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INDLEDNING

Denne plejeplan gælder for det fredede område Langåsen og Nellesødalen.
Området er en del af Naturpark Mølleåen, som omfatter et større, markant
istidslandskab, der strækker sig over store dele af Egedal, Frederikssund,
Furesø, Allerød og Hillerød Kommune.
Langåsen og Nellesødalen-fredningen ligger mellem de to adskilte delområder i Ganløse og Slagslunde Tunneldale-Fredningen.
Plejeplanens afgrænsning er sammenfaldende med fredningens grænser og
omfatter et areal på 61,2 ha.
En plejeplan er en hensigtserklæring, som beskriver de nødvendige plejetiltag, der vil fremme den optimale landskabs- og naturtilstand (øget biodiversitet) i henhold til fredningens formål.

Fig. 1 Afgrænsning af fredningen for Langåsen og Nellesødalen.
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PLEJEPLANENS FORMÅL
Egedal Kommune er tilsyns- og plejemyndighed for fredningen.
Ifølge bekendtgørelse om pleje af fredede områder og tilsyn (BEK nr. 924 af
27/06/2016) kan kommunen gennemføre plejeforanstaltninger på fredede,
ikke-statsejede arealer, når dette tjener til opnåelse af fredningens formål
og ikke strider mod fredningsbestemmelserne. Egedal Kommune er ikke
forpligtiget til at udføre plejeforanstaltninger i fredningsområdet. Det er alene en ret, der kan tages i brug, hvis det tjener fredningens formål.
Plejeforanstaltningerne skal udføres i overensstemmelse med en plejeplan
udarbejdet af kommunen. Plejeplanen udstikker retningslinjer og rammer
for plejeforanstaltningernes udførelse i henhold til plejeplanens målsætning,
jf. tabel 1, således fredningskendelsens bestemmelser, herunder gunstig
bevaringstilstand for beskyttede arter og naturtyper i området, sikres.
Egedal Kommune vil til enhver tid tilstræbe, at plejeforanstaltningerne gennemføres i overensstemmelse med berørte ejere og brugere af de pågældende arealer. Plejeforanstaltningerne iværksættes således ikke uden inddragelse af ejere og/eller brugere af det pågældende areal. I tilfælde af
uoverensstemmelse mellem lodsejer og kommune har kommunen ret til i at
gennemføre plejeforanstaltningerne med tilladelse fra Fredningsnævnet, i så
fald uden omkostning for ejer/bruger af arealet.
Ønskes der foretaget ændringer og tiltag, der ikke er i overensstemmelse
med plejeplanens foranstaltninger, skal der søges om dispensation fra Fredningsnævn Nordsjælland.
Inden kommunen gennemfører plejeforanstaltninger, skal ejer og bruger
underrettes om disse og om, at ejer eller bruger selv kan foretage de pågældende plejeforanstaltninger inden for en nærmere angiven frist, således
det kan tilpasses arealets almindelige drift. Såfremt ejer eller bruger selv vil
foretage plejen, skal dette meddeles kommunen inden 4 uger fra underretningens modtagelse.
Uanset hvordan et plejetiltag gennemføres, kræver det, at kommunen træffes en afgørelse, som kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
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OMRÅDETS ADMINISTRATIVE STATUS

Det fredede område ligger i Egedal Kommune og er ejet af private eller private organisationer. Fredningen omfatter 31 matrikler, som kan ses på figur
2.

Fig. 2. Fordelingen af matrikler inden for fredningen.
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FREDNINGSKENDELSEN

Fredningsnævnet for København traf afgørelse om fredning af Langåsen og
Nellesødalen (Fredning nr. 07937.00) d. 4. juli 2002. Den endelige fredning
blev gennemført d. 6. marts 2003 af Naturklagenævnet.
Fredningen har til formål at:
•
•
•
•

bevare de landskabelige, biologiske og kulturhistoriske kvaliteter
bevare og synliggøre områdets geologiske interesser
sikre den rekreative udnyttelse af området og offentlighedens adgang
til området
åbne mulighed for naturpleje og naturgenopretning i området

Se hele fredningskendelsen på: https://www2.blst.dk/nfr/07937.00.pdf
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ØVRIGE LOVOMRÅDER
Foruden dets fredningsstatus, er området omfattet af en række andre lovmæssige bindinger.
Naturbeskyttelsesloven
Fredningsområdet indeholder naturtyper, som sø, vandløb, mose og overdrev, der er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Områderne med beskyttet natur kan ses på figur 3.

