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Datagrundlaget
Naturzoneringskortet er udarbejdet med udgangspunkt i de naturdata, der er indsamlet
i den botaniske feltsæson i de enkelte kommuner i 2015 (Høje-Taastrup Kommune) og
2016 (Roskilde og Greve kommuner) suppleret med § 3-registreringen i de
pågældende kommuner.
Endvidere er der i forbindelse med udarbejdelsen af naturzoneringskortet foretaget 3
feltdages besigtigelse medio december 2016 af udvalgte områder i Hedeland for at
klarlægge deres naturindhold i det omfang, det er muligt på denne tid af året.
Endelig er datagrundlaget i et vist omfang suppleret med data fra tidligere
kortlægningsopgaver indenfor Hedeland.

Kategorisering af naturindholdet
Det samlede areal, der er ejet af I/S Hedeland, er inddelt er tre naturkategorier efter
dets nuværende naturindhold og potentiale. De tre naturkategorier er defineret som
følgende:
Naturkategori 1:
Denne kategori omfatter søer, vandhuller og andre områder, der er omfattet
af Naturbeskyttelseslovens § 3. Desuden rummer den de områder i Hedeland,
der arealmæssigt er mindre end størrelsesgrænserne for § 3-natur, men som
rummer en tilsvarende vegetation.
Endelig omfatter naturkategori 1 områder med høj biodiversitet og/eller
indhold af karakteristiske plantearter i så stort et omfang, at de udgør en væsentlig og markant bestanddel af vegetationen - det vil sige områder, hvor
der åbenlyst er udviklet et værdifuldt og bevaringsværdigt naturindhold.
Naturkategori 2:
Denne kategori omfatter arealer med potentiale til at udvikle sig til naturkategori 1. Udviklingen til naturkategori 1 kan opnås ved naturpleje eller i
nogle tilfælde ved naturlig succession.
I de allerfleste tilfælde er der tale om områder, som er (eller tidligere har
været) præget af blotlagt, næringsfattig mineraljord, og som nu rummer en
meget åben eller undertiden mere tæt vegetation.
Områder af denne type er generelt af stor naturmæssig betydning og oftest
af meget stor bevaringsmæssig interesse, da de rummer mulighed for, at der
kan etablere sig bestande af hjemmehørende, ualmindelige arter af dyr og
planter, som ikke længere har levemuligheder i det omgivende kulturlandskab.
Generelt forekommer karakteristiske plantearter allerede i dag spredt og
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fåtalligt indenfor områderne, der er henført til naturkategori 2. Visse steder
findes mere koncentrerede forekomster, som ikke er præcist kortlagt ved det
feltarbejde, der er udført i Hedeland i primært 2015 og 2016. Dette betyder,
at der indenfor flere af de større områder, der er angivet som naturkategori
2, reelt findes delområder, som tilhører naturkategori 1. En præcis
kortlægning af disse dele vil kræve en mere grundig undersøgelse.
Naturkategori 3:
Arealer, som naturmæssigt er af mindre værdi. Denne kategori omfatter
arealer, som ved den udførte screening i december 2016 og tidligere arbejder
er vurderet som værende af mindre naturmæssig interesse.

Præsentation af data
Naturzoneringskortet fremgår af Kort 1, der er i målestok 1:25.000. Desuden ses
naturzoneringskortet gengivet i Kortbilag 1a (Nordlige del), 1b (Midterste del), 1c
(Sydøstlige del) og 1d (sydvestlige del) i målestok 1: 10.000, der udover naturkategorierne 1, 2 eller 3 desuden rummer en angivelse af løbenumre på de enkelte delområder.
Løbenumrene er forløbende indenfor hvert naturkategori: 1-1, 1-2, 1-3 etc. for naturkategori 1. For naturkategori 2 er løbenumrene 2-1, 2-2, 2-3 etc. og tilsvarende for
naturkategori 3.
Naturkategorierne er tildelt "trafiklys-farverne":
Naturkategori 1: grøn
Naturkategori 2: gul
Naturkategori 3: rød
Begrundelserne for kategoriseringen af de enkelte arealer ses i Bilag 1a, 1b og 1c, hvor
begrundelsen af angivet ud for hvert af de løbenumre, der er ses på Kortbilag 1a, 1b,
1c og 1d.
Den GIS-tabel, der er gengivet på naturzoneringskortet, rummer de samme begrundelser som attributter for de enkelte polygoner.

