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1 INDLEDNING 

1.1 Kortlægning og vurdering 

Det foreliggende notat vedrørende kortlægning af naturinteresser er udarbejdet af 
Grontmij til Banedanmark til brug ved en VVM-vurdering af Signalprogrammet for 
strækningen på Nordbanen mellem Lyngby og Hillerød stationer. 
 
Notatet er resultaterne af en screening af de naturinteresser, der er forbundet 
med arter og arealer, der forekommer langs banestrækningen. I forlængelse af 
kortlægningen foretages en vurdering af, om Signalprogrammet kunne tænkes at 
påvirke eventuelle naturinteresser i et omfang, som kræver anvendelse af afvær-
ge- eller beskyttelsesforanstaltninger. 
 
Kortlægningen er foretaget på baggrund af eksisterende viden og data suppleret 
med enkelte egentlige feltundersøgelser. De områder, hvor der er foretaget 
egentlige feltundersøgelser omfatter Vaserne, Kattehalemose og naturområder 
og søer omkring Hillerød station. Vaserne er dog væsentligt mere undersøgt, da 
dette område indgik i en egentlig naturkortlægning på Nordbanen fra Hellerup til 
Holte i 2010. 
 
Ved udarbejdelsen af notatet er der taget udgangspunkt i Miljøportalen1 og i data 
fra hhv. Naturdata.dk2, dofbasen.dk3 og Fugleognatur.dk4. Ligeledes er naturun-
dersøgelser omkring Favrholm byudviklingsområde i Hillerød Kommune 2011 
inddraget5. Det skal bemærkes at oplysninger i fugleognatur.dk og dofbasen.dk 
er indsamlet på baggrund af frivilligt arbejde, og at observationerne ikke er fore-
taget efter overvågningsprogrammernes tekniske anvisninger. At arter er indbe-
rettet for en lokalitet betyder ikke, at andre arter, som ikke er indberettet, også fo-
rekommer på lokaliteten. Det gælder især for ”almindelige arter” som eksempel-
vis knopsvane og blishøne, men gælder også for eksempel for flