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Strandnellike – den sjældne velduftende 
nellike findes kun på afgræssede ugødske-
de overdrev to steder i Nordsjælland; på 
Rundebakke ved Ølsted og 7-høje i Melby.

Der er masser af 
artsrig natur i Halsnæs!

Samtlige af Danmarks beskyttede naturtyper er repræ-
senteret i Halsnæs Kommune. Det er i alt 1.050 hek-
tarer og ca. 10 km2 af kommunen er berørt af Natura 
2000-områder. Endelig er ca. 900 ha af kommunen 
arealfredet. Og da det såkaldte Naturkapitalindeks ud-
kom for 2. gang i 2020 lå Halsnæs Kommune på en 7. 
plads af landets 98 kommuner. Indekset opgør forde-
lingen og kvaliteten af naturen i alle landets kommuner 
og ranglister dem.

På trods af den flotte placering, de mange og store 
arealudpegninger, oplever Halsnæs Kommune år efter 
år et nettotab af arter og levesteder. 

Ca. 20 % af kommunens beskyttede eng-arealer er gro-
et til i tagrør og krat, mens udbredelsen og antallet af 
en række af sommerfuglearter, vilde bier og større bil-
ler, er reduceret de seneste 10 år. Markperlemorssom-
merfugl, sankthansoldenborre, blåhat-jordbi, der hidtil 
optrådte talrigt langs skrænter ved Roskilde Fjord og 
sydsiden af Halsnæs-halvøren, findes i dag primært kun 
ved Melby Overdrev. Løgfrø, markfirben, spidssnudet 
frø har været udbredt over hele kommunen. Nu findes 
markfirben primært på kystlokaliteter og løgfrø kendes 
i dag kun fra 2 vandhuller. Nikkende kobjælde var ud-
bredt fra Hundested til Store Karlsminde. Nu optræder 
den fåtalligt enkelte steder og primært hvor kommunen 
aktivt naturplejer. Vadefugle såsom vibe, rødben og 
strandskade ynglede på strandengene ved Grønnesse 
og på engene ved Arrenakke i midten af 1990’erne. I 
dag yngler de ikke længere fast i kommunen. 

Plads og pleje
Der er stor enighed blandt Europas biodiversitets-
forskere, at årsagen til biodiversitetskrisen primært 
skyldes, at ”naturen” mangler plads. Det har betydet 
øget fragmentering, som over tid fører til lokal uddøen. 

Hertil kommer negative effekter af mindsket naturlig 
dynamik internt i naturtyperne, klimaeffekters betyd-
ning samt den øgede næringsstoftilførsel fra landbrug 
og industri. Alle 3 faktorer, som påvirker og stresser 
økosystemerne. 

I Halsnæs Kommune er det primært den mindskede na-
turlige dynamik og fragmentering, der har haft afgøren-
de betydning for biodiversitetstabet. 

Mål og midler 
Det er landets kommuner, der fører tilsyn og udfører 
naturpleje indenfor kommunalt og privatejede natur-
beskyttede, fredede og eller Natura2000-beskyttede 
arealer. Da midlerne er begrænsede, er der behov for 
at fokusere indsatserne efter en overordnet naturpleje- 
prioriteringsplan. Hvilke naturværdier skal sikres før 
andre og hvorfor? Formålet med denne rapport er net-
op at begrunde og uddybe de overvejelser og valg, der 
ligger bag kommunens prioriteringsplan.

Spodsbjerg – kommunaltejet fredet og plejet område med blomstren-
de kodrivere i titusindvis og ”nyt” vandhul med stor vandsalamander. 
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Formål 
Nærværende naturplejeprioriteringsplan afløser 
Halsnæs Kommunes plan fra 2008. Den oprindelige 
prioriteringsplan udkom i forbindelse med kommune-
sammenlægningen i 2008. 
Ligesom den første plan er hovedformålet stadig at 
formidle administrationsgrundlaget, som begrunder 
den vejledende prioritering, der danner grundlag for 
Halsnæs Kommunes naturpleje-indsats. Herudover 
beskriver rapporten kommunens mest værdifulde na-
turområder. 

