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Sammendrag 
 
Byrådet i Gladsaxe Kommune har vedtaget Gladsaxestrategien 2018-2022, der tager udgangspunkt i FNs 
Verdensmål for Bæredyg�g Udvikling. En måde hvorpå kommunen kan følge op på Verdensmålenes delmål 
om naturbevarelse er at anvende den interna�onale standard for besky�ede naturområder udarbejdet af 
Interna�onal Union for Conserva�on of Nature (IUCN).  

I de�e projekt er Gladsaxe Kommunes besky�ede naturområder blevet vurderet i forhold �l FNs 
Verdensmål og IUCNs standard. Herved får kommunen en objek�v vurdering af hvordan, der præsteres i 
forhold �l naturbesky�else e�er interna�onal målestok.  

Der er i projektet blevet undersøgt og vurderet 73 naturområder i Gladsaxe Kommune fordelt på 7 
fredninger, 1 Natura 2000-område, 1 område med urørt skov, 63 §3-besky�ede områder, samt 1 område 
under anden besky�else. For hvert område er der udfyldt et særligt to-siders vurderingsskema, hvor IUCNs 
kriterier og krav er gennemgået.  

Af de 73 områder opfylder 30 områder IUCNs standard for besky�ede naturområder og kan derved få �ldelt 
en forvaltningskategori. Der findes seks forskellige kategorier i IUCN-systemet, og for alle 30 områder 
gælder det, at de har fået �ldelt Kategori IV: Habitat-/artsforvaltede områder.  

Det er et rela�vt stort antal naturområder, der lever op �l IUCNs standard set i forhold �l Gladsaxe 
Kommunes størrelse og status som bykommune. Det understreger, at kommunen har et højt antal 
naturområder med naturmæssig værdi.  

Af figuren t.h. fremgår det, hvor mange 
områder inden for hver type af 
naturbesky�else, der opfylder IUCNs 
defini�on for besky�ede naturområder 
og har fået �ldelt Kategori IV 
henholdsvis ingen kategori. 

I Gladsaxe Kommune forekommer 4 af 
de i alt 10 styringsformer, som IUCN har 
defineret for besky�ede naturområder. 
Statslig styring er konstateret for 4 
naturområder, der alle vedrører arealer 
i Store Hareskov og Aldershvile Skov. I 
alt er 16 områder vurderet �l at være 
kommunalt styret, mens 15 områder 
har delt styring med to eller flere samarbejdende aktører. Endelig er der 38 områder med privat styring, 
hvor en eller flere private lodsejere står for forvaltningen.  

Det er rela�vt få typer af styringsformer for en kommune, hvoraf privat styring udgør en markant høj andel. 
Gladsaxe Kommune kan overveje, om der kan implementeres delt styring for flere af de priva�orvaltede 
områder, og om der vil være grundlag for i højere grad at involvere lokale aktører på offentligt ejede arealer 
f.eks. ved etablering af fælles organer eller råd. 
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Arealberegningerne viser, at 42,2% af det besky�ede 
naturareal i Gladsaxe Kommune opfylder IUCNs 
standard. Kortet t.h. viser, at de naturområder, der 
opfylder IUCNs standard, fortrinsvis ligger i den 
nordlige del af Gladsaxe Kommune. 

FNs Verdensmål 15 vedrører naturen på land, og her 
er et centralt delmål, at 17% af landarealet (inklusiv 
ferskvandsområder) skal være besky�et natur. For 
Gladsaxe Kommuner er beregnet, at i alt 7,1% af 
kommunens areal opfylder IUCNs krav - og dermed 
den af FN beny�ede standard - �l at være besky�et 
natur.  

I alt består 16,5% af kommunens areal af besky�et 
natur e�er dansk lovgivning, hvilket betyder, at der er et poten�ale på 9,4% af landarealet, som kan 
forbedres, så IUCNs standard opfyldes. Herudover kan nye naturområder etableres, så procenten yderligere 
kan hæves, hvis der er ønske om at være på højde med det globale mål. 

I forhold �l Verdensmål 15.5 om besky�else af truede arter, er der i Gladsaxe Kommune gjort fund af ni 
rødlistede arter (heraf to europæisk rødlistede) fordelt på primært to naturområder (Radiomarken og Smør- 
og Fedtmosen), der begge lever op �l IUCNs standard for besky�et natur. Her�l kommer et antal 
sjældne/rødlistede arter, som menes at være forsvundet fra kommunen. Kommunen bør sikre, at der er i 
plejeplaner for de enkelte områder tages særligt hensyn �l at bevare rødlistede arter.  

For Verdensmål 11.4 om besky�else af verdens kultur- og naturarv kan Gladsaxe Kommune ved at opfylde 
krav �l besky�else af naturområder e�er IUCNs retningslinjer bidrage �l besky�else af naturarven. Hvis der 
forekommer sårbare kulturspor i naturområderne, vil IUCNs retningslinjer bidrage �l besky�elsen af disse.  

For Verdensmål 6.6 om besky�else af vandrelaterede økosystemer kan kommunen sæ�e mål om, at søer, 
moser, enge og vandløb skal være i god økologisk �lstand, hvilket de vil skulle være for at kunne leve op �l 
IUCNs standard. Sikring af god økologisk �lstand i Bagsværd Sø og Lyngby Sø er en særlig udfordring i 
forhold �l at opfylde IUCNs kriterier, og staten og de involverede kommuner bør overveje nye pleje�ltag for 
at forbedre søernes �lstand. 

De vurderingsskemaer, der i projektet er udfyldt for hvert naturområde, kan Gladsaxe Kommune anvende �l 
at vurdere, hvad der skal �l for, at et naturområde kan betragtes som besky�et e�er IUCNs retningslinjer. 
Skemaerne viser hvor, der kan gøres en indsats for at forbedre et besky�et område og �lsvarende beregne 
hvad, det økonomisk vil kræve. 
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Indledning 
Kommunerne spiller en central rolle i forhold �l den globale dagsorden, idet mange af de afgørende og 
langsigtede beslutninger foregår lokalt. Det er da også konklusionen i en ny rapport fra Deloi�e om FNs 
Verdensmål for Bæredyg�g Udvikling , hvor kommunerne udpeges �l at være ”motoren” bag 

1

implementeringen af verdensmålene i Danmark.  

Byrådet i Gladsaxe Kommune har vedtaget Gladsaxestrategien 2018-2022, der tager udgangspunkt i FNs 
Verdensmål. En måde hvorpå kommunen kan følge op på Verdensmålene i forhold �l naturbevarelse er at 
anvende den interna�onale standard for besky�ede naturområder udarbejdet af Interna�onal Union for 
Conserva�on of Nature (IUCN). IUCNs standard, som anvendes af FN , giver mulighed for at sæ�e mål for 2

den udvikling, der ønskes for naturindsatsen i kommunen. Sam�dig sæ�er den kommunens arbejde med 
naturbesky�else i en interna�onal sammenhæng e�er en konkret og målbar metode. 

Formålet med de�e projekt er at vurdere Gladsaxe Kommunes besky�ede naturområder i forhold �l FNs 
Verdensmål og IUCNs standard for besky�et natur. Herved får kommunen en objek�v vurdering af hvordan, 
der præsteres i forhold �l naturbesky�else e�er interna�onal målestok. Kommunen får endvidere mulighed 
for here�er at fastsæ�e konkrete strategiske mål for den ønskede udvikling på naturområdet. 

Projektet er udført i perioden april-juni 2019 i et samarbejde mellem kommunen og tre medlemmer af 
IUCNs ekspertkommissioner. Der er blevet udarbejdet en samlet opgørelse over de besky�ede 
naturområder i forhold �l IUCNs kriterier og opdeling e�er forvaltningskategori og styringsform. Kommunen 
vil kunne bruge opgørelsen i forhold �l at målsæ�e og kvalitetssikre sit arbejde med natur og dermed mere 
præcist allokere ressourcer �l formålet. 

I projektet indgår: 

● Vurdering af Gladsaxe Kommunes besky�ede naturområder e�er IUCNs kriterier og interna�onale 
standard. 

● Samlet opgørelse af kommunens besky�ede naturområder opdelt e�er type af besky�else og 
IUCN-forvaltningskategori. 

● Vurdering og inddeling af naturområder e�er IUCN-styringsform. 

● Opgørelse over hvilke IUCN-parametre, der er opfyldt eller mangler. 

● Arealopgørelse og opgørelse af antal inden for hver type af besky�ede naturområder. 

● Vurdering af kommunens besky�ede naturområder i forhold �l FNs Verdensmål. 
 

Baggrunden for projektet 
Danmark indrapporterer alle oplysninger om besky�ede naturområder �l FNs globale database, World 
Database on Protected Areas (WDPA) herunder fredninger, Natura 2000-områder, §3-besky�ede områder 
m.fl. Disse indberetninger bruges �l at vurdere Danmarks opfyldelse af FNs målsætninger på naturområdet. 

1 Nordisk rapport 2018: Fra globale mål �l lokal udvikling, 2018. Deloi�e.  
2 Danmark har under FNs Biodiversitetskonven�on forpligtet sig �l, sammen med 192 andre lande, at stoppe tabet af 
biodiversitet inden 2020. Biodiversitetskonven�onen har defineret 20 konkrete delmål - ”Aichi-målene”, som indgår i 
FNs Verdensmål. 
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På baggrund af en offentlig debat vedrørende de danske indberetninger indgik Miljøstyrelsen i 2018 en 
a�ale med IUCNs Na�onalkomité om at få analyseret og vurderet de danske fredninger for at sikre en mere 
korrekt indrapportering �l EU og FN.  

Ud af de 1.720 fredninger, der blev vurderet for Miljøstyrelsen, viste det sig, at 378 opfyldte IUCNs 
defini�on for besky�ede naturområder og dermed kunne �ldeles en af de seks forvaltningskategorier, der 
findes i IUCN-systemet. Resultaterne er beskrevet i en rapport med �lhørende oversigtsark, der kan findes 
på Miljøstyrelsens hjemmeside: 
h�ps://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2018/sep/nyt-overblik-over-naturfredninger/ 

Opgaven for Miljøstyrelsen viste, at kommunerne har stor indflydelse på forvaltningen af de fredede 
områder og dermed vurdering af naturbesky�elsen. Sam�dig viste projektet, at vurderingen e�er IUCNs 
standard kan bruges af kommuner og andre �l at vurdere egen indsats for forvaltning af besky�ede 
naturområder – og at IUCNs kriterier for naturbesky�else og forvaltningskategorier kan udgøre et 
styringsredskab som kan tydeliggøre kommunens arbejde i en interna�onal kontekst. 
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Metode 
Projektet er gennemført som en desktop-opgave, hvilket vil sige ud fra læsning af de enkelte afgørelser og 
bestemmelser om naturbesky�else suppleret med oplysninger fra relevante databaser og hjemmesider. Vi 
har beny�et de nyeste og mest opdaterede oplysninger. Vi har som udgangspunkt accepteret op �l 10 år 
gamle oplysninger. De�e er med undtagelse af oplysninger, som er interessante i forhold �l deres historiske 
værdi, eller som vi antager stadigvæk anvendes. Plejeplaner kan eksempelvis finde anvendelse over lang �d. 