Naturzoneringskortet
Kortet er gengivet på næste side og på side 5 i Kortbilagene 1a - 1d.
Det foreliggende kort skal betragtes som en overordnet og foreløbig naturzonering,
Datagrundlaget, der i dag er væsentligt forskelligt mellem de indgående kommuner
med hensyn til omfang og indhold, vil i 2017 blive udvidet og kvalificeret. Dette gælder
såvel den botaniske viden og detailkortlægning, som viden om yngle- og rasteområder
for en række dyregrupper i Hedeland.
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Bilag 1a - Naturkategori 1.
Løbenummer

Begrundelse for placering i naturkategori

1‐1

Indhold af værdifulde partier med egentlig mosevegetation og andre dele med karakteristiske
arter for såvel overdrev som mose
Skovmose

1‐2
1‐3

Næringsfattig bund. Spredte, væsentlige forekomster af arter, karakteristiske for overdrev,
samt mindre partier med egentlig overdrevsvegetation

1‐4

Åbne partier med spredte vedplanter samt tæt krat. Partier med egentlig mose‐ og
engvegetation forekommer

1‐5

Partier nær grusveje. Overvejende sydskrånende arealer. Væsentlige elementer af
overdrevsvegetation
Ret næringsfattig bund. Væsentlige elementer af egentlig overdrevsvegetation

1‐6
1‐7
1‐8

Areal i græsningsfold. Væsentlige forekomster af enkelte arter, karakteristiske for overdrev
Lavning med mosevegetation, herunder pilekrat

1‐9

Ret næringsfattig bund. Overdrevsvegetation indenfor væsentlige dele. Andre dele med et
betydeligt element af overdrevsflora

1‐10

Overvejende næringsfattig lerbund. Dominans eller et stort indslag af arter, karakteristiske
for overdrev
Mosevegetation

1‐11

Næringsfattig bund. Egentlig overdrevsvegetation eller væsentlige, spredte indslag af arter,
karakteristiske for overdrev
1‐13
Mosevegetation
1‐14
Overdrevsvegetation
1‐15
Mosevegetation
1‐16 til 1‐118 § 3‐naturområde
1‐119 til 1‐122 Fredet fortidsminde
1‐12
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Bilag 1b - Naturkategori 2.
Løbenummer
2‐1
2‐2
2‐3
2‐4
2‐5
2‐6
2‐7
2‐8
2‐9

Begrundelse for placering i naturkategori
Lavbundsareal, et vist indhold af karakteristiske arter for eng.
Næringsfattig mineraljord, spredt indhold af karakteristiske arter for overdrev.
Krat med indhold af hjemmehørende, skovtilknyttede arter
Krat med indhold af hjemmehørende arter, karakteristiske for mose og skov
Areal med spredt indhold af karakteristiske arter for mose og overdrev
Åbent areal med spredt forekomst af arter, karakteristiske for overdrev
Spredt forekomst af arter, karakteristiske for overdrev samt små elementer af egentlig
overdrevsvegetation
Spredt forekomst af arter, karakteristiske for overdrev
Åbent krat. Spredt forekomst af arter, karakteristiske for overdrev

2‐10

Åbent krat med spredt forekomst af arter, karakteristiske for overdrev samt små elementer
af egentlig overdrevsvegetation. Små elementer af mosevegatation

2‐11

Plantet skov og krat, naturligt krat, skrænter med små åbne partier. Et væsentligt potentiale
for et naturligt dyreliv.

2‐12

Åbne partier med spredt forekomst af karakteristiske arter for overdrev samt skov og krat
med væsentligt potentiale for et naturligt dyreliv
Slette og partier med krat. Spredt forekomst af arter, karakteristiske for overdrev
Skråning ved parkeringsplads. Spredt forekomst af arter, karakteristiske for overdrev

2‐13
2‐14
2‐15

Overvejende næringsfattig bund. Krat og åbne partier med spredt forekomst af arter,
karakteristiske for overdrev

2‐16

Næringsfattig bund. Overvejende kratbevoksede, skrånende partier med spredt forekomst af
arter, karakteristiske for overdrev

2‐17

Åbent krat samt mindre partier med indhold af arter karakteristiske for mose. Væsentligt
potentiale for et naturligt dyreliv

2‐18

Åbent krat samt mindre partier med indhold af arter karakteristiske for mose. Væsentligt
potentiale for et naturligt dyreliv
Næringsfattig bund. Spredt forekomst af arter, karakteristiske for overdrev
Slette. Elementer af engvegetation
Næringsfattig bund. Grusskråning med overdrevspotentiale på langt sigt

2‐19
2‐20
2‐21
2‐22

Forholdsvis næringsfattig bund. Krat og åbne partier. Spredt forekomst af arter,
karakteristiske for overdrev og mose

2‐23

Overvejende næringsfattig bund. Åbne dele og krat, enkelte mindre sletter. Spredt forekomst
af arter, knyttet til overdrev, samt mindre partier med egentlig overdrevsvegetation

2‐24

Overvejende næringsfattig bund. Krat og mere åbne partier. Pletvis væsentlige elementer af
overdrevsflora
Slette og krat. Spredt forekomst af arter, karakteristiske for overdrev
Krat og åbne partier. Spredt forekomst af arter, karakteristiske for overdrev