Planen er opbygget omkring en prioritering, der 
primært bygger på biologiske kriterier samt lovgiv-
ningsmæssige forpligtelser. Det vil sige tilstedevæ-
relse af plante- og dyrearter og naturtyper, der enten 
er omfattet af internationale beskyttelsesaftaler, af 
nationalt truede eller sjældne arter/levesteder inden for 
arealfredede arealer eller på/ved fortidsminder priori-
teres. Herudover vil kommunalt ejede naturbeskyttede 
arealer tillige indgå. 
Det understreges, at nærværende prioriteringsplan 
primært oplister de biologisk absolut mest værdifulde 
lokaliteter i kommunen. Der er derfor stadig et behov 
for at anvende en del af ressourcerne på pleje af kom-
munens øvrige værdifulde naturarealer.

Tyndakset Gøgeurt – orkideen findes 
endnu i lysåbne skove ved Grønnesse.
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Metode og prioritering 
Naturplejeprioriteringsplanen retter sig mod lokaliteter 
med forekomst af natur med særlig biologisk betydning 
og som ville kunne bevares eller blive forbedret ved na-
turpleje. Hvorvidt landskabet fremstår geologisk spæn-
dende, indeholder imponerende udsigter eller andre 
landskabsmæssige kvaliteter indgår ikke i denne priori-
tering. Det understreges, at planen primært oplister de 
biologisk mest værdifulde lokaliteter i kommunen. Der 
vil derfor stadig være behov for at anvende ressourcer 
på pleje af øvrige naturarealer indenfor kommunen, her 
især områder med værdifuld natur alene beskyttet via 
Naturbeskyttelseslovens §3.

Prioriteringen er foretaget ud fra nedenstående tre 
kategorier:

• Natur af europæisk betydning  
(Natura2000-natur typer) 

• Beskyttede naturtyper med høj biologisk værdi  
(nationalt/regionalt sjældne arter) 

• Fredede eller kommunalt ejede naturbeskyttede 
arealer samt kommunalt ejede fortidsminder

De nævnte kategorier er uddybet på de følgende sider.
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Grævlingehøj – fredet areal og Natura2000 
område. Veludviklet kalkoverdrev – vokse-
sted for Grenet Edderkopurt og stor bestand 
af bilag IV-arten Markfirben.



Natur af europæisk betydning 
Halsnæs Kommune berøres af i alt 5 EU-habitatom-
råder. Habitatområdernes landareal indenfor kommu-
negrænsen udgør ca. 1000 hektar (10 km2 ). Habi-
tatområderne (som blev udpeget ad flere omgange i 
løbet af 1990’erne) er udpeget på grund af det enkelte 
områdes indhold af væsentlige europæiske forekom-
ster af hhv. særlige beskyttelsesværdige plante- og 
dyrearter og/eller naturtyper; det såkaldte udpegnings-
grundlag. En stor del af disse landområder er tillige 
registreret som beskyttet natur i medfør af natur-
beskyttelseslovens § 3. I Halsnæs Kommune er det 
primært de kystnære overdrevsskrænter samt rigkær 
på Arrenæs og hedetyperne på Melby Overdrev, som 
udgør naturtype-udpegningsgrundlag. Af særlige arter 
af europæisk betydning kan nævnes Markfirben, Stor 
Vandsalamander, Grå- og Spættet Sæl samt Sump- og 
Skæv Vindelsnegl. 

Habitatområdernes pleje fastsættes hvert 6. år i stats-
lige og kommunale Natura2000-handleplaner. Handle-
planerne er overordnede og fastsætter ikke krav knyttet 
direkte til enkelte matrikler. 
Det fremgår af habitatbekendtgørelsen, at kommuner-
ne på de privatejede arealer, skal sikre de naturtyper og 
levesteder for arter som habitatområderne er udpeget 
for. Dvs. at kommunen skal sikre den drift og pleje, 
som er nødvendig for at undgå forringelse af naturty-
per og arternes levevilkår. Ved løbende at kortlægge, 
overvåge og pleje (hvor det er muligt) de enkelte særlig 
betydende privatejede Natura2000-lokaliteter, har 
Halsnæs Kommune foreløbig gennem de seneste 12 år 
forbedret naturkvaliteten hér. 