Vi har primært stø�et os �l hjemmesider og kilder ved stat og kommuner. I forhold �l ejerskab og 
forvaltning har vi også e�ersøgt om lokale foreninger, fonde el.lign. har ha� særligt ejerskab �l et 
naturbesky�et område. Med ejerskab menes, at de har vist en særlig interesse for området. Den særlige 
interesse kan også komme �l udtryk formidlingsmæssigt.  

Statens data har primært vedrørt Miljøportalen, hvor vi har kunnet se   fredninger, §3-besky�et natur, Natura 
2000-områder, naturdata, kulturarvsarealer, HNV-indekset (High Nature Value) m.v. Vi har �llige brugt 
Miljøstyrelsens MiljøGIS for Biodiversitet, vandområdeplaner, kort over arealdri� m.v.  

Vi har stø�et os �l lu�fotos, men kun hvis der har været behov for at foretage en mere grundig vurdering på 
baggrund af oplysninger på Miljøportalen eller i bestemmelser. Vi har anvendt de nyeste fotos, hvilket i de 
fleste �lfælde har været fra foråret 2018. Udgangspunktet for vores vurderinger har været, at de i projektet 
brugte oplysninger skulle være gengivet i offentlige databaser, udgivelser som pdf-filer eller på offentlige 
hjemmesider.  

I projektet har vi trukket på den viden og eksper�se, som der er i Gladsaxe Kommune i forhold �l 
oplysninger om de besky�ede naturområder. Det gælder i den udstrækning vig�ge oplysninger, der ikke er 
umiddelbart �lgængelige på hjemmesider, i rapporter og databaser, som vi kan få adgang �l. Det kan 
eksempelvis være oplysninger, om der foregår naturpleje i et givent område. Vi har ikke udført feltstudier i 
projektet, men baserer vores vurderinger på allerede �lgængelig viden.  

Alle Gladsaxe Kommunes typer af besky�ede naturområder er blevet vurderet, herunder samtlige 
fredninger, §3-områder, Natura 2000-områder, urørt skov, privatejet natur m.v. De besky�ede naturområder 
er navngivet e�er følgende nøgle: 

● Fredninger har fået �ldelt præfikset ”FR” e�erfulgt af Miljøstyrelsens id-nummer for fredninger. 
● Natura 2000-områder har fået præfikset ”NA” e�erfulgt af Miljøstyrelsens id-nummer for Natura 

2000-områder. 
● Besky�ede skovområder har fået �ldelt præfikset ”SK” e�erfulgt af et løbenummer.  
● §3-besky�ede søer har fået �ldelt præfikset ”PA” e�erfulgt af et løbenummer i henhold �l den 

nummerering, som blev indført med Orbicon-rapporten fra 2007. 
● Øvrige §3-besky�ede arealer og grupperinger har fået nummereringen PA103 og ope�er. I enkelte 

�lfælde er anvendt en underopdeling, f.eks. PA108.1 og PA108.2, for områder der er geografisk 
kny�ede, men bedst vurderes hver for sig.  

● “AB” er præfiks for Anden Besky�else gældende for naturområder, der ikke er omfa�et af 
§3-besky�elsen, men har naturmæssig værdi.  
 

Vurderingsskema  
Der er for hvert besky�ede naturområde i Gladsaxe Kommune udfyldt et særligt to-siders vurderingsskema. 
Vi har her først vurderet om besky�elsen som hovedformål har naturbesky�else, hvilket er en 
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grundlæggende forudsætning for, at der er tale om et besky�et område e�er IUCNs standard. Hvis der har 
været andre formål, der har været vig�gere, så har vi konkluderet, at der ikke kan være tale om et besky�et 
område e�er IUCNs kriterier. Hvis naturformålet ikke har været �lstrækkeligt klart beskrevet eller oplyst, har 
vi heller ikke kunnet konkludere, at der var tale om et besky�et område.  

Med naturformål menes i denne sammenhæng hvilket naturbesky�elsesformål, at området er besky�et for. 
Naturformålet kan som udgangspunkt bero på biologiske (bio�ske) eller geologiske forhold (abio�ske). Det 
kan være hver af forholdene enkeltvis eller �lsammen.  

Hvis der har været et �lstrækkeligt naturformål, har vi gennemgået området i forhold �l om IUCNs 
defini�on af besky�ede naturområder er opfyldt. Vi har beny�et os af følgende oversæ�else af IUCNs 
defini�on af besky�ede områder (”protected areas”) �l dansk: 

”Et klart defineret geografisk område, anerkendt, dedikeret til og forvaltet gennem lovlige eller andre 
effektive midler til at nå en langsigtet beskyttelse af naturen, med tilhørende økosystemtjenester og 
kulturelle værdier.” 

Det betyder, at følgende delelementer undersøges, med henblik på at afgøre om det givne område kan 
betragtes som et besky�et område i overensstemmelse med IUCNs kriterier, dvs.: 

1. Klart defineret geografisk  
2. Anerkendt som besky�et  
3. Dedikeret �l besky�else  
4. Forvaltet (via plejeplaner, dri�splaner eller på anden vis)  
5. Baseret på lovgivning eller andre effek�ve midler  
6. Opnåelse af langsigtet besky�else  
7. Natur findes i området (biodiversitet, geodiversitet, landskab)  
8. Forbundne økosystemtjenester er i overensstemmelse med besky�else 
9. Besky�else af kulturarv harmonerer med naturbesky�else, og sårbar kulturarv er besky�et. 

Det gælder for alle de undersøgte delelementer, at der skal kunne svares ‘Ja’ �l dem for, at et givent område 
kan betragtes som værende besky�et. Det er den samlede vurdering, som afgør om et område kan 
betragtes som et besky�et område e�er IUCNs defini�on. De forskellige delelementer er forklaret i Bilag 1.  
 

Tildeling af IUCN-forvaltningskategori 
Hvis et besky�et naturområde opfylder IUCNs kriterier, vil den �ldeles en forvaltningskategori, hvoraf der er 
seks kategorier (Tabel 1). Kategori I er dog opdelt i to underkategorier, der vurderes i forhold �l én �ldeling. 

Den forvaltningskategori, som et besky�et område �ldeles, skal gælde for mindst tre �erdedele af det 
besky�ede område (”75 %-reglen”). Ifølge samme regel skal mindst 75 % af det besky�ede område �llige 
kunne �llægges naturbevarelse som hovedformål. Der henvises �l Rapport om rubricering af danske 
fredninger i IUCN-kategorier (2018)  for yderligere forklaring af IUCNs forvaltningskategorier.  

3

 

 

3 Tilgængelig på Miljøstyrelsens hjemmeside: 
h�ps://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2018/sep/nyt-overblik-over-naturfredninger/  
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Forvaltningskategori Beskrivelse 

la Naturreservat Strengt besky�et naturområde med særligt karakteris�ske økosystemer, 
herunder geologiske eller fysiske forhold og/eller enestående arter. Disse 
områder forvaltes hovedsageligt med videnskabelige formål og for at sikre helt 
urørt natur. 

lb Vildmarksområde Store besky�ede naturområder hvor den naturlige karakter er bevaret. 
Området er uden permanent eller betydelig beboelse og skal være underlagt 
fredningsbestemmelser, der sikrer bevarelsen af den vilde natur. 

ll Nationalpark Store naturområder, der administreres for besky�else af økosystemer og 
udfoldelse af frilu�sliv og ak�viteter, der alle skal have miljømæssige og 
kulturelle formål. 

III Naturmonument Besky�ede naturområder, der hovedsageligt er forvaltet for bevarelse af 
specifikke landskabs- eller natura�rak�oner. Disse a�rak�oner er generelt 
mindre områder med enestående værdi og stor besøgsinteresse. 

IV Habitat/arts- 
forvaltningsområde 

Besky�ede naturområder forvaltet med henblik på at besky�e særlige arter 
eller særlige levesteder (habitater). Mange af disse områder vil have brug for en 
regelmæssig, ak�v indsats for at imødekomme særlige behov for arter eller 
levesteder, men det er ikke et krav. 

V Beskyttet landskab Besky�ede naturområder på landjorden eller i havet, hvor samspillet mellem 
mennesker og naturen over �d har skabt en særlig æste�sk, økologisk og 
kulturel værdi. Det er o�e steder, som besidder en høj grad af biologisk 
diversitet, hvorfor sikring af den tradi�onelle udny�else kan være af vital 
betydning for opretholdelsen og udviklingen af denne type områder. 

VI Beskyttet 
naturområde med 
ressourceudnyttelse 

Større besky�ede naturområder, der overvejende består af naturlige 
økosystemer. Områderne forvaltes for at sikre langvarig besky�else af 
værdierne, men sam�dig �llades at lokalsamfund kan foretage en bæredyg�g 
udny�else af naturen. 

Tabel 1.  IUCN forvaltningskategorier for besky�ede naturområder. 
 

Tildeling af IUCN-styringsform 
Alle besky�ede naturområder kan �ldeles en styringsform i henhold �l IUCNs guidelines. Det afgørende for 
hvilken type, der �ldeles, er, hvem der tager beslutninger vedrørende et konkret områdes forvaltning. 
Ejerforhold er ikke afgørende i forhold �l, hvem der har styringen, men vil o�e være tæt forbundne med 
styringsformen. En kortlægning af styringsformer i en kommune kan bidrage �l at få et mere klart billede 
over, hvad der er af besky�ede områder i en kommune.  
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Hovedtyperne er: A) Styring ved myndighed, B) Delt styring, C) Privat styring og D) Styring ved lokalsamfund. 
Der er nærmere redegjort for typerne med undertyper i Tabel 2. 

Styringsform Undertyper Beskrivelse 

A) Styring ved 

myndighed  

Styres området af stat, 
region eller kommune? 

 - Statslig  
 - Kommunal 
 - Delegeret 

Den offentlige myndighed bestemmer alene, hvad der 
skal ske i området. Hvis der er tale om styring under 
statsligt niveau, vil det i Danmark være ved 
kommunerne. Det offentlige kan godt delegere 
styringen �l NGO'er, private aktører og lokalsamfund. 

B) Delt styring  

Deles ansvaret om 
styringen af området 
mellem det offentlige og 
private aktører eller 
lokalsamfund? 