Fig. 3. Beskyttet natur inden for fredningsområdet.

Fredskov
Der er mindre arealer i plejeplansområdet som er omfattet af fredskovpligt.
Fredskovpligtige arealer skal holdes bevokset med træer, der danner, eller
som inden for et rimeligt tidsrum vil danne, sluttet skov af højstammede
træer.
Habitatdirektivet
Habitatdirektivets Bilag IV omfatter arter af dyr og planter, hvis levesteder
og ynglesteder skal beskyttes mod beskadigelse og ødelæggelse. Tæt på
fredningsområdet er der registreret en række af disse arter såsom Grøn
Mosaikguldsmed, Spidssnudet Frø, Stor Vandsalamander, Markfirben og fle-
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re arter af flagermus, der alle er på bilag IV, og som muligvis er forekommende i dette fredningsområde også.
Museumsloven
Der er enkelte beskyttede diger i fredningsområdet.
Invasive arter
Egedal Kommune har d. 21. marts 2012 vedtaget en indsatsplan
kæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo, som forpligter både offentlige og
grundejere til at gøre en indsats på egne arealer. Egedal Kommune
fra 2012 og frem bekæmpelse på egne arealer og langs kommunale
stier.
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OMRÅDEBESKRIVELSE
Geologi og landskab
Fredningsområdet rummer dele af et af landets største tunneldalssystemer
og fremtræder som et stærkt kuperet landskab med stejle skrænter og dybe dale med søer, moser og overdrev. Det netformede tunneldalssystem,
hvor dale forbinder hinanden i to forskellige hovedretninger, kendes ikke fra
andre steder i Danmark.
Landskabsformerne fremtræder meget markant inden for fredningens
grænser, hvor dalstrøg med moser ligger mellem stejle skråninger og bakker.
Kulturhistorie
Den mangeårige græsning på de historiske overdrev har sat sig spor i landskabet med terrasser dannet af dyreveksler på de stejle skrænter.
Rekreativ udnyttelse
Fredningsområdet er et attraktivt rekreativt område i Nordsjælland, der
rummer spændende naturværdier og udsigter over de karakteristiske landskabsformationer. Området har et veludviklet stisystem, der gør det muligt
at opleve det både til fods og på cykel.
Biologi
Fredningsområdet består af en mosaik af søer, moser, overdrev samt vedvarende græsarealer.
Området har som dødislandskab ikke været attraktivt for opdyrkning pga.
det stejle terræn med store udsving i jordens beskaffenhed og hydrologi.
Området er altså forholdsvist upåvirket af landbrugsmæssig udnyttelse og
rummer naturværdier med lang kontinuitet.
Bortset fra enkelte udvaskede mere næringsfattige overdrevspartier, er hovedparten af fredningsområdet ganske næringsrigt.
De mange næringsrige søer og kransnålalgesøer af forskellig struktur, hvoraf mange er tidligere tørvegrave, er vigtige levesteder for planter og dyr.
Der findes både store og dybe klarvandede søer og små lavvandede vandhuller i området, og disse har forskelligt naturindhold.
Området har en stor botanisk variation. I en undersøgelse foretaget af Frederiksborg Amt fra 2001 blev der registreret 432 forskellige planterarter.
Heriblandt Due-Skabiose, Finger-Star, Skov-Kløver, Dværg-Perikon, Stivhåret Kalkkarse, Voldtimian Lav Tidsel, Hjertegræs, Dunet Vejbred, samt
mange andre arter karakteristiske for overdrev med lang kontinuitet.
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I søerne findes f.eks. arter som Krans-Tusindblad og Krebseklo, og på fugtige arealer den fredede Maj-Gøgeurt, og sjældne arter som Tæppegræs.
Flere vandhuller i området er i forbindelse med Egedal Kommunes overvågning af padder og guldsmede fra 2013 kvalitetsvurderet som værende potentielle levesteder for Spidssnudet Frø og andre paddearter. I den forbindelse blev der i alt fundet 17 arter af vandnymfer og guldsmede i 2013 i de
to sammenhængende fredninger, Ganløse og Slagslunde Tunneldalefredningen og Langåsen og Nellesødalen-fredningen, se figur 4.
Der er i øvrigt fundet fire arter af Køllesværmere på et overdrev i den østlige del af fredningen, hvilket er enestående: Lille Køllesværmer, Grøn Køllesværmer, Femplettet Køllesværmer og Seksplettet Køllesværmer. De er alle
optaget på den danske Rødliste over planter og dyr, der vurderes i fare for
at forsvinde.