Grenet edderkopurt – blomsten fra byvåbnet. 
Fredet i DK og sjælden i hele Europa

Hedelyng på Bakkestien – i Halsnæs finder 
man ofte beskyttet natur meget bynært.

Beskyttede naturtyper med høj biologisk værdi
I forbindelse med indførelsen af naturbeskyttelseslo-
ven i 1992, blev det pålagt amterne at registrere de 
beskyttede naturtyper, dvs. søer, moser, enge, overdrev 
og heder. Frederiksborg Amt foretog i den forbindelse 
en lang række besigtigelser i felten. Ved besigtigelser-
ne blev der noteret floralister for de enkelte områder. 
Planteart, lokalitet, dato mv. blev siden indtastet i 
en naturtype-database. Via udtræk fra databasen har 
amtet efterfølgende oplistet lokaliteter med sjældne 
arter, eller lokaliteter med typiske og veludviklede 
plantesamfund. Ved samtidig at tildele den enkelte art 
”point” opnås der en kvalitativ bedømmelse af hvert 
enkelt samfund/lokalitet. Pointtildelingen følger den 
nationale rødliste. Hermed sikres at truede, sjældne og 
regionalt kendetegnende arter opnår højeste score. 

I Halsnæs Kommune er der pr. april 2022 ca 1.050 ha 
udpeget som natur omfattet af naturbeskyttelseslovens 
bestemmelser om beskyttede naturtyper.
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Fredede eller kommunalt ejede naturbeskyttede 
arealer samt kommunalt ejede fortidsminder
Der er p.t. registreret 82 beskyttede fortidsminder i 
kommunen. Fortidsminder er gravhøje, dysser, voldste-
der, runestene, ruiner, helligkilder m.v. Fortidsminder 
og diger, som er kommunalt ejet skal jf. § 29i i Be-
kendtgørelse af museumsloven (LBK nr. 1505, 2006) 
plejes af kommunen. Pr. 2022 ejede kommunen 5 
fortidsminde-arealer, heraf 4 gravhøje. Udover de 
fredede fortidsminder er ca. 900 ha jord i kommunen 
arealfredet. 
Ældre arealfredninger er som regel såkaldte ”status 
quo”-fredninger, dvs. at fredningsbestemmelserne 
alene fastsætter vilkår vedr. evt. udstykning, mulig 
beplantning, farvevalg af ejendom. 
Mange fredninger har desuden som hovedformål at 
sikre ind- og udsigter, og ofte fastsættes den frem-
adrettede vedligehold/pleje af arealet ikke nærmere. 
Gennem de seneste 30 år er praksis ændret, således 
at der i dag altid fastsættes bestemmelser for, hvordan 
fredningstilstanden sikres via konkrete naturpleje- eller 
naturgenopretningstiltag. Kommunen er myndighed på 
fredede, ikke statsejede arealer, og kan gennemtvinge 
plejeforanstaltninger, når dette tjener til opnåelse af 
formålet med fredningen. 
Kommunen skal, forinden plejen gennemtvinges, have 
udarbejdet en plejeplan (hvis en sådan ikke allerede 
eksisterer). Pleje af fredede arealer søges imidlertid 
primært at ske frivilligt og i fuld overensstemmelse 
med lodsejers ønsker. 
Prioriteringsplanen prioriterer naturpleje af fredede 
arealer og fortidsminder med et værdifuldt dyre- og 
planteliv frem for fredede arealer/fortidsminder uden 
egt. naturværdier.
Endelig er kommunen forpligtet til at sikre, at kommu-
nalt ejede naturbeskyttede arealer plejes. 