 - Grænseoverskridende 
 - Samarbejdende 
 - Fælles 

Grænseoverskridende er kun ved samarbejde på tværs 
af landegrænser. Samarbejdende bygger på en 
a�alebaseret forvaltning. Tiltag kræver da accept eller 
høring af private ejere eller lokalsamfund. Der er tale 
om fælles styring, hvis de vig�gste aktører er 
repræsenteret i et fælles forvaltningsorgan, som 
træffer beslutninger om styring af det besky�ede 
område. 

C) Privat styring  

Styres områdets 
forvaltning af private 
aktører? 

 - Individuel  
 - Almenny�g  
 - Virksomhed 

Området styres af en eller flere private aktører, der o�e 
vil være sammenfaldende med privat ejer. Kan være en 
eller flere individuelle lodsejere, en almenny�g ejer 
(f.eks. universitet, fond eller NGO) eller en 
virksomhedsejer med et kommercielt formål, typisk 
indtægter via økoturisme.  

D) Styring ved 

lokalsamfund  

Er det et lokalsamfund, 
der er forvalter af 
området? 

 - Lokalsamfund 
 - Oprindelige folk * 
 
 
   * ikke relevant i Danmark 

Lokalsamfund kan i nogle �lfælde etablere og drive et 
besky�et område. Der må da være ins�tu�oner/ 
organer etableret af lokalsamfundet, der forestår 
forvaltningen, hvori indgår langsigtede a�aler om 
forvaltningen. 

Tabel 2.  IUCNs opdeling i styringsformer for besky�ede naturområder. 
 

Ved en gennemgang af en kommune vil især typerne inden for privat styring og styring ved lokalsamfund 
kunne være underrepræsenterede, hvis fokus alene tager udgangspunkt i udpegninger baseret på 
lovgivning. I Danmark er der eksempelvis mange fondsejede besky�ede naturområder, hvor de vedtægter, 
der er i fondene giver en sikkerhed for, at der er tale om en effek�v og langsigtet besky�else. I Gladsaxe 
Kommune er der dog ikke sådanne fondsejede områder.  

Til gengæld er der en række besky�ede områder med individuelle ejere eller lodsejere i kommunen. Ejerne 
vil typisk også være forvaltere af områderne. Men det vil ikke sig selv kunne garantere en �lstrækkelig 
effek�v og langsigtet besky�else, at der er tale om individuelle ejere. Det ville kræve, at ejerne kan vise, at 
områderne også vil være at betragte som besky�ede e�er ski� af ejer, f.eks. via �nglysning af bestemmelser 
for ejendommen, der er bindende for kommende ejere.  
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Vurdering af fredede områder 
Der er i projektet medtaget syv fredninger, der har naturbevarelse helt eller delvist som formål. 
Fredningsdokumenterne med de enkelte afgørelser er blevet �lgået enten via  h�ps://www2.blst.dk/nfr/ 
eller via link kny�et �l fredningspolygonen på Danmarks Miljøportal.  

Fredningsdokumenterne har alle været scannede, hvilket i nogle �lfælde kan være årsag �l at mindre dele af 
teksten mangler, eller at dele af teksten er svært læselig/ulæselig. F.eks. manglede der et kort i 
fredningsdokumentet for Høje Gladsaxe Park og Gyngemosen, hvilket blev e�ersendt af kommunen. I 
�lfælde af ældre fredninger kan det �llige være svært at læse teksten, der eksempelvis kan være en tekst fra 
et gennemslagspapir på en skrivemaskine. 

Vi har i vores vurderinger lagt vægt på, at fredningsmyndighederne har adgang �l at foretage naturpleje, 
hvis de private ejere ikke har mulighed herfor eller kan overkomme det, så skal myndighederne kunne 
træde �l. I nogle fredningskendelser er der givet adgang �l, at fredningsmyndigheden kan foretage 
naturpleje, hvorfor det ifølge kendelsen er �lladt. Det kan i nogle nyere kendelser stå, at naturpleje er en 
pligt, fredningsmyndighederne har. I enkelte fredninger kan pligten �l naturpleje være pålagt eller a�alt 
med ejeren, hvilket også betragtes som værende �lstrækkeligt i forhold �l vurderingen af, at der i 
fredningen indgår �lstrækkelige bestemmelser om naturpleje.  

Vurdering af Natura 2000-områder 
Der findes et enkelt Natura 2000-område, hvor Gladsaxe Kommune er indbefa�et: nr. 139: Øvre Mølleådal, 
Furesø og Frederiksdal Skov.  

Formålet med udpegning af Natura 2000-områder er at bevare og besky�e naturtyper og vilde dyre- og 
plantearter, som er sjældne, truede eller karakteris�ske for EU-landene. Derved opfylder Natura 
2000-områder formelt set IUCNs krav om naturbesky�else som hovedformål. 

De danske Natura 2000-områders geografiske afgrænsning er under revision, og EU Kommissionen har, e�er 
modtagelse af det danske forslag om geografiske �lpasninger, �lkendegivet, at der er behov for flere 
oplysninger fra de danske myndigheder, således at Kommissionen kan foretage en samlet vurdering.  

For Natura 2000-området nr. 139 gælder, at Danmark foreslår en udvidelse på omkring 40% af arealet, 
hvilket medfører, at området rækker ind i Gladsaxe Kommune. Denne udvidelse er dog jvf ovenstående ikke 
endelig godkendt af EU. De�e har betydning for vores vurdering af Natura 2000-områdets opfyldelse af 
IUCNs kriterier.  

Vurdering af skov 
O�e er skoven et produk�onsareal på samme måde som landbrugsarealer er det, selvom den mindre 
intensive og mere langvarige produk�on generelt giver bedre be�ngelser for dyr og planter. For at kunne 
vurdere hvorvidt skovområder opfylder krav om naturbesky�else e�er IUCNs kriterier, skal skoven være 
omfa�et af en udpegning, som fastlægger en særlig besky�else, eller på anden måde være omfa�et af 
privat eller lokal etableret besky�else, der rækker ud over almindelig skovdri�.  

Der er i projektet foretaget en overordnet vurdering af de arealanvendelser, der omfa�er skov, dvs. 
fredskov, naturmæssigt særlig værdifuld skov (§25 skov) og skov udlagt �l biodiversitetsformål (urørt skov og 
anden biodiversitetsskov). 

Der er fredskovsplig�ge arealer i den nordlige del af Gladsaxe Kommune. De omfa�er Store Hareskov, 
Bøndernes Hegn (Aldershvile Skov), skovområdet i Aldershvile Slotspark, del af Bagsværd Søpark, del af 
Radiomarken og Nybro Åmose. Fredskov er arealer, som al�d skal drives e�er Skovlovens regler, dvs. med 
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det formål at bevare og værne skovene og medvirke �l at forøge skovarealet samt fremme bæredyg�g 
skovdri�. Selvom Skovloven prioriterer hensyn �l natur og biodiversitet, så er udgangspunktet stadig 
skovdri�, hvorfor et skovområde udpeget som fredskov ikke vil kunne betragtes som naturbesky�else e�er 
IUCNs kriterier. 

I Store Hareskov er der to mindre arealer, som er kortlagt som naturmæssigt særlig værdifuld skov, også 
kaldet §25-skov. Tilsvarende er der kortlagt områder i Aldershvile Slotspark, Radiomarken, Nybro Åmose og 
Bagsværd Søpark med §25-skov. Naturstyrelsen har i 2018 registreret §25-skov i alle offentligt ejede skove 
samt skove inden for Natura 2000-områder uanset ejerforhold. Formålet med registreringen er at muliggøre 
en eventuel målre�et og prioriteret indsats �l besky�else af skovenes biodiversitet. Selve registreringen 
som §25-skov er ikke i sig selv en besky�else af skovarealet og kan derfor ikke betragtes som 
naturbesky�else e�er IUCNs kriterier. 

Udpegning af biodiversitetsskov omfa�er ‘urørt skov’ og ‘anden biodiversitetsskov’. Med urørt skov forstås 
forstligt urørt - dvs. skovdri�en ophører. Der kan gennemføres græsning og i et vist omfang andre pleje�ltag 
�l fordel for biodiversiteten, ligesom hensyn �l bl.a. frilu�slivet og for�dsminder kan �lgodeses. Anden 
biodiversitetsskov omfa�er primært løvskovsarealer, hvor hensynet �l biodiversiteten kombineres med en 
nedsat træproduk�on. Formålet med udpegninger �l biodiversitetsskov/urørt skov opfylder formålet om 
naturbesky�else, og arealerne kan derfor som udgangspunkt betragtes som besky�ede e�er IUCNs 
kriterier. Dele af Store Hareskov blev i 2018 udpeget som urørt skov, og den del af den udpegede urørte 
skov, som ligger inden for Gladsaxe Kommune, er derfor vurderet i de�e projekt. 
 

Vurdering af §3-besky�ede naturområder  
Der er i Gladsaxe Kommune et betydeligt antal besky�ede naturområder e�er Naturbesky�elseslovens §3. 
Udgangspunktet har her været de §3-områder, som Gladsaxe Kommune har fået registreret på Danmarks 
Miljøportal.  Miljøportalen viser med digitale kort de enkelte §3-besky�ede områder. Det er lagt �l grund, at 4

for områder vist på Miljøportalen gælder §3-besky�elsen. Den kan dog også gælde for andre af kommunen 
endnu ikke registrerede områder, at de kan være besky�et af §3-bestemmelsen, men vi betragter dem først 
som udpegede besky�ede naturområder, når de er vist på Miljøportalen.  Vi har alene ladet vores 
vurderinger bygge på det, som kommunen har registreret, da det er deres afgørelse at validere om et givent 
område er omfa�et af besky�elsen.  

I Gladsaxe Kommune er der gode beskrivelser og registreringer af naturindhold i de fleste §3-besky�ede 
områder. Undersøgelserne har enten været foretaget af kommunen selv eller af konsulenter, der har været 
sat på opgaven af kommunen. Konsulenter har især været brugt �l at vurdere søernes natur�lstand. 
Oplysningerne er �lgængelige under Naturdata på Miljøportalen eller udgivet som rapporter, der er 
�lgængelige på kommunens hjemmeside . Oplysningerne er brugt ved vurdering af, om de enkelte område 5

opfylder IUCNs kriterier for besky�ede områder og i forhold �l styringsformer. 

§3-områder, der ligger på samme afgrænsede naturlokalitet, har vi valgt at vurdere samlet. Det gælder 
uanset, om de har været fysisk forbundne eller ej. Samling af §3-besky�ede områder, der vurderes under et, 
kan også være områder, der er afgrænset af eksempelvis en fredning, der er omfa�et af en fælles plejeplan. 
De §3-områder, der fungerer som økologisk adskilte enheder, er blevet vurderet hver for sig. Det gælder 
bl.a. de mange små søer spredt i villakvarterer i Gladsaxe Kommune. 

