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BIOLOGISKE VÆRDIER
Egedal Kommune har en spændende og varieret 
natur med skove, ådale, vandløb, søer, moser, 
enge og overdrev. Mod syd løber Værebro Å i et 
dalstrøg præget af moser, enge og småsøer, og 
mod nord ligger de store skove og overdrev i et 
markant istidslandskab.

Kommunens lysåbne natur, såsom enge, overdrev, 
søer og moser, dækker knap 1300 ha svarende
til cirka 10 % af kommunens samlede areal. Dertil 
kommer skovene, som udgør omkring 10 % af
kommunens samlede areal. Naturområderne udgør 
vigtige levesteder for vilde dyr og planter og er ofte 
målet for udflugter og friluftsaktiviteter for kommu-
nens borgere.

På statens ’biodiversitetskort’ kan man se, at 
Egedal Kommunes biodiversitet hovedsageligt er at 
finde i statsskovene. Det er måske ikke så overra-
skende, da disse udgør de største sammenhæn-
gende naturarealer i kommunen:

UDFORDRINGER
Biodiversiteten er under pres i hele verden. Det er 
den også i de danske naturområder, hvilket skyldes 
en række generelle faktorer. En af de største trusler 
mod naturen, er manglen på plads. Naturområder 
er ofte små og adskilt fra andre naturområder af 
byer, veje og marker. Det gør naturen sårbar, da ar-
terne får sværere ved at vandre og ’finde hinanden’.

Det kan eksempelvis være padder, som skal finde 
en mage, og hvor vandhullet ligger langt fra andre 
vådområder. Hermed kan små populationer blive 
isoleret og de vil ikke kunne formere sig uden at få 
problemer med indavl.

En anden trussel kan være belastning af nærings-
stoffer fra landbrug og spildevand fra byerne. Hvis 
der kommer meget næring til et naturområde, vil 
høje arter, som trives godt med meget næring, 
vokse op og dermed skygge lavere og mindre kon-
kurrencedygtige urter væk. En eng med stor varia-
tion af urter og insekter kan derved blive domineret 
af høje urter som brændenælder og lådden dueurt. 
Herved falder biodiversiteten kraftigt.
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Vi har desuden gennem tiderne ændret vores 
måde at anvende landskabet på. Dræning 
af vådområder og regulering af vandløb har 
ændret vores landskab sådan, at vådområder 
er forsvundet eller blevet markant mindre. Det 
betyder, at mængden af levesteder for mange 
dyr og planter er blevet reduceret. På samme 
tid slår vi ikke hø eller har græssende dyr på 
markerne, som vi havde tidligere. Det betyder, 
at mange områder, som ikke kan udnyttes på 
anden vis, gror til i pilekrat og tagrør.

Forstyrrelser i form af friluftsliv, klimaforan-
dringer og nye, konkurrencestærke arter fra 
andre lande (invasive arter) er andre faktorer, 
der medvirker til, at den samlede naturkvalitet 
i Danmark er lav og naturområderne sårbare.

HVAD KAN DER GØRES I NATUROMRÅDER? 
Naturtyperne er meget forskellige, men en række tiltag 
vil i alle naturområder kunne fremme biodiversiteten:

• Biodiversiteten skal sikres i de områder, hvor den allerede 
findes. 

• Tilskynde landmændene til at beholde græsning og 
høslæt på deres enge og overdrev og støtte denne proces 
med kommunale hegningsprojekter.

• Tilpas driften, så der kommer fokus på blomstrende urter 
til insekterne i sommermånederne.

• Udlæg udyrkede bræmmer omkring sårbar natur, så for- 
styrrelser og næringsbelastning begrænses.

• Etabler faunastriber i de dyrkede marker.

• Naturgenopretningsprojekter, hvor tidligere vådområder 
eller overdrev genskabes, ved at føre tilstandene tilbage 
til de oprindelige forhold.

• Skabe sammenhæng mellem små og opsplittede natur- 
områder, så store sammenhængende naturområder ska- 
bes. 

• Bekæmp invasive arter.

VÆRKTØJSKASSE 
– til at forbedre biodiversiteten

KOMMUNENS TILTAG 
• Kommunal gennemgang af kommunens 

beskyttede naturtyper med henblik på at 
have et opdateret kort over disse – alle 
kommunens naturområder skal gennemgås 
i perioden 2014- 2024.

• Der gennemføres målrettede kampagner 
med information til ejere af områder med 
beskyttede naturtyper, om hvordan man 
bedst plejer naturen på sin ejendom.

• Udbredelse af landmændenes kendskab til 
Egedal Kommunes ord-
ning med støtte til etab-
lering af ’fauna striber’:

Arterne udvalgt til faunastribe i 2020. 
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Forsidebillede: Vandhul med variation i omgivelserne  
giver højere biodiversitet, Mosevej i Ganløse.