7-høje ved Melby – i forgrunden artsrigt nyan-
lagt kommunalt ejet overdrev – med tjærenellike.
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Oversigter 
over lokaliteter 
med særlige 
naturplejeinteresser

På kortet vises den geografiske pla-
cering af højt prioriterede ikke stats-
ejede naturområder i kommunen, 
opdelt i såkaldte A- og B-lokaliteter. 
Hver enkelt lokalitet vil efterfølgen-
de blive beskrevet med henblik på 
lokalitetens størrelse, ejerforhold, 
plejekrav, biologiske indhold mv. 

A-lokaliteter (1-10)
Lokaliteter, som ligger indenfor et Natura2000-
område og som samtidig rummer en dyre- eller 
planteart, opført på den danske rødliste.

B-lokaliteter (11-27)
Arealfredede lokaliteter beskyttet af natur-
beskyttelseslovens §3, som tillige indeholder  
arter opført på den danske rødliste.
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Det Grønne Danmarkskort

På kortet er angivet foreløbige 
forslag til områder med hhv., poten-
tiel natur og økologiske forbindelser  
samt eksisterende natur og forbin-
delser. Herudover er angivet områder 
ejet af staten.

© SDFE

Naturstyrelsens Matrikler

Forslag Eksisterende Forbindelser

Forslag Eksisterende Natur

Forslag Potentiel Natur

Forslag Potentielle Forbindelser



Nr. 1 Hesselø Nr. 2 Kær ved Trehøje
(A-lokalitet) (A-lokalitet)

Sikre ekstensiv 
afgræsning af 
hele øen – gerne 
med kreaturer 
som er bedre til 
at holde vandhul-
ler lysåbne i for-
hold til nuværen-
de dådyr. Fortsat 
bekæmpe invasi-
ve arter – særligt 
rynket rose.

Behov

Rydning, vand-
hulsoprensning, 
støtte oprethol-
delse af nuværen-
de græsning.

Behov

Rydning af rynket 
rose, overvågning 
af grønbroget tudse  
(2008, 2012 og 2017).

Hidtil kommunal  
indsats

Rydning, hegning, 
vandhulsoprensning, 
overvåget for særlige 
padder (løgfrø).

Hidtil kommunal  
indsats

Nej

Fredning

Afventer fredning

Fredning

Botanisk værdi

Syv arter regionalt 
særlige og/eller 
national sjældne.

Botanisk værdi

Fem arter regionalt 
særlige og/eller  
national sjældne.

Særlige arter
(flora og fauna)

Spættet sæl,  
grønbroget tudse, 
mindre antal grå sæl.

Særlige arter
(flora og fauna)

Stor vandsalamander, løgfrø, tvebo 
baldrian, maj- og kødfarvet gøgeurt, 
skæv- og sumpvindelsnegl.

Hele arealet 60 %

Naturtyper

Vandhuller, to 
typer Natura2000 
overdrev, to typer 
Natura2000 kær.

Naturtyper

Vandhuller, to 
typer Natura2000 
overdrev, to typer 
Natura2000 kær.

Privat (1 ejer)

Ejerforhold

Privat (1 ejer)

Ejerforhold

70 ha

Størrelse

6 ha

Størrelse
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Nr. 3 Rundebakke Nr. 4 Grævlingehøj
(A-lokalitet) (A-lokalitet)

Sikre afgræsning 
– evt høudlæg 
på nyligt ryddet 
areal.

Fortsat bekæmpe 
invasive arter  
– særligt gyvel, 
glansbladet hæg. 

Behov

Fastholde 
afgræsning 
suppleret med 
vedligeholden-
de rydning.

Behov

Græsningsaftale, 
hegning, rydning, 
bekæmpelse af gyvel/
rynket rose – årlig over-
vågning. Nyinddraget 
landbrugsjord.

Hidtil kommunal  
indsats

Årlig rydning, bekæm-
pelse af brombær – årlig 
overvågning. Etableret 
tre græsningsaftaler.

Hidtil kommunal indsats

Nej

Fredning

Ja

Fredning

Botanisk værdi

34 arter regionalt 
særlige og/eller 
national sjældne.

Botanisk værdi

25 arter regionalt 
særlige og/eller  
national sjældne.

Særlige arter
(flora og fauna)

Grøn mosaikguld-
smed, markfirben, 
grenet edderkopurt.