4 Danmarks Miljøportal (DMP) kan findes via følgende hjemmeside:  h�ps://arealinforma�on.miljoeportal.dk/ 
5 For enkeltområder har oplysninger kunnet findes på et digitalt kort på kommunens hjemmeside under “Grønne 
områder”. 
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Heder, ferske enge, strandenge/-sump og overdrev, der d. 1. juli 1992 var beliggende i byzone eller i 
sommerhusområder, er kun besky�et mod opdyrkning . Der kan derfor være §3-besky�ede områder 

6

beliggende i byzone i Gladsaxe Kommune, der kun har besky�else mod opdyrkning men ikke mod andre 
indgreb. Det må slu�es, at begrænsningen ikke gælder, hvis kommunen har ændret et område fra landzone 
�l byzone eller sommerhusområde e�er d. 1. juli 1992. Tilsvarende hvis nye §3-områder er kommet �l i 
eksisterende byzone eller sommerhusområde e�er denne dato.  

Så vidt områder ligger i lokalplanlagte områder, vil der i planerne kunne være bestemmelser om besky�else 
af natur, hvilket også vil kunne �llægges betydning, selvom lokalplaner kan blive ændret eller dispenseret 
fra. Da kommuneplaner ændres hvert �erde år, kan de ikke give en langsigtet besky�else. Lokalplaner har 
ikke en �lsvarende udløbsdato. 

For §3-områder beliggende i Natura 2000-områder vil Natura 2000-bestemmelserne også kunne give 
adgang �l at forvalte områderne, hvilket kan �llægges værdi ved vurdering af §3-områderne i forhold �l 
pleje mv. Natura 2000-områderne er så store, at det normalt ikke bør give anledning �l at samle 
§3-områderne i én vurdering. I de �lhørende handle- eller plejeplaner vil der kunne være anvist pleje af 
§3-områder. I Gladsaxe Kommune er der en mulig udvidelse af et Natura 2000-område på vej. De�e har ikke 
kunnet lægges �l grund for de aktuelle vurderinger af §3-besky�ede naturområder. 

Det kan tænkes, at §3-besky�ede naturområder på over den fastsa�e minimumsgrænse ikke nødvendigvis 
udgør funk�onelle helheder, hvorfor de ikke opfylder defini�onen for besky�ede naturområder. Hvis det er 
�lfældet, er det anført i vurderingsskemaet under spørgsmålet om hvorvidt, der er tale om natur (ifølge 
IUCNs retningslinjer). 

I den udstrækning, at der er tale om §3-områder ejet af Gladsaxe Kommune, har kommunen plejepligt så 
vidt angår andre typer af besky�ede §3-områder end søer og vandløb.  En �lsvarende pligt gælder ikke for 

7

staten på statsejede områder. Der er �llige ikke plejepligt �l privatejede områder med mindre, de ligger 
inden for fredninger, Natura 2000-områder eller anden besky�else, og plejeforpligtelsen følger heraf. 

For §3-besky�ede områder, der ikke behøver naturpleje for at være i guns�g natur�lstand, f.eks. nogle søer, 
ellesumpe o.l., vil de som udgangspunkt være at betragte som �lstrækkeligt besky�ede. Tilgroning kan true 
søer som naturtype, især når der er tale om mindre lavvandede søer, hvorfor de grundet manglende 
plejeforpligtelser vil blive betragtet som u�lstrækkeligt besky�ede ifølge IUCNs retningslinjer. Tilsvarende 
gælder søer, der er belastet med �lledte næringsstoffer som kvælstof og fosfor, hvor belastningen har 
påvirket søen, så den ikke er i en god økologisk �lstand. Belastningen kan også bero på for�dens synder i 
form af dårligt renset spildevand, hvor en større næringsstofpulje er blevet opbygget i bundsedimentet, som 
�l stadighed afgiver næringsstoffer �l vandmassen. 

Som udgangspunkt falder besky�ede §3-naturtyper under IUCN-forvaltningskategori IV, da formålet i denne 
kategori er besky�else af habitater.  

Andre besky�ede områder 
Ifølge IUCNs krav er der ikke nogen nedre grænse for, hvor lille et besky�et område kan være, men det skal 
kunne fungere som en funk�onel helhed . I Orbicons rapport om søer i Gladsaxe Kommune fra 2013 8

beskrives en dam ved Vandkarsevej i Bagsværd på 50 m 2 , der har 6 ynglende paddearter og forekomst af 

6 Bekendtgørelse om besky�ede naturtyper. Nr. 1067 af 21. august 2018. 
7 Plejepligten er fastsat i Naturbesky�elseslovens §53. 
8 IUCN Guidelines for Applying Protected Area Management Categories, 2013, s. 12. 
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stor vandkalv, vandnymfen sort hedelibel og vandrøver. Området kan �l trods for sin lidenhed godt fungere 
som et naturområde og dermed med den fornødne besky�else opfylde IUCNs kriterier.  

EU-besky�ede arter og rødlistede arter 
Besky�else af arter e�er EUs Habitatdirek�v (Bilag IV-arter) eller EUs Fuglebesky�elsesdirek�v kan have 
betydning for forvaltningen af specifikke besky�ede naturområder. Forekomsten af en art kan gøre, at der 
ikke må foretages indgreb på lokaliteten, der ødelægger eller forringer artens levevilkår. Der er dog ikke krav 
om ak�v handling for at besky�e forekomsten af en EU-besky�et art med mindre, at forekomsten er i et 
EU-habitatområde eller et EU-fuglebesky�elsesområde samlet kaldet Natura 2000-områder. Udover for 
Natura 2000-områder er der ikke udpeget eller afgrænset særligt besky�ede områder i forhold �l at 
besky�e forekomster af arter omfa�et af de to direk�ver. Vi har kun fremhævet arter omfa�et af EUs 
direk�ver, hvis det har kunnet �llægges særlig betydning i vores vurderinger. 

For opgørelse af truede arter anvendes interna�onalt og i Danmark IUCNs system for rødlistning af arter . 9

Det er DCE - Na�onalt Center for Miljø og Energi under Aarhus Universitet, der er ansvarlig for 
rødlistevurdering af arter i Danmark. Hvis vi har ha� oplysninger om rødlistede arter, så har vi beskrevet 
forekomsten i vurderingsskemaets felt om Natur, da en forekomst kan sige noget om områdernes 
naturkvalitet. På europæisk plan har IUCN foretaget rødlistning af en række arter e�er, om de er truede i 
Europa. Vi har tjekket om de rødlistede danske arter, der er fundet i Gladsaxe Kommune, �llige er rødlistede 
på europæisk plan.  

Arealopgørelser 
Alle arealer for de naturbesky�ede områder er hentet fra arealinforma�on på Miljøportalen. Dog er arealet 
for urørt skov (de nye udpegninger) rekvireret fra Naturstyrelsen. Gladsaxe Kommune har udført 
naturregistreringer for omkring o�e søer (sø nr. 4, 11, 12, 13, 14, 15, 56 og 84), som ikke er registreret på 
Miljøportalen, og som derfor ikke kan trækkes ud �l den samlede arealopgørelse. De er ikke vurderet i de�e 
projekt og indgår derfor ikke i den samlede beregning. 

En række naturudpegninger overlapper hinanden. For eksempel overlapper Natura 2000-området med 
både fredninger og urørt skov, og mange af fredningerne overlapper med §3-registrerede naturtyper. Det 
betyder, at der laves beregning for hver af de respek�ve typer af naturbesky�else. Ved hjælp af 
GIS-værktøjet klippes overlap mellem de forskellige udpegninger ud, og det reelle areal i kommunen, som er 
omfa�et af naturbesky�else, kan beregnes. Det samme gør sig gældende for de arealer, som vurderes at 
opfylde IUCNs standard. 

Der forekommer i nogle �lfælde overlap mellem §3-registreringerne. Det har især betydning for 
naturtyperne sø og mose som af og �l overlapper. Det er særlig udtalt i området Smør- og Fedtmosen. I 
projektet er det beslu�et, at der ses bort herfra, selvom det egentlig er et krav fra IUCN, at de enkelte 
områder skal være klart afgrænsede, og registreringerne derfor bør være adskilte. Vi har vurderet, at disse 
fejl er af mindre betydning i de�e projekt. 

For en enkelt sø, Nordre Skovsø (PA033) er der stort set fuldstændigt overlap mellem to registreringer. I 
de�e �lfælde er det mindste areal medtaget i arealberegningen. For det §3-besky�ede vandløb, Tibberup Å 
(Værebro Å) er arealet beregnet ved den samlede længde gange den vurderede gennemsnitsbredde for den 
halvdel af åen, der ligger i Gladsaxe Kommune. Det §3-besky�ede vandløb Mølleåen er for størstedelen 
sammenfaldende med anden §3-registrering (mose og sø) og er derfor ikke medtaget selvstændigt. 

9 IUCNs rødlistning af truede arter:  h�ps://www.iucnredlist.org/  
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FNs Verdensmål 
Der er i projektet lavet en vurdering af Gladsaxe Kommunes naturbesky�else i forhold �l FNs Verdensmål og 
målene i FNs Biodiversitetskonven�on; de såkaldte Aichi-mål. Naturbesky�else indgår som delmål i 
Verdensmål nr. 6 (rent vand), 11 (bæredyg�ge samfund), 14 (naturen i havet) og 15 (naturen på land).  

FNs 17 Verdensmål for Bæredygtig Udvikling  

 
Kilde:  www.verdensmaalene.dk  

Alle Verdensmål er vig�ge, men i forhold �l besky�et natur kan især fremhæves målene 14 og 15, hvor kun 
mål 15 er relevant for Gladsaxe Kommune. Delmål 15.1 lyder:  ”Inden 2020 skal der sikres bevarelse, 
genoprettelse og bæredygtig brug af økosystemer på land og i ferskvand og deres tjenesteydelser, specielt 
skove, vådområder, bjerge og tørområder i henhold til forpligtelser under internationale aftaler.”  Der 
refereres �l interna�onale a�aler, hvor den vig�gste er FNs Biodiversitets-konven�on, hvor�l er kny�et de 
såkaldte Aichi-mål om bevarelse af den globale biodiversitet . 10

Aichi-mål 11 lyder således:  “I 2020 er mindst 17 % af landarealet inkl. ferskvandsområder samt 10 % af 
havarealet og kystområderne [...] beskyttet gennem effektivt og ligeligt forvaltede, økologisk repræsentative 
og velforbundne systemer af beskyttede områder og andre effektive områdebaserede foranstaltninger.” 

Til at opgøre om Aichi-mål 11 opfyldes og dermed Verdensmål nr. 15 (delmål 15.1) beny�es IUCNs 
defini�on for besky�ede naturområder, når de enkelte lande skal indrapportere deres data �l FN ved 
UNEP-World Conserva�on Monitoring Centre.  