2‐25
2‐26
2‐27
2‐28
2‐29

Ret næringsfattig bund. Væsentlige, spredte forekomster af karakteristiske arter for overdrev
Spredt forekomst af arter, karakteristiske for overdrev og eng
Forholdsvis næringsfattig bund. Krat og åbne partier. Spredt forekomst af arter,
karakteristiske for overdrev
7

2‐30

Overvejende næringsfattig bund. Karakteristiske arter for overdrev forekomer spredt. Pletvis
små elementer af egentlig overdrevsvegetation

2‐31

Overvejende meget næringsfattig bund. Karakteristiske arter for overdrev forekomer spredt.
Pletvis (ikke mindst mod nord) betydelige elementer af egentlig overdrevsvegetation. Et
meget væsentligt naturmæssigt potentiale knyttet bl.a. til de store, lavtliggende partier i
grusgravens bund

2‐32
2‐33

Overvejende næringsfattig bund. Karakteristiske arter for overdrev forekomer spredt. Pletvis
elementer af egentlig overdrevsvegetation
Overvejende næringsfattig bund. Karakteristiske arter for overdrev forekomer spredt.

2‐34

Slået areal på køreteknisk anlæg. Ret næringsfattigt grus. Spredt indhold af arter,
karakteristiske for overdrev

2‐35

Krat og ruderatagtige partier. Spredt forekomst af arter, karakteristiske for overdrev.
Potentiale for et naturligt dyreliv

2‐36

Overvejende næringsfattig bund. Åbne partier og krat. Karakteristiske arter for overdrev
forekomer spredt. Pletvis betydelige elementer af egentlig overdrevsvegetation. Stedvis
desuden små partier med mosevegetation. Et stort potentiale for et naturligt dyreliv

2‐37

Overvejende næringsfattig bund. Åbne partier og krat. Karakteristiske arter for overdrev
forekomer spredt. Pletvis betydelige elementer af egentlig overdrevsvegetation. Et stort
potentiale for et naturligt dyreliv
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Bilag 1c - Naturkategori 3.
Løbenummer
3‐1
3‐2
3‐3
3‐4
3‐5
3‐6
3‐7
3‐8
3‐9
3‐10
3‐11
3‐12
3‐13
3‐14
3‐15
3‐16
3‐17
3‐18
3‐19
3‐20
3‐21
3‐22
3‐23
3‐24
3‐25
3‐26
3‐27
3‐28
3‐29
3‐30
3‐31
3‐32
3‐33
3‐34
3‐35
3‐36
3‐37
3‐38
3‐39
3‐40
3‐41

Begrundelse for placering i naturkategori
Areal med plantede løvtræer samt slette
Plantet skov, slette. Stærkt kulturpåvirkede arealer
Ridebane, slette, plantet skov
Bygninger, opkørt areal
Stærkt kulturpåvirket, tørt areal
Slette, ringe naturindhold
Græsningsslette. Begrænset naturmæssigt indhold. Elementer af en naturlig tørbundsflora
forekommer
Slette. Begrænset naturmæssigt indhold. Elementer af en naturlig tørbundsflora forekommer
Opharvet areal
Ruderatagtige dele og krat. Stærkt præget af trivielle arter
Slette og ruderatagtig skråning
Næringsrig bund. Næsten udelukkende problemarter
Næringsrig bund. Næsten udelukkende problemarter
Slette. Elementer af naturlig tørbundsflora forekommer
Plantet skov og krat
Græsningsfold. Begrænset naturmæssigt indhold
Overvejende næringsrig bund. Sletter, træbeplantede dele, krat m.v.
Grusgravning, stedvis ældre, ruderatagtige skrænter
Næringsrig bund. Slette, ruderatagtig del samt krat.
Slette. Begrænset naturmæssigt indhold.
Slået areal. Parkering
Hestesport
Græsningsslette, ridebaner, krat
Parkeringsarealer, plæner og lidt krat. Elementer af en naturlig tørbundsflora forekommer
Arealer omkring beboelse
Græsningsslette
Golfbane
Vinmark
Slette og træbevoksning. Elementer af naturlig tørbundsflora forekommer
Areal med ruderatpræg og/eller næringsrig bund
Areal med stærkt ruderatpræg
Areal med stærkt ruderatpræg
Næringsrig bund. Krat og stærkt kulturpåvirkede arealer
Krat og ruderatprægede dele. Elementer af en naturlig tørbundsflora forekommer
Overvejende næringsrig bund. Sletter og krat
Overvejende næringsrig bund. Ruderatpræg
Overvejende næringsrig bund.
Slette. Noget næringsrig bund
Ruderat, krat og græsareal. Noget næringsrig bund
Køreteknisk anlæg, motorbaner, krat og slette. Overvejende næringsrig bund
Nåletræskultur samt sletter. Overvejende noget næringsrig bund. Elementer af en naturlig
tørbundsflora forekommer
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Kortbilag 1a, 1b, 1c og 1d. Naturzoneringskortet i 1:10.000
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