Særlige arter
(flora og fauna)

Grenet edderkopurt,  
markfirben,  
knopnellike.

80 % 80 %

Naturtyper

Vandhuller, tre 
typer Natura2000 
overdrev, en type 
Natura2000 rigkær.

Naturtyper

Tre typer  
Natura2000  
overdrev.

Privat (4 ejere)

Ejerforhold

Privat (3 ejere)

Ejerforhold

7 ha

Størrelse

9,1 ha

Størrelse
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Nr. 5 Klintholm Nr. 6 Havelse Strand
(A-lokalitet) (A-lokalitet)

Fortsat årlig  
rydning/
høslæt.

Behov
Årlig 
rydning/
høslæt.

Behov

Årlig rydning, bekæm-
pelse af brombær  
– årlig overvågning.

Hidtil kommunal indsats

Årlig høslæt, rydning  
– årlig overvågning.

Hidtil kommunal indsats

Nej

Fredning

Nej

Fredning

Botanisk værdi

Syv arter regionalt 
særlige og/eller 
national sjældne.

Botanisk værdi

Syv arter regionalt 
særlige og/eller  
national sjældne.

Særlige arter
(flora og fauna)

Kommunens største bestand af den 
fredede grenet edderkopurt. Mere 
end 1500 blomstrende i år 2020.

Særlige arter
(flora og fauna)

Blodrød storkenæb,  
knoldet mjødurt, nikkende 
kobjælde, mat potentil.

100 % 100 %

Naturtyper

To typer
Natura2000
overdrev.

Naturtyper

To typer  
Natura2000  
overdrev.

Privat (2 ejere)

Ejerforhold

Privat (2 ejere)

Ejerforhold

0,5 ha

Størrelse

0,8 ha

Størrelse
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Nr. 7 Myrbjerg Strand Nr. 8 Ravnsbakke
(A-lokalitet) (A-lokalitet)

Ophøre 
tilskudsfod-
ring på are-
alet. Indgå 
plejeaftale 
med for-
ening.

Behov
Fastsholde 
græsnings-
aftaler, 
oprense 
vandhuller.  

Behov

Tilbudt  
plejeaftale.

Hidtil kommunal indsats

Rydning, græsnings-
aftale, vandhulsetable-
ring vandhulsoprensning.

Hidtil kommunal indsats

Nej

Fredning

3 ha (resterende under 
verserende fredning) 

Fredning

Botanisk værdi

11 arter regionalt 
særlige og/eller 
national sjældne.

Botanisk værdi

Syv arter regionalt 
særlige og/eller  
national sjældne.

Særlige arter
(flora og fauna)

Nikkende kobjælde,  
svalerod, nikkende 
limurt.

Særlige arter
(flora og fauna)

Spidssnudet frø,  
stor vandsalamander, 
maj-gøgeurt.

100 % 0,7 ha

Naturtyper

To Natura2000
overdrev.

Naturtyper

Natura2000 
kær, overdrev, 
vandhuller.

Grundejerforening

Ejerforhold

Privat (2 ejere)

Ejerforhold

2 ha

Størrelse

5,3 ha

Størrelse
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Nr. 9 Kær syd for Trehøje Nr. 10 Dragebjerg
(A-lokalitet) (A-lokalitet)

Sikre af-
græsning, 
vedlige-
holdende 
rydning af 
pil og el.

Behov

Etable-
re nye 
græsnings-
aftaler, 
oprense 
vandhuller.

Behov
Tilbudt  
græsningsaftale.

Hidtil kommunal indsats

Rydning (gravhøje, 
overdrev) hegnsaftale, 
vandhuller oprenset.

Hidtil kommunal indsats

Nej men frednings-
forslag foreligger

Fredning

Hele arealet

Fredning

Botanisk værdi

Fire arter regionalt 
særlige og/eller 
national sjældne.

Botanisk værdi

Syv arter regionalt 
særlige og/eller  
national sjældne.

Særlige arter
(flora og fauna)

Maj- og kødfarvet  
gøgeurt, tvebo baldrian, 
vindelsnegle.