Ved at kommunerne beny�er en af FN godkendt standard �l vurdering af sine besky�ede naturområder 
opnås et mål for, hvor meget af kommunens natur, der er besky�et set med det globale samfunds øjne, og 
dermed hvor meget kommunen bidrager �l opfyldelse af Verdensmål 15. Sam�dig har FN en interesse i en 
ensartning af globale data.  

10 Danmark har under FNs Biodiversitetskonven�on forpligtet sig �l, sammen med 192 andre lande, at stoppe tabet af 
biodiversitet inden 2020. Biodiversitetskonven�onen har defineret 20 konkrete delmål - ”Aichi-målene”, hvoraf 
besky�else af mindst 17 % af land- og ferskvandsområder samt besky�else af mindst 10 % havområder er blandt 
delmålene. Disse delmål indgår også i FNs Verdensmål.  
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Det skal nævnes, at FNs Verdensmål gælder samlet �l 2030. Når der i delmål 15.1 refereres �l 2020, skyldes 
det, at det interna�onale samfund vil formulere nye biodiversitetsmål frem �l 2030. Denne proces er i gang 
nu og kan meget vel indbefa�e, at der sæ�es nye højere mål for, hvor stor en del af naturen på havet og på 
land, der skal være dækket af besky�et natur. 

Når det skal opgøres hvor meget natur, der i et givent område er �lstrækkeligt besky�et, lægges arealerne 
af de enkelte besky�ede områder, der lever op �l IUCNs defini�on, sammen. En kommune kan selv afgøre 
sit bidrag her�l og sæ�e egne mål for, hvor en stor en del af kommunen, der skal bestå af besky�et natur 
e�er IUCNs standard. Da hvert besky�ede område vurderes for sig, kan kommunen også vurdere, hvor de 
lavthængende frugter er i forhold �l at forbedre sit samlede bidrag �l besky�else af naturen – og se hvor 
det er mere krævende. Der kan sam�digt sæ�es årlige mål - eller mål flere år frem, eksempelvis 5 og 10 år.  

Ud over delmål 15.1 er der i Tabel 3 givet en oversigt over nogle af de Verdensmål og delmål, der kan være 
relevante for naturbesky�else i Gladsaxe Kommune.  

Verdensmål Relevans for naturbeskyttelse 

Mål nr. 6: Rent vand og sanitet  

Delmål 6.6: Inden 2020 skal vandrelaterede 
økosystemer, herunder bjerge, skove, 
vådområder, floder, grundvandsbassiner og 
søer besky�es og gendannes. 

Et særligt mål kan opgøres for besky�ede naturområder 
omfa�ende vådområder. Vådområder i indlandet er søer, 
vandløb, moser, enge, kildevæld m.v. 

Mål nr. 11: Bæredyg�ge byer og lokalsamfund  

Delmål 11.4: Indsatsen for at besky�e og 
bevare verdens kultur- og naturarv skal styrkes. 

Ifølge konven�onen om besky�else af verdens kultur- og 
naturarv under UNESCO forpligter alle �ltrædende lande 
sig �l at besky�e sin kultur- og naturarv. Besky�ede 
naturområder, der lever op �l FNs krav vil bidrage �l 
besky�else af naturarven – og hvis de indeholder sårbare 
kulturspor – �l bevarelse af kulturarven.  

Mål nr. 15: Livet på land   

Delmål 15.1: Inden 2020 skal der sikres 
bevarelse, genopre�else og bæredyg�g brug af 
økosystemer på land og i ferskvand og deres 
tjenesteydelser, specielt skove, vådområder, 
bjerge og tørområder i henhold �l 
forplig�gelser under interna�onale a�aler. 

Indebærer opfyldelse af biodiversitetsmål (Aichi-mål) nr. 
11 under FNs Biodiversitetskonven�on om, at mindst 
17% af landarealet er besky�et natur e�er den af FN 
beny�ede defini�on udviklet af IUCN. 

Delmål 15.5: Der skal tages omgående og 
væsentlig handling for at begrænse forringelse 
af naturlige levesteder, stoppe tab af 
biodiversitet og, inden 2020, besky�e og 
forhindre udryddelse af truede arter. 

I forbindelse med vurdering af besky�ede områder 
inddrages om der er forekomster af truede arter e�er 
IUCNs rødlistesystem. Der kan ak�vt planlægges for at 
eksisterende besky�ede områder skal opfylde IUCNs 
defini�on, og om der skal udlægges nye besky�ede 
områder. 

Tabel 3.  Eksempler på Verdensmål og delmål, der er relevante for naturbesky�else i Gladsaxe Kommune.  
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Resultater 
Der er i alt blevet undersøgt og vurderet 73 naturområder i Gladsaxe Kommune fordelt på 7 fredninger, 1 
Natura 2000-område, 1 område med urørt skov, 63 §3-besky�ede områder, samt 1 område under anden 
besky�else. 

Opfyldelse af IUCNs standard 
Af de 73 områder, der er blevet vurderet, lever 30 områder op �l IUCNs standard for besky�ede 
naturområder og kan derved få �ldelt en forvaltningskategori. For alle 30 områder gælder det, at de har fået 
�ldelt Kategori IV: Habitat-/artsforvaltede områder. Der er ikke konstateret besky�ede områder i Gladsaxe 
Kommune, der opfylder defini�onen for en af de andre typer af forvaltningskategorier.  

Det er et rela�vt stort antal naturområder, der lever op �l IUCNs standard set i forhold �l Gladsaxe 
Kommunes størrelse og status som bykommune. Det understreger, at kommunen har et højt antal 
naturområder med naturmæssig værdi.  

Af Figur 1 fremgår det, hvor mange områder inden for hver type af naturbesky�else, der opfylder IUCNs 
defini�on for besky�ede naturområder og har fået �ldelt Kategori IV henholdsvis ingen kategori. 

 
Figur 1.  Andel af naturområder i Gladsaxe Kommune, der har fået �ldelt IUCN Kategori IV og dermed opfylder IUCNs 
standard for besky�ede områder. 
 

Fredningerne af Radiomarken, Smør- og Fedtmosen og Bagsværd Søpark lever alle op �l IUCNs standard og 
har derved fået �ldelt en forvaltningskategori (Kategori IV). De fire øvrige undersøgte fredninger lever ikke 
op �l kriterierne. Herunder er det vurderet, at plejen af Bagsværd Sø, Lyngby Sø og Nydam Sø ikke er 
�lstrækkelig �l at sikre og forbedre den økologiske �lstand i søerne, hvorfor søarealerne ikke lever op �l 
IUCNs kriterier. For fredningerne Bagsværd - Gladsaxe, s� nr. 1 (Gladsaxe Fort) og Høje Gladsaxe Park og 
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Gyngemosen er hovedformålet hhv. bestemmelserne ikke �lstrækkelige i forhold �l naturbevarelse. 
Fredningen for Bagsværd Fort er ikke medtaget i undersøgelsen, da hovedformålet her er kulturhistorisk.  

Natura 2000-området Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov kan ikke �ldeles en kategori, da den 
geografiske afgrænsning af det udvidede område, herunder det areal, der rækker ind i Gladsaxe Kommune, 
endnu ikke er godkendt i EU. Ved en endelig godkendelse i EU, kan området vurderes på ny for at afgøre om 
det lever op �l IUCNs standard. 

Området med urørt skov i Store Hareskov lever op �l IUCNs standard for besky�ede naturområder, idet det 
statsejede skovareal har et højt naturindhold og er pålagt klare bestemmelser om at ligge urørt hen.  

Der er blevet undersøgt 63 §3-besky�ede naturområder, hvoraf 26 har fået �ldelt en forvaltningskategori 
(Kategori IV). Ved en opdeling af de §3-besky�ede områder i typer fordeler de sig således: 

Type af §3-område Tildelt 
Kategori IV 

Ingen 
kategori 

Områder i 
alt 

Områder vurderet 

Sø 14 31 45 PA017, PA020, PA021, PA029, PA031-PA033, 
PA035-PA043, PA045-PA051, PA047A, PA054, 
PA057-PA070, PA063A, PA067A, PA072, 
PA100-PA102  

Mose 2 1 3 PA018, PA107, PA109 

Samling af sø og 
mose 

3 1 4 PA030, PA034, PA071, PA108.1 

Samling af skovsø og 
-mose 

2 2 4 PA103.1, PA103.2, PA103.3, PA104 

Samling af sø, mose, 
overdrev, eng 
og/eller hede 

5 1 6 PA105, PA106, PA108.2, PA110, PA111, PA113 

Vandløb 0 1 1 PA112 (Tibberup Å) 

Områder i alt 26 37 63  

Tabel 4.  Oversigt over typer af §3-besky�ede områder i Gladsaxe Kommune og deres �ldeling af IUCN-kategori.  

Tabellen viser, at de fleste §3-områder udgøres af søer (45 ud af 63). De fleste af disse søer ligger i 
villakvarterer, men der også enkelte i industriområder og parker. I alt 14 af søerne opfylder IUCNs standard 
og har derfor fået �ldelt en kategori. Det er blandt søerne, at det højeste antal af områder (31), der ikke 
opfylder IUCN-kriterierne og dermed er uden kategori, findes. Årsagerne er især, at flere af søerne er 
belastede med næringsstoffer og �lstrækkelig naturpleje udføres ikke. 

Endelig har vi vurderet en sø (AB044 Dam ved Vandkarsevej), der ikke er dækket af §3-besky�elsen, da den 
er mindre end 100 m 2 . Søen er rela�v artsrig med hele seks ynglende paddearter, men da der ikke er 
kendskab �l en langsigtet besky�else (f.eks. af ejeren), kan søen ikke opfylde IUCNs standard.  
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Tildeling af styringsform 
De 73 undersøgte naturområder har alle fået �ldelt en styringsform på baggrund af �lgængelige oplysninger 
om ejerskab og forvaltning af det konkrete område. Gennemgangen viser, at der for Gladsaxe Kommunes 
naturområder forekommer 4 af de i alt 10 styringsformer, som IUCN har defineret (Tabel 5). De fire 
styringsformer er Statslig styring, Kommunal styring, Delt styring (samarbejdende) og Privat styring 
(individuel).  

Statslig styring er konstateret for 4 naturområder (SK001, PA103.2, PA103.3 og PA104), der alle vedrører 
arealer i Store Hareskov og Aldershvile Skov. I alt er 16 områder vurderet �l at være kommunalt styret, mens 
15 områder har delt styring med to eller flere samarbejdende aktører. Et eksempel på sidstnævnte er 
Kronquist Sø (PA037), der er en privat sø med flere ejere, hvor et kommunalt ejet selskab har bidraget med 
oprensning af søen. Kommunalt ejede områder kan også godt have delt styring, hvis styringen sker i 
samarbejde med lokale aktører. Det gælder f.eks. fredningen af Smør- og Fedtmosen, hvor Gladsaxe og 
Herlev Kommuner ejer størstedelen af området men også samarbejder med lokale aktører og lodsejere om 
forvaltningen. 