Fig. 4. Nogle af de kendte arter i Langåsen og Nellesødalen fredningen.

Nedenfor er disse arters krav til levesteder beskrevet:
Vandnymfe-arterne er kendetegnet ved, at de generelt har stor udbredelse i
Danmark og ses yngle ved stillestående vand, som moser, vandhuller og
søer, dog undtaget Blåbåndet Pragtvandnymfe, der normalt holder til ved
vandløb.
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Køllesværmere er natsværmere, som flyver om dagen som dagsommerfugle
og er ganske farvestrålende. De lever på tørre, sandede steder med blomsterrige områder, såsom overdrev eller skovlysninger, hvor de suger nektar
fra blomster.
Kileplet Mosaikguldsmed ses ofte i søer og vandhuller med kalkholdigt vand
og relativ meget vegetation. Kileplet mosaikguldsmed er en overvejende
østdansk art.
Brun Mosaikguldsmed er vidt udbredt i hele landet og forekommer ofte i
stillestående vande med relativ meget vegetation. De voksne ses ofte søge
føde langt fra vandhullerne.
Stor Kejserguldsmed blev først registreret i Danmark i 1994. Den er almindeligt udbredt i det meste af Europa, samt dele Asien og Afrika. I dag er
den almindeligt forekommende i Danmark. Den er meget aggressiv og en
god flyver, der fanger og æder sit bytte i luften. Den yngler i små, lune
vandhuller.
Libellerne kan findes i stort set alle slags stillestående ferske vande. De er
almindelige og udbredt i hele landet.
Grøn Frø er særdeles almindelig i store dele af Danmark og foretrækker rene, lune vandhuller.
Af de sjældne arter, som er på Habitatdirektivets bilag IV, er der flere arter,
som potentielt kan være i fredningsområdet:
Grøn Mosaikguldsmed er tidligere fundet i vandhuller vest for vejen mellem
Slagslunde og Buresø, lige vest for dette fredningsområde. Grøn Mosaikguldsmed trives, hvor der er forekomst af lysåbne vandhuller med et moderat dække af vandplanten Krebseklo, som er værtsplante for arten og nødvendig for dens yngel. Vandhullerne bør have et moderat næringsindhold og
skal ikke være overskygget. Guldsmedene kan strejfe meget omkring og
ses langt væk fra vandhullerne. De vender tilbage, når de er kønsmodne.
Spidssnudet Frø er ikke fundet i Langåsen og Nellesødalen-fredningen, men
må formodes at være til stede i området. Arten trives bedst i lysåbne vandhuller med udstrakte enge og moser omkring vandhullerne, hvor ungerne
kan søge deres føde. Spidssnudet Frø vandrer ikke gerne så langt, hvorfor
den har fordel af områder med tætliggende vandhuller og større moser.
Overvintring foregår oftest på land, nedgravet i jord, men kan også foregå
under vand.
Stor Vandsalamander er ikke fundet i fredningsområdet, men må formodes
at være til stede i fredningsområdet. Ligesom Spidssnudet Frø trives denne
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art i små, lysåbne vandhuller, gerne med sol på hele vandfladen. Som hovedregel yngler den ikke i vandhuller med fisk, og den kræver rent vand for
at yngle. Stor Vandsalamander er som regel meget stedfast og trives i små
vandhuller på næringsrig jord. Voksne individer er aktive om natten og kan
ses med lommelygte, når de søger op mod vandoverfladen for at få luft.
Markfirben er bl.a. fundet på overdrevene ved Langåsen. Markfirben trives
på lysåbne arealer, især med sydvendte skråninger med løst sand eller jord,
hvor den kan grave sine æg ned. Markfirbenet foretrækker områder med
uensartet vegetation, så de hurtigt kan skifte mellem varme og kølige steder, såsom markskel, diger og skovbryn.
Vandflagermus, Dværgflagermus og Sydflagermus er ligeledes registreret i
området. Disse arter har forskellige krav til deres levesteder:
Vandflagermusen søger bytte (insekter) tæt hen over vandoverfladen på
søer og øvrigt stille vand. Fældning af hule træer og tilgroning af vandområder kan være en trussel mod lokale bestande af Vandflagermus. Denne
flagermus-art er almindelig i Danmark.
Dværgflagermusens føde består primært af myg, og den foretrækker at bosætte sig i frodig løvskov. Den ses ofte jage i skovbryn og i parker. Fældning af hule træer kan være en trussel mod lokale bestande. Denne flagermus-art er almindelig i Danmark.
Sydflagermusen er en af Danmarks mest udbredte flagermusarter. Den ses
ofte jagende insekter i skovbryn, omkring træer eller vejlamper og trives i
det moderne danske landskab med marker og træer. I Danmark benytter
arten udelukkende bygninger som opholdssteder.