Særlige arter
(flora og fauna)

Spidssnudet frø,  
stor vandsalamander, 
markfirben.

20 %

Naturtyper

To Natura2000
rigkær – overdrev.

Naturtyper

Fire rækkehøje 
med særlig flora, 
overdrev.

Privat

Ejerforhold

Privat (1 ejer)

Ejerforhold

4 ha

Størrelse

5,3 ha

Areal
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Nr. 11 Gråstenvej enge Nr. 12 Hald Strand
(B-lokalitet) (B-lokalitet)

Fastsholde 
græsnings-
aftaler, 
oprense 
vandhuller 
jævnligt.

Behov

Fastholde 
plejepraksis.

Behov
Græsningsaftale, vand-
huls-etablering vand-
huls-oprensning, intro-
duktion af Grønbroget 
tudse Hesselø-bestand.

Hidtil kommunal indsats

Årlig høslæt siden 2009, 
optælling af rølikke- 
gyvelkvæler. Etableret  
nyt overdrev på græsland.

Hidtil kommunal indsats

7,5 ha

Fredning

Hele arealet

Fredning

Botanisk værdi

Ringe.

Botanisk værdi

Syv arter regionalt særlige 
og/eller national sjældne.

Særlige arter
(flora og fauna)

Grønbroget  
Tudse.

Særlige arter (flora og fauna)

Eneste danske voksested  
for fredet gyvelkvæler  
– stor bestand af Markfiben.

Naturtyper

Vandhuller,  
eng.

Naturtyper

Overdrev.

Kommunal

Ejerforhold

Kommunal

Ejerforhold

11,4 ha

Størrelse

1,8 ha

Areal
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Nr. 13 Melby Høje
(B-lokalitet)

Nr. 14 Skræntarealer ved Store Karlsminde
(B-lokalitet)

Intensivere 
bekæmpelsen 
af gyvel. Fast-
holde heste-
afgræsning i 
ydersæsoner.

Behov

Fastholde 
nuværen-
de pleje.

Behov

Hegnsaftale, græsnings-
aftale. Etableret nyt over-
drev på tidligere agerjord. 
Bekæmpe gyvel.

Hidtil kommunal indsats

Høslæt på kommunale 
areal, rydning af skrænt-
areal med soløje.

Hidtil kommunal indsats

Hele
arealet

Fredning

Botanisk værdi

Ti regionalt 
særlige og/eller 
national sjældne.

Botanisk værdi

Fire regionalt 
særlige og/eller 
national sjældne.

Særlige arter (flora og fauna)

Strand-nellike, bakke-nellike, alm. 
månerude – Nordsjællands største 
bestand af strand-nellike.

Særlige arter (flora og fauna)

Due-skabiose, svale rod,  
tapetser-edderkop,  
markfirben.

Naturtyper

Overdrev,  
fortidsminder.

Naturtyper

Overdrev.

Kommunal og 
Melby Sogneråd

Ejerforhold

10 ha

Areal
Hele arealet

Fredning

Kommunal og samt 
private (ejere > 10) 

Ejerforhold

3,8 ha

Areal
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Nr. 15 Kyst og skrænt ved Skuldevig Nr. 16 Rakenhøj
(B-lokalitet) (B-lokalitet)

Hele arealet

Fredning

1,2 ha

Fredning

Private (ejere > 10)

Ejerforhold

Kommunal

Ejerforhold

2 ha

Størrelse

2,2 ha

Areal

Rydde dele af 
skræntpartier, 
evt høslæt.

Behov

Fastholde 
praksis. Evt 
etablere 
overdrev på 
tidligere ager 
i nordlige del 
ved hjælp 
af pløjning 
og artsrigt 
hø-udlæg.

Behov
Ryddet og etableret sti.

Hidtil kommunal indsats

Omfattende rydning af 
poppel i samarbejde med 
DN, Høslæt i samarbejde 
med DN. Maskinel høslæt.

Hidtil kommunal indsats

Botanisk værdi

18 regionalt 
særlige og/eller 
national sjældne.

