvert år ifølge de retningslinjer, Jægersborg Skovdistrikt udar-
bejder.  

• Entreprenører skal gøres bekendt med ovennævnte vilkår. 

Naturbeskyttelseslovens §19 
I følge NBLs §19b er en række aktiviteter, der ellers ikke kræver tilladelse, om-
fattet af en anmeldeordning når de foretages i et Natura 2000 område. Det vur-
deres, at ingen af de planlagte tiltag i Sortemosen er anmeldepligtige. Præste-
mosen er ikke Natura 2000 område. 

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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6.5 Fredskov og skovlovens §17 
Der foretages ikke indgreb i fredskovpligtige områder, bortset fra lidt tynding i 
randvegetationen langs nordsiden af Præstemosen. Dette vurderes ikke at være i 
strid med fredskovpligten. Anmeldepligten efter §17 gælder kun i Natura 2000 
områder. 

 

Figur 6.2  Matrikelgrænser og fredskovpligtige områder i Farum Sortemose og 
Præstemosen 
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