Der er i Gladsaxe Kommune ikke konstateret eksempler på fælles forvaltningsorganer, hvor der tages 
beslutninger om bestemte naturområder. Derfor har ingen af de undersøgte naturområder fået �ldelt 
styringsformen Delt Styring (fælles). Et fælles forvaltningsorgan kan f.eks. være et græsningslaug, borgerråd, 
brugerforening eller andet organ, hvor borgere ak�vt deltager i styringen af området.  

 
Tabel 5.  Sammenhæng mellem forvaltningskategori og styringsform for 73 besky�ede naturområder i Gladsaxe 
Kommune. Områder under ‘Ingen kategori’ opfylder ikke IUCNs standard for besky�ede områder. 
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Den største andel af naturområderne er underlagt privat styring, hvor en eller flere private lodsejere står for 
forvaltningen af området. Det gælder for 38 områder, hvoraf hovedparten er søer i villakvarterer.  

I Tabel 5 er styringsform sammenholdt med �ldeling af forvaltningskategori. Fordelingen er nogenlunde den 
samme, hvad enten der har kunnet �ldeles en forvaltningskategori eller ej. Kun områder, der lever op �l 
IUCNs standard, kan �ldeles en forvaltningskategori. 
 

EU-besky�ede arter og rødlistede arter  
I gennemgangen af Gladsaxe Kommunes naturområder har vi undersøgt forekomsten af sjældne og truede 
arter på baggrund af de vandrapporter og natur- og miljøundersøgelser, som kommunen i en årrække har 
fået gennemført. Heri indgår også vurdering af iag�agelser fra naturinteresserede borgere. Af Tabel 6 
(næste side) fremgår en oversigt over kendte fund af EU-besky�ede arter (de såkaldte Bilag IV-arter) og 
rødlistede arter. For rødlistningen er der undersøgt for status på dansk plan og dere�er europæisk plan i 
henhold �l IUCNs rødlistesystem.  

For Bilag IV-arter drejer det sig primært om stor vandsalamander og spidssnudet frø, der er fundet i en 
række af kommunens søer og vådområder, samt flagermusarter, der er fundet i Aldershvile Slotspark men 
antageligt også vil kunne findes i andre af kommunens naturområder.  

Enkelte ynglende par af den rødlistede hvinand (næsten truet, NT) er dokumenteret i Bagsværd Sø, Lyngby 
Sø og den mindre Nydam Sø. Den i Danmark sjældne men endnu ikke rødliste-vurderede kransnålalge, 
stjernetråd ( Nitellopsis obtusa ) er for nylig fundet i Bagsværd Sø, Lyngby Sø og den mindre Gorkisøen. Den 
har formentlig spredt sig fra Furesøen.  

I Radiomarkens ellesump er der gjort fund af mindst fire rødlistede arter, herunder sumpsvindelsnegl, der 
også er rødlistet på europæisk plan (sårbar, VU). På Radiomarkens overdrev er der gjort fund af fire 
rødlistede arter, og den sjældne violetrandet ildfugl har �dligere holdt �l her. 

En rødlistet billeart ( Agrilus betuleti , næsten truet, NT ) er fundet i Smør- og Fedtmosen, der også huser sjældne 
arter af en poresvamp, tømmer-korkhat og stjernetråd, der endnu ikke er blevet rødliste-vurderet.  

Værd at nævne er også grøn mosaikguldsmed, der er rødlistet på både dansk og europæisk plan (næsten 
truet, NT) og senest i 2000 fundet i Hareskoven.  
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Art  Fundsted/ynglelokalitet Bilag 
IV-art 
(Ja/Nej) 

Rødlistning i 
Danmark 

Rødlistning 
Europa 

Stor vandsalamander Radiomarken, Smør- og 
Fedtmosen, Høje Gladsaxe 
Park/Gyngemosen og flere 
småsøer 

Ja LC LC 

Spidssnudet frø Radiomarken, Smørmosen, 
Høje Gladsaxe 
Park/Gyngemosen og 
enkelte småsøer 

Ja LC LC 

Brunflagermus, sydflagermus, 
skimmelflagermus, trold- 
flagermus, dværgflagermus, 
pipistrelflagermus, vand- 
flagermus,  langøret flagermus 

Aldershvile Slotspark (og 
muligvis andre lokaliteter) 

Ja LC (alle 8 arter) LC (alle 8 arter) 

Hvinand Bagsværd Sø, Lyngby Sø, 
Nydam Sø 

Nej NT LC 

Sumpvindelsnegl Radiomarkens ellesump Bilag II-art Ikke vurderet, men 
meget sjælden 

VU 

Lang kvikløber Radiomarkens ellesump Nej NT Ikke vurderet 
Skovmosekvikløber Radiomarkens ellesump Nej EN Ikke vurderet 
Brun/langstribet sumpløber Radiomarkens ellesump Nej NT/LC Ikke vurderet 
Sort blomsterbuk Radiomarkens overdrev Nej VU Ikke vurderet 
Hasselbuk Radiomarkens overdrev Nej VU Ikke vurderet 
Gul humlesvirreflue Radiomarkens overdrev Nej VU Ikke vurderet 
Mermitelocerus schmidtii 
blomstertæge 

Radiomarkens overdrev Nej Ikke vurderet, men 
meget sjælden 

Ikke vurderet 

Gul dyndflue Radiomarkens overdrev Nej NT Ikke vurderet 
Oxyporus corticola  poresvamp Smørmosen Nej DD Ikke vurderet 
Tømmer-korkhat Smørmosen Nej DD Ikke vurderet 
Agrilus betuleti  bille Smør- og Fedtmosen Nej NT Ikke vurderet 
Stjernetråd  (Nitellopsis obtusa ) 
kransnålalge 

Bagsværd Sø, Lyngby Sø, 
Gorkisøen og muligvis 
Smør-Fedtmosen 

Nej Ikke vurderet, men 
meget sjælden 

Ikke vurderet 

Orkideer: maj-gøgeurt, skov- 
gøgeurt, ægbladet fliglæbe, 
skov-hullæbe 

Smør- og Fedtmosen, 
Aldershvile Skov, Store 
Hareskov 

Nej LC (alle 4 arter) LC (alle 4 arter) 

Arter der menes at være forsvundet 
Bølleblåfugl Smør-Fedtmosen  Nej NT LC 
Violetrandet ildfugl  Radiomarken overdrev  Nej VU LC 
Grøn mosaikguldsmed Hareskoven (Hans Jensens 

Mose, ikke set siden 2000) 
Ja NT NT 

Tabel 6.  Oversigt over fund af EU-besky�ede og rødlistede arter i 
Gladsaxe Kommune. For svampe er listen ikke fuldstændig. 
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Arealopgørelser 
Af Figur 2 fremgår de områder, som er omfa�et af naturbesky�else i Gladsaxe Kommune, og som er 
vurderet i de�e projekt. Nogle af områderne overlapper hinanden, f.eks. ligger mange §3-besky�ede 
områder inden for fredningerne, og området med urørt skov er indeholdt i Natura 2000-området. 
 

 
Figur 2.  Kort over besky�ede naturområder i Gladsaxe Kommune. 
 

I projektet er 73 naturområder blevet vurderet, hvilket i alt svarer �l et areal på 6.852.528 m 2 , når der ikke 
tages højde for overlap mellem de forskellige besky�elsestyper. Af Tabel 7 fremgår andelen af det 
besky�ede areal, der opfylder IUCNs standard for besky�ede naturområder. Heraf ses det, at 33,2% af 
kommunens fredede arealer og 44,6% af de §3-besky�ede arealer opfylder IUCNs standard. 

 

Beskyttelsestype Samlet areal (m 2 ) Areal der opfylder 
IUCNs standard (m 2 ) 

Procentdel der opfylder 
IUCNs standard 

Fredninger 2.693.214 893.793 33,2% 

Natura 2000 1.460.311 0 0% 

Urørt skov 749.917 749.917 100% 

§3-besky�ede områder 1.949.086 868.346 44,6% 

I alt - med overlap 6.852.528 2.512.055 Beregnes ikke 

I alt - uden overlap 4.131.184 1.745.420 42,2% 

Tabel 7.  Andel af Gladsaxe Kommunes naturarealer, der opfylder IUCNs standard for besky�ede naturområder.  
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Når alle arealer lægges sammen og overlappende polygoner elimineres, fås det samlede areal, som er 
omfa�et af besky�else. De�e areal udgør 4.131.184 m 2 , hvilket betyder, at 2.721.343 m 2  er overlap mellem 
forskellige typer af besky�else. Det samlede areal som opfylder IUCNs standard, når overlap elimineres, er 
1.745.420 m 2 . Det svarer �l at 42,2% af det besky�ede naturareal i Gladsaxe Kommune opfylder IUCNs 
standard (Tabel 7).  

Kortet på Figur 3 viser, at de naturområder, der opfylder IUCNs standard, fortrinsvis ligger i den nordlige del 
af Gladsaxe Kommune.  

 
Figur 3.  Kort over besky�ede naturområder i Gladsaxe Kommune, som opfylder IUCNs standard for naturbesky�else. 
 
 
Den arealmæssige fordeling mellem de forskellige naturtyper inden for §3-besky�elsen er angivet i Tabel 8 
(på næste side). Overlap mellem forskellige §3-registreringer forekommer, men kan ikke elimineres, da der 
ville skulle tages beslutninger om, hvorvidt der er tale om f.eks. en sø eller en mose, som er dér, hvor der 
o�est er overlap. Det vurderes dog samlet, at overlap udgør under 5% af det samlede §3-besky�ede areal.  

Det fremgår af Tabel 8, at det især er for de §3-besky�ede søer, at der forekommer en lav grad af opfyldelse 
af IUCNs standard. De�e kan �l dels forklares med, at både Lyngby Sø og Bagsværd Sø ikke opfylder IUCNs 
krav, men også at et stort antal af de øvrige søer ikke opfylder standarden, hvilket også fremgår af Tabel 4.  
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§3-beskyttelsestype Samlet areal (m 2 ) Areal der opfylder 
IUCNs standard (m 2 ) 

Procentdel der opfylder 
IUCNs standard 

Sø 1.012.402 72.210 7,1% 

Mose 788.461 668.304 84,8% 

Overdrev 143.300 123.523 86,2% 

Eng  1.632 1.632 100% 

Hede 2.676 2.676 100% 

Vandløb 614 0 0% 

I alt  1.949.086 868.346 44,6% 

Tabel 8.  Andel af Gladsaxe Kommunes §3-besky�ede naturarealer, der opfylder IUCNs standard for besky�ede 
naturområder. Overlap mellem §3-registreringerne er ikke elimineret i denne opgørelse. 
 