Botanisk værdi

Ti regionalt 
særlige og/eller 
national sjældne.

Særlige arter (flora og fauna)

Due-skabiose, 
svalerod, mark-
firben, soløje.

Særlige arter (flora og fauna)

Due-skabiose, svalerod, 
nikkende kobjælde, due ska-
biose, gul evighedsblomst.

Naturtyper

Kalkoverdrev.

Naturtyper

Surt overdrev.
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Nr. 17 Strø Bjerge
(B-lokalitet)

Nr. 18 Spodsbjerg 
(B-lokalitet)

100 %

Fredning

100 %

Fredning

Privat (4 ejere )

Ejerforhold

Halsnæs Kommune

Ejerforhold

3,6 ha

Størrelse

10 ha

Areal

Støtte 
oprethol-
delse af 
nuværende 
græsning/
miljøvenli-
ge høslæt. 
Suppleren-
de rydning. 

Behov

Fortsat 
afgræsning 
med heste/
kreaturer.

Behov
Rydning af krat, ryd-
ning af fortidsminde.

Hidtil kommunal indsats

Etableret nyt vandhul, 
bekæmpet rynket rose.

Hidtil kommunal indsats

Botanisk værdi

Ni regionalt 
særlige og/eller 
national sjældne.

Botanisk værdi

Fem regionalt 
særlige og/eller 
national sjældne.

Særlige arter (flora og fauna)

Mat potentil, merian, 
due-skabiose, tjære- 
nelikke, knoldet mjødurt

Særlige arter (flora og fauna)

Mat potentil, dank astragel, 
nikkende kobjælde, markfir-
ben, stor vandsalamander.

Naturtyper

Surt overdrev.

Naturtyper

Surt overdrev, 
kalkoverdrev.
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Nr. 19 Lyngbakkerne Nr. 20 Stejleplads og hede ved Lynæs
(B-lokalitet) (B-lokalitet)

100 %

Fredning

8 ha

Fredning

Halsnæs Kommune

Ejerforhold

Halsnæs Kommune, 
Privat

Ejerforhold

6 ha

Størrelse

10 ha

Areal

Fortsat 
afgræsning 
med heste/
kreaturer,  
evt. tørve-
afskrabning.

Behov

Fortsat høslæt 
på kommunale 
strandoverdrev.

Behov
Bekæmpet rynket 
rose, ryddet, afbrændt.

Hidtil kommunal indsats

Bekæmpet rynket rose, 
årligt høslæt, afbrænding.

Hidtil kommunal indsats

Botanisk værdi

Fem regionalt 
særlige og/eller 
national sjældne.

Botanisk værdi

Fem regionalt 
særlige og/eller 
national sjældne.

Særlige arter (flora og fauna)

Kassubisk vikke,  
bakke-nellike, nikkende 
kobjælde, sandløg.

Særlige arter (flora og fauna)

Ager kohvede, gul evigheds-
blomst, nikkende kobjælde, 
sand-løg, mat potentil.

Naturtyper

Surt overdrev, 
hede.

Naturtyper

Strandoverdrev, 
hede.
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Nr. 21 Hvide Klint
(B-lokalitet)

Nr. 22 Overdrev ved Bakkestien
(B-lokalitet)

100 %

Fredning

100 %

Fredning

Halsnæs Kommune

Ejerforhold

Halsnæs Kommune

Ejerforhold

2 ha

Størrelse

4,2 ha

Størrelse

Fortsat 
høslæt, evt. 
pløjning og 
udlæg af 
artsrigt hø.

Behov

Fortsat høslæt, 
supplerende ryd-
ning på skræn-
ter bekæmpe 
Bjerg-rørhvene, 
gyvel. 

Behov
Bekæmpet rynket rose, årligt 
høslæt, rydning af skrænt.

Hidtil kommunal indsats

Totalrydning af skov på 
skrænter ved Bjørnehoved 
og område ved Kastanie 
Alle, Høslæt-aftale med DN.

Hidtil kommunal indsats

Botanisk værdi

Tre regionalt særlige og/
eller national sjældne.