13

PLEJEPLAN FOR FREDNINGSOMRÅDET

Plejebehov
Fredningsområdets landskabelige og naturmæssige værdier er primært truet af tilgroning.
Træer og krat har bredt sig flere steder i området og slører oplevelsen af
det kuperede terræn samtidig med, at det forringer naturkvaliteten på lysåbne arealer.
Vådområderne er under tilgroning, hvilket bl.a. er en trussel mod Grøn Mosaikguldsmed.
For at bevare partier med åbent vandspejl til gavn for et artsrigt dyre- og
planteliv, vil det være nødvendigt at foretage rydninger. Oprensning af tilgroede vandhuller er nødvendigt for at bevare åbne partier, og dermed skabe bedre livsbetingelser for padder og insekter.
Der skal ansøges om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, hvis der
skal graves, oprenses, drænes, ryddes, hegnes, terrænreguleres i områder
med natur, der er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3.
Plejeforanstaltninger
Der er flere måder at naturpleje et område på alt efter, hvilke plante- eller
dyrearter, som man ønsker at fremme leve- eller ynglevilkår for. Nedenfor
er nævnt de mest almindelige tilgange til at udføre pleje på naturarealer:
Græsning
Græsning kan ske med kreaturer eller får, som især er velegnede, hvis der
er forekomst af Kæmpe-Bjørneklo. Græsningstrykket tilpasses arealets bæreevne, så det ikke resulterer i slid. Der kan eventuelt foretages foldskifte,
så visse områder med mellemrum får en græsningspause. En sådan pause
er til gavn for planterne, der får en chance for at blomstre og kaste frø,
samt for insekterne, der kan finde føde og beskyttelse. Særligt overdrev har
gavn af en græsningspause i perioden juni, juli og august.
For at sikre et næringsfattigt, artsrigt miljø er det vigtigt, at der ikke sker
yderligere næringsberigelse i form af tilskudsfodring af de græssende dyr. I
tilfælde af vintergræsning kan det dog være nødvendigt med tilskudsfodring
for at holde dyrene i god stand, og i så fald aftales det med plejemyndigheden.
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Høslæt
Slåning kan foretages med buskrydder eller maskinelt. Det afslåede materiale fjernes efter at have ligget et par dage, så plantefrø drysser af, og smådyr kan fjerne sig.
Rydning
Med ’rydning’ menes fjernelse af krat eller træer i et givent område. Rydning kan bestå i, at al vedvækst ønskes fjernet, men ofte vil en rydning også være udtynding i en vedmasse, så der kommer lys og varme til et naturareal. Det anbefales, at rydning eller udtynding af vedplanter sker med
græsningsdyr, som med tiden æder af træerne, vælter gamle stammer og
på den måde tynder naturligt ud i et område over en periode. Hvor en sådan rydning eller udtynding ikke er tilstrækkelig, kan det ske med motorsav
eller buskrydder med klinge.
Gamle træer med huller og sprækker har stor biologisk værdi og bør skånes. Ryddet materiale fjernes, men enkelte stammer kan efterlades til naturligt forfald til gavn for vedboende svampe og insekter. Rydning af vedplanter skal ske i vinterperioden og senest d. 15. marts, uden for fuglenes
ynglesæson. Fældes ved kan efterlades til naturligt forfald til gavn for insekter og svampe.
Oprensning af vandhuller
Vandhuller vil naturligt gro til med tiden, men mange steder sker tilgroningen unaturligt hurtigt på grund af tilførsel af næringsstoffer. Tilgroning og
overskygning er et problem for vandhullernes plante- og dyreliv, da vandhulsorganismer typisk er afhængige af varme vandhuller med læ og
sol. Mange vandhuller har behov for løbende at få fjernet tagrør, dunhammer og anden plantevækst, for at de kan bevare en åben vandflade. Der
kan desuden være brug for bredpleje, således at vegetationen omkring
vandhullet holdes lav, så vandhullet ikke overskygges.
En del vandhuller er så stærkt tilgroede eller slamfyldte, at de har behov for
en mere omfattende oprensning, for at de kan bevares og få en god vandkvalitet. Oprensning af vandhuller skal ske i vinterperioden. Da oprensning
af vandhuller, der er groet til, kan skade lagene på bunden, må oprensning
kun ske til fast bund.
Nogle gange kan et skånsomt skrab hen over en tilgroet overflade, der fjerner det øverste muld- eller førnelag, give et fornyet og beriget dyre- og
planteliv. Overfladen ’nulstilles’, som man også ser ved afbrænding.
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Afbrænding
Afbrænding som naturpleje er en effektiv måde at holde lysåbne arealer
blomsterrige til gavn for både flora og fauna. Plejemetoden virker således,
at afbrænding fremmer frøspiring ved at fjerne vissent plantemateriale.
Herved bliver jorden blottet, så planternes frø får bedre mulighed for at spire. Der vil ofte opstå et øget antal af blomstrende urter på afbrændte arealer til glæde og gavn for arter, der er knyttet til nektar- og pollenplanter,
som eksempelvis sommerfugle og bier lever af. På den måde kan afbrænding være med til at skabe en rigere natur med højere biodiversitet.
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PLEJEFORANSTALTNINGER

Nedenfor er der i figur 5 indtegnet på hvilke arealer, der ønskes udført naturpleje. I tabel 1 er det yderligere beskrevet, hvilke plejeforanstaltninger,
der tænkes anvendt.
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B

E

Fig. 5. Oversigt over plejeforanstaltninger i fredningsområdet.
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Tabel 1. Plejebeskrivelse for fredningsområdet.
Tabellen aflæses således, at der i venstre side af kolonnen står et bogstav, der referer til kortet på figur 5. Under ’matrikel’ kan du se, hvilke matrikler, der ligger i
de forskellige ’arealer’. I kolonnens ’beskrivelse’ finder du en beskrivelse af, hvilke
typer natur eller landskab, der er til stede i dag. Kolonnens ’målsætning’ omhandler
de af fredningens målsætninger, som plejeplanen ønsker at fremme. ’Plejeforanstaltninger’ viser hvilke konkrete tiltag, der foreslås anvendt for at opfylde målsætningen. I kolonnen ’bemærkninger’ er der tilføjet kommentarer til de øvrige kolonnefelter, dersom en uddybning synes nødvendig.

AREAL

MATRIKEL

BESKRIVELSE

MÅLSÆTNING

PLEJETILTAG

BEMÆRKNING

A

5b, 58

Sø- og moseområde under
tilgroning med
vedvækst og
rørskov.

Lysåbent søog moseområde.

Vedvækst og
rørskov ryddes.

Fældet ved
kan efterlades
til naturligt
forfald.

B

7bs, 6m,
6e,

Træ- og kratbevoksede
overdrev,
græsarealer
og moseområde på kuperet terræn.

Lysåbne
overdrev og
græsarealer
med karakteristisk flora.

Krat og vedvækst ryddes.

Fældet ved
kan efterlades
til naturligt
forfald.

C

5ad, 5b, 58

Tunneldal
med overdrev
og græsarealer.

Overdrev
med karakteristisk flora.

Området
afgræsses.

Området er
hegnet.

D

5b, 7y, 58

Overdrev på
sydvendt
skråning.

Overdrev
med karakteristisk flora.

Området
afgræsses.

Området er
hegnet.

E

5k, 5g, 2a,
5ad, 5v, 5u

Overdrev og
græsarealer
på sydvendte
skråninger.

Overdrev
med karakteristisk flora.

Området
afgræsses.

Området er
hegnet og
afgræsses.

F

6h, 6k, 6d

Kuperede
overdrev og
våde lavninger.

Overdrev
med karakteristisk flora.

Området
afgræsses.

Området er
hegnet og
afgræsses.
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G

6e, 6d

Overdrev på
skrånende
terræn.

Overdrev
med karakteristisk flora.

Området
afgræsses.

H

7bs

Græsarealer i
skovlysning
omkring markant, skovklædt bakke.

Lysåbent
græsareal.

Området
afgræsses.
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Området er
hegnet og
afgræsses.