FNs Verdensmål 
Det mest centrale mål i forhold �l besky�else af natur på land er Verdensmål 15.1, der igen stø�er sig �l 
Aichi-biodiversitetsmålet om, at 17% af landarealet skal være besky�et natur. For Gladsaxe Kommuner er 
beregnet, at i alt 1.745.420 m 2  er besky�et i henhold �l IUCNs standard (Tabel 7). Det svarer �l, at 7,1% af 
kommunens areal opfylder IUCNs krav - og dermed den af FN beny�ede standard - �l at være besky�et 
natur. 

I alt består 16,5% af kommunens areal af besky�et natur e�er dansk lovgivning, hvilket betyder, at der er et 
poten�ale på 9,4% af landarealet, som kan forbedres, så IUCNs standard opfyldes. Herudover kan nye 
naturområder etableres, så procenten yderligere kan hæves, hvis der er ønske om at være på højde med det 
globale mål. 

I forhold �l Verdensmål 15.5 om besky�else af truede arter, forekommer der i kommunen 9 rødlistede arter 
(Tabel 6), primært fundet i de to naturområder Radiomarken og Smør- og Fedtmosen, der begge lever op �l 
IUCNs standard for besky�et natur. Derudover er der �dligere fund af fire rødlistede arter, som dog 
formentlig er forsvundet. Blandt dem er grøn mosaikguldsmed, der også er på den europæiske rødliste og 
dermed truet på europæisk plan. Herudover er der konstateret forekomst at tre meget sjældne arter, der 
ikke er vurderet i forhold �l dansk rødlistning. En af arterne er sumpvindelsnegl, der er europæisk rødlistet. 

For Verdensmål 11 om bæredyg�ge byer og bysamfund indgår som delmål 11.4 besky�else af verdens 
kultur- og naturarv. Besky�else af naturarv kan vedrøre både besky�else af naturområder og bestande af 
dyr og planter. Ved at opfylde krav �l besky�else af naturområder e�er IUCNs retningslinjer, bidrages �l 
besky�else af naturarven. Hvis der forekommer sårbare kulturspor i naturområderne, vil de besky�ede 
naturområder bidrage �l besky�elsen. En del naturområder er halvkultur i den forstand, at de er a�ængige 
af gamle dri�sformer som græsning, høslet og stævning for at kunne blive opretholdt, hvorfor selve dri�en 
af et naturområde kan besky�e et kulturlandskab. 

For Verdensmål 6 om rent vand og sanitet er særligt delmål 6.6 om besky�else af vandrelaterede 
økosystemer relevant for kommuner. For disse kan der sæ�es mål om, at de skal være i god økologisk 
�lstand, hvilket de vil skulle være for at kunne leve op �l IUCNs standard for besky�ede naturområder. Ses 
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eksempelvis på de §3-besky�ede vådområder i form af mose, eng, sø og vandløb, så kan der for hver af 
typerne sæ�es mål for besky�elsen. 

Perspek�vering 
Gladsaxe Kommune kan på baggrund af rapportens resultater vælge at sæ�e mål for, hvor meget af 
kommunens natur, der skal leve op �l IUCNs kriterier og dermed FNs krav �l, hvad der skal regnes som 
besky�et natur. I dag opfylder 7,1% af kommunens landareal, inkl. søer og vandløb, IUCNs standard. 
Kommunen kan vælge som en del af sin strategiske satsning på verdensmål at sæ�e et højere mål for 
naturbesky�ede områder, som opfylder IUCNs kriterier. Poten�elt vil det være muligt, at alle kommunens 
nuværende naturområder lever op �l kriterierne, hvilket vil sige 16,5% af det samlede areal inden for 
kommunens geografi. Hvis det er muligt at udlægge helt nye naturområder, kan arealet blive endnu højere. 

Da der med rapporten følger et vurderingsskema for hvert enkelt besky�ede område, kan kommunen gå ind 
og se i skemaerne, hvad der skal �l for, at et område kan betragtes som besky�et e�er IUCNs retningslinjer. 
Det er på den måde muligt at se, hvor der kan gøres en indsats for at lø�e et besky�et område, så det er 
omfa�et af IUCNs kriterier. Det vil �lsvarende være muligt at beregne, hvad det økonomisk vil kræve. Der 
kan satses på en række mindre områder eller større besky�ede områder.  

I forhold �l særligt sårbare og rødlistede arter kan det sikres, at der er i plejeplaner for de enkelte områder 
tages særligt hensyn �l at bevare arterne. Der kan ydermere sæ�es et program i gang for løbende at 
overvåge eller e�ersøge sådanne arter. For arter besky�et af EUs naturdirek�ver (Bilag IV-arter) kan der 
ligeledes foretages en udvidet planlægning for deres besky�else. 

Gladsaxe Kommune udmærker sig ved at have gennemarbejdede plejeplaner for sine fredninger og for at 
have udarbejdet registreringer inklusiv plejeforslag for de fleste af søerne i kommunen. Der er et poten�ale 
for bedre besky�else af de privatejede søer ved, at kommunen i samarbejde med lodsejerne udfærdiger 
plejeplaner for disse, og at der indgås indbyrdes forpligtende a�aler med langsigtet pleje som mål. 
Herunder kan det vurderes, om styringsformen skal være delt, hvilket vil sige at kommunen og de private 
ejere i fællesskab indgår i forvaltningen af søerne.  

I forhold �l styringsformer kan det �llige overvejes, om der vil være grundlag for i højere grad at involvere 
lokale aktører (f.eks. frivillige, beboerforeninger, naturforeninger el.lign) i forvaltningen af kommunalt og 
evt. statsligt ejede naturområder. Det kunne gøres ved etablering af fælles organer eller råd, der kny�es �l 
bestemte områder. Der kunne evt. anvendes naturpark-konceptet �l organisering af samarbejdet. 

Sikring af god økologisk �lstand i Bagsværd Sø og Lyngby Sø er en særlig udfordring i forhold �l at opfylde 
IUCNs kriterier, da søerne er store og har været belastet af spildevand, der har været årsag �l, at betydelige 
mængder af næringsstoffer nu langsomt afgives fra søbunden. Vores vurdering er, at den nuværende 
plejeindsats ikke er �lstrækkelig, og staten og de involverede kommuner bør i fællesskab overveje nye �ltag 
for at forbedre søernes �lstand.   
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Bilag 1. Uddybet metode �l vurdering af besky�ede 
naturområder e�er IUCNs defini�on 
Vi har i projektet som det første vurderet, om det konkrete besky�ede naturområde har naturbesky�else 
som hovedformål, hvilket er en grundlæggende forudsætning for, at der er tale om et besky�et område 
e�er IUCNs standard. Hvis der har været andre formål, der har været vig�gere, har vi konkluderet, at der 
ikke kan være tale om et besky�et område. Hvis naturformålet ikke har været �lstrækkeligt klart beskrevet 
eller oplyst, har vi heller ikke kunnet konkludere, at der var tale om et besky�et område.  

Naturformålet kan som udgangspunkt bero på biologiske (bio�ske) eller geologiske forhold (abio�ske). Det 
kan være hver af forholdene enkeltvis eller �lsammen. Det er accepteret, at naturformål eksempelvis kan 
være sides�llet med kulturhistoriske formål. De to formål vil som o�est ikke være i konflikt med hinanden. 
Tilsvarende kan også gælde ved andre formål.  

Hvis der har været et �lstrækkeligt naturformål har vi gennemgået det besky�ede område i forhold �l om 
IUCNs defini�on af besky�ede naturområder er opfyldt. Vi har beny�et os af følgende oversæ�else af 
IUCNs defini�on af ”protected areas” (besky�ede områder) �l dansk: 

”Et klart defineret geografisk område, anerkendt, dedikeret til og forvaltet gennem lovlige eller andre 
effektive midler til at nå en langsigtet beskyttelse af naturen, med tilhørende økosystemtjenester og 
kulturelle værdier.” 

Det betyder, at følgende delelementer undersøges, med henblik på at afgøre om den givne fredning kan 
betragtes som et besky�et område i overensstemmelse med IUCNs kriterier, dvs.: 

1. Klart defineret geografisk  
2. Anerkendt som besky�et  
3. Dedikeret �l besky�else  
4. Forvaltet (via plejeplaner, dri�splaner eller på anden vis)  
5. Baseret på lovgivning eller andre effek�ve midler  
6. Opnåelse af langsigtet besky�else  
7. Natur findes i området (biodiversitet, geodiversitet, landskab)  
8. Forbundne økosystemtjenester er i overensstemmelse med besky�else 
9. Besky�else af kulturarv harmonerer med naturbesky�else, og sårbar kulturarv er besky�et. 

Det gælder for alle de 9 undersøgte delelementer, at der skal kunne svares ‘Ja’ �l dem for, at et givent 
område kan betragtes som værende besky�et. Det er den samlede vurdering, som afgør om et område kan 
betragtes som et besky�et område e�er IUCNs defini�on. De forskellige delelementer skal her mere 
udførligt beskrives i forhold �l, hvordan vi har grebet det an: 

1. Klart defineret geografisk  
Vi har for fredninger tjekket om kortet i fredningsafgørelsen har svaret �l fredningspolygonen på 
Miljøportalen; hvis der har været manglende overensstemmelse, har vi vurderet, at området ikke er klart 
afgrænset. Vi har for øvrige typer af besky�ede områder tjekket om visning af afgrænsningen på 
Miljøportalen svarer �l den, der er givet i rapporter, som vi har lagt �l grund for vurderingen.  
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2. Anerkendt som beskyttet 
Vi har undersøgt, om der er en eller flere forvaltere af det besky�ede område, der vil tage ansvar for og 
dermed anerkender en given naturbesky�else. Med anerkendelse menes, at en eller flere lokale aktører 
eller staten viser interesse i besky�elsen af ”det besky�ede område”. 

Vi har betragtet omtale på kommunens eller statens hjemmesider som en anerkendelse. Hvis kommunen 
har fået undersøgt området, har vi ligeledes betragtet det som anerkendt. Har der kun været tale om en 
visning på Miljøportalen har vi betragtet området som havende en u�lstrækkelig anerkendelse med mindre, 
at det har været omtalt under Naturdata på portalen.  

Anerkendelse kan �llige være ved omtale af lokale naturcentre, naturvejledere eller andre, der er forbundne 
med myndighederne. Ved styring af private eller lokalsamfund kan formidling ua�ængigt af det offentlige 
være at betragte som en anerkendelse af et givent besky�et område.  

Vurdering af anerkendelse er relevant, da et område på papiret godt kan være besky�et, men hvis ikke der 
er nogen, der tager ejerskab �l besky�elsen, så mister den sin værdi. Eksempelvis vil lysåbne naturområder 
gro �l, hvis nødvendig naturpleje mangler. Uden opmærksomhed om et besky�et område, kan det miste 
værdi som følge af manglende iag�agelse af bestemmelser og krav �l forvaltning af det besky�ede område. 

3. Dedikeret til beskyttelse 
Her har vi alene vurderet ud fra indholdet i bestemmelserne for området. Er der �lstrækkelig sammenhæng 
mellem formålet med besky�elsen og bestemmelserne, der gælder for området? Hvis bestemmelserne har 
en karakter, så de ikke - eller i u�lstrækkelig grad - understø�er formålet med besky�elsen, har vi vurderet, 
at området ikke reelt er afsat �l besky�else – og dermed er dedikeret her�l. Et eksempel herpå kan være 
fredning af et overdrev ud fra et biologisk formål. Hvis det i bestemmelserne �llades, at overdrevet må 
omlægges, kunstgødes eller sprøjtes, så er der manglende overensstemmelse mellem formålet og 
bestemmelserne i afgørelsen, og besky�elsen er derved u�lstrækkelig. 

Vi har for fredninger lagt vægt på, at myndighederne har adgang �l at foretage naturpleje, hvis de private 
ejere ikke har mulighed herfor eller kan overkomme det, så skal kommunen kunne træde �l. I en del 
fredningskendelser eller -deklara�oner er der givet adgang �l, at fredningsmyndigheden kan foretage 
naturpleje, hvorfor det ifølge kendelsen er �lladt. Det kan i nogle nyere kendelser stå, at naturpleje er en 
pligt, fredningsmyndighederne har. I enkelte fredninger kan pligten �l naturpleje være pålagt eller a�alt 
med ejeren, hvilket også betragtes som værende �lstrækkeligt i forhold �l vurderingen af, at der i 
fredningen indgår �lstrækkelige bestemmelser om naturpleje. I nogle, især ældre, fredninger er der ikke 
angivet nogen plejeadgang for myndighederne. Myndighederne kan dog alligevel have adgang her�l i 
medfør af bekendtgørelsen om pleje af fredede områder og �lsyn . 

11

4. Forvaltet (via plejeplaner, driftsplaner eller på anden vis) 
Vi har tjekket om der fandtes plejeplaner eller lignende for det pågældende besky�ede naturområde, 
herunder stø�et os �l vurderinger, om der var behov for naturpleje på en given lokalitet. For Gladsaxe 
Kommune har vi gennemgået eksisterende plejeplaner for fredede områder. Vi har i undersøgelser 
foranlediget af Gladsaxe Kommune af besky�ede §3-områder e�er Naturbesky�elsesloven stø�et os �l 
vurderinger ved konsulenter såsom Orbicon, AmphiConsult, Biomedia og Fiskeøkologisk Ins�tut, om der var 
behov for pleje. Med naturpleje menes menneskelige indgreb for at sikre en bestemt natur�lstand ved 
engangsindgreb eller løbende indgreb. I forhold �l søer omfa�er vores naturpleje-begreb også indgreb i 
forhold �l at sikre en god vandkvalitet med en ønsket økologisk �lstand. 

11  BEK nr. 924 af 27/06/2016   
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For statslige skovområder er plejen beskrevet af Naturstyrelsen i områdeplaner, dri�splaner eller i 
beslutninger om udlæg �l urørt skov. Af statsligt ejede skovområder er i Gladsaxe Kommune Store Hareskov 
og Aldershvile Skov.  

Vi har e�ersøgt men ikke kunnet finde andre kilder eller oplysninger ved private ejere om pleje eller 
forvaltning af private områder, udover hvad der er beskrevet i rapporter ved Orbicon, AmphiConsult m.fl. 
om vandområder. I et enkelt �lfælde har plejeforskri�er været gengivet i en lokalplan (Kongshvile Sø). 

Hvis der ikke har foreligget oplysninger om en pleje har været i gang eller en plejeplan har foreligget med et 
�lstrækkeligt indhold, så har vi vurderet, at området ikke var �lstrækkelig forvaltet.  

5. Baseret på lovgivning eller andre effektive midler  
Vi har for fredninger undersøgt, om det var en rig�g fredningsafgørelse ved et fredningsnævn eller en 
ankeinstans her�l. For Natura 2000-området har vi tjekket om det er godkendt af EU, idet udvidelse af et 
Natura 2000-område kræver en formel godkendelse af EU for at være gældende. For udlægning af urørt 
skov har vi tjekket, om der har været tale om en bindende beslutning. 

Særligt om den lovgivningsmæssige hjemmel for §3-besky�et natur har vi gået ud fra, at områderne skal 
være vist på Miljøportalen for formelt at være oplyst som besky�ede naturområder for befolkningen og 
lodsejerne. Vi har således ikke lagt �l grund, hvis oplysninger om forekomst af et §3-besky�et naturområde 
alene fremgår af kommunens hjemmeside.  

Der er ikke i Gladsaxe Kommune eksempler på fondsejede arealer, eller, så vidt vides, oplysninger om 
privatejede områder, der har en langsigtet forpligtelse �l naturbesky�else med mindre, at sådanne områder 
er omfa�et af andre bestemmelser. Vi har dog et eksempel på en sø, der i størrelse er under de 100 m 2 , som 
er grænsen for besky�else af §3 i Naturbesky�elsesloven. Der foreligger dog ikke særlige oplysninger om, at 
der skulle være sikret en langsigtet besky�else af denne sø. 

6. Opnåelse af langsigtet beskyttelse  
Som målesnor for en langsigtet besky�else har vi, at besky�elsen må være �dsubegrænset – og hvis de�e 
ikke er givet, så minimum kan antages at række 25 år frem i �den.  

En manglede langsigtet besky�else kan skyldes u�lstrækkelige eller manglende bestemmelser om 
naturpleje, hvis der er behov herfor for at fastholde en bestemt ønsket natur�lstand.  

For §3-besky�ede søer har vi gået ud fra, at det er hensigten, at de skal fastholdes som sådanne, selvom de 
godt kunne ændre sig �l mose og dermed fortsat være besky�ede af lovgivningen, hvis de opfylder 
arealkravet for §3-besky�ede moser.  

Vi har valgt ikke at se på konsekvenserne af klimaændringerne, da konsekvenser heraf er for usikre at 
vurdere i forhold �l de enkelte besky�ede områder. 

7. Natur findes i området (biodiversitet, geodiversitet, landskab)  
For at der kan være tale om et besky�et (natur-)område, skal der være natur �lstede. Det kan være som 
bio�sk (levende) natur eller abio�sk natur (jordarter, sten, landskabsformer, vand). Der vil naturligvis al�d 
være en kombina�on af begge i et landskab.  

Når vi vurderer, om der er natur �lstede, så tager vi udgangspunkt i formålet med besky�elsen. I 
fredningskendelser er der normalt fastsat et formål med besky�elsen, eller der kan slu�es et formål ud fra 
begrundelsen for fredningen og de �lhørende bestemmelser. I forhold �l Natura 2000-områder er der for 
hvert område angivet, hvilke naturtyper og arter, at det er hensigten at besky�e med udpegningen, hvilket 
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lægges �l grund. For §3-besky�et natur lægges �l grund hvilken naturtype, bestemmelsen har �l formål at 
besky�e. Ved udpegningen af urørt skov giver formålet sig selv, men der kan dog være særlige præciseringer 
i forbindelse med udpegningen. 

I vurderingen har vi konsulteret plejeplaner ved kommunen, dri�splaner ved staten, undersøgelser af 
naturområder udført ved konsulenter for kommunen. Vi har i nogle �lfælde �llige stø�et os �l Naturdata 
oplyst på Miljøportalen ved kommunen eller på beskrivelser af områderne på kommunens hjemmeside. 

Endelig har vi fra kommunen modtaget artsbeskrivelser for udvalgte naturområder.  

Vi har når relevant stø�et os �l de såkaldte High Nature Value (HNV) indekser, hvoraf der findes et for 
lysåben natur og et for skov. Vi har her fastlagt, at scoren for lysåben natur bør være lig med eller over 8 og 
for skov lig med eller over 10 for, at der er tale om natur med �lstrækkelig kvalitet. Forskellen mellem 
scorerne i de to HNV-indekser skyldes, at der indgår flere parametre i indekset for skov end for lysåben 
natur. Indekserne er udarbejdet af DCE – Na�onal Center for Miljø og Natur ved Aarhus Universitet. 

8. Forbundne økosystemtjenester er i overensstemmelse med beskyttelse 
Vi har her forholdt os �l om bevarelse eller sikring af andre økosystemtjenester kunne være i konflikt med 
formålet om naturbesky�else. Af betydning �l besky�else kan være forstyrrelse forårsaget af menneskers 
ak�vitet, hvilket bl.a. kan påvirke rastende og ynglende fugle nega�vt.  

En økosystemtjeneste kan være rekrea�ve funk�oner eller eksempelvis grundvandsindvinding, der kan have 
den nega�ve effekt, at den udtørrer en sø eller et vandløb. Det kan også være rensning af overfladevand 
belastet med næringsstoffer eller funk�on som buffer ved ekstremregn. Hvis vægtningen af andre 
økosystemtjenester end dem, der har været forbundne med bio- og geodiversitet, har været for høj i 
forhold �l naturbevarelse, så har vi vurderet, at en fredning ikke har kunnet opfylde IUCNs defini�on for 
besky�ede naturområder. 

9. Beskyttelse af kulturarv harmonerer med naturbeskyttelse, og sårbar kulturarv er beskyttet 
For besky�ede områder hvor både besky�else af natur og kultur �llægges betydning, er det vig�gt, at 
natur- og kulturværdier ikke er i konflikt med hinanden og forvaltes på en a�alanceret måde, der �lgodeser 
begge interesser. Hvis der er tale om særlig sårbar kulturarv, så må denne være sikret af det besky�ede 
område for, at IUCNs defini�on for et besky�et område kan være opfyldt. Hvis hovedformålet for et 
besky�et område alene er bevarelse af kulturarv, kan det ikke betragtes som et besky�et område e�er 
IUCNs defini�on. 

Vi har tjekket på Kulturstyrelsens hjemmeside: ”Fund og for�dsminder”, om der har været sårbar kulturarv i 
de besky�ede områder. I nogle �lfælde har det også været angivet i forbindelse med plejeplaner eller 
indhold i fredningskendelser om, der har været sådan sårbar kulturarv. I nogle �lfælde har vi også kunnet 
stø�e os �l beskrivelser heraf på kommunens hjemmeside. 
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