Botanisk værdi

Fem regionalt 
særlige og/eller 
national sjældne.

Særlige arter (flora og fauna)

Markfirben, due skabiose, 
mat potentil.

Særlige arter (flora og fauna)

Fem arter køllesværmere, markfirben,  
nikkende ko bjælde, bakke-nelikke, due- 
skabiose, lav tidsel, blå anemone, mat potentil.

Naturtyper

Overdrev.

Naturtyper

Overdrev.
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Nr. 23 Arrenakke Bakker Nr. 24 Høje Lindebjerg
(B-lokalitet) (B-lokalitet)

100 %

Fredning

100 %

Fredning

Privat

Ejerforhold

Halsnæs Kommune,
Privat

Ejerforhold

7 ha

Størrelse

1,3 ha

Størrelse

Bekæmpelse af 
invasive arter 
(rynket rose),  
støtte oprethol-
delse af nuv. 
græsning.

Behov

Heste eller 
spælsau græs-
ning i ydersæ-
soner, overvåge 
udbredelsen af 
invasiver.

Behov
Mindre udsigtsrydning.

Hidtil kommunal indsats

Etableret afgræsning med 
spælsaufår, bekæmpet  
invasiver rynket rose og 
canadisk gyldenris.

Hidtil kommunal indsats

Botanisk værdi

To regionalt særlige og/
eller national sjældne.

Botanisk værdi

To regionalt særlige og/
eller national sjældne.

Særlige arter (flora og fauna)

Tjærenellike tidligere  
nikkende kobjælde.

Særlige arter (flora og fauna)

Hjertegræs, knoldet 
mjødurt, skjalder.

Naturtyper

Overdrev.

Naturtyper

Overdrev.
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Nr. 25 Strandenge ved Hanehoved Nr. 26 Kappelhøjkilen og Maglehøjene
(B-lokalitet) (B-lokalitet)

10 ha

Fredning

2 ejere

Ejerforhold

15 ha

Størrelse

100 %

Fredning

Halsnæs Kommune

Ejerforhold

> 20 ha

Størrelse

Fastholde 
kreaturaf-
græsning, 
evt. reintro-
ducere grøn-
broget tudse.

Behov

Fastholde kreaturafgræsning, 
udsprede artsrigt hø, bekæm-
pe bjergrørhvene, skabe yder-
ligere lysbrønde i kratskov. 
Etablere flere vandhuller.

Behov

–

Hidtil kommunal indsats

Konverteret ager til overdrev, ryd-
det krat, etableret vandhuller. Ud-
lagt artrigt hø fra Bakkesti-over-
drev, udsået hjemmehørende alm. 
overdrevsarter. Etableret kogræs-
serforening. Hegnet arealet, Årlig 
rydning af fortidsminder. 

Hidtil kommunal indsats

Botanisk værdi

To regionalt særlige og/
eller national sjældne.

Botanisk værdi

Middel – knol-
det mjød urt, 
tjærenellike.

Særlige arter (flora og fauna)

Stilket kilebæger, spidshale,  
strandasters, vadefugle-lokalitet.

Særlige arter (flora og fauna)

Mark-firben, 6-plettet 
køllesværmer.

Naturtyper

Strandoverdrev.

Naturtyper

Tidligere ager i ud-
vikling til overdrev, 
sø, mose, overdrev.
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(B-lokalitet)

Nr. 27 Dybendal

Hestegræsning 
i ydersæsoner,  
overvåge 
udbredelsen 
af invasiver. 
Evt udsprede 
artsrigt hø.

Behov
Etableret afgræsning 
med heste. Ryddet 
for krat, bekæmpet 
invasiver rynket rose 
og canadisk gylden-
ris oprenset vandhul.

Hidtil kommunal indsats

Botanisk værdi

To regionalt særlige og/
eller national sjældne.

Særlige arter (flora og fauna)

Tjærenellike,  
stor vandsalamander.

Naturtyper

Overdrev.

Nej

Fredning

Halsnæs Kommune

Ejerforhold

0,9 ha

Størrelse

(B-lokalitet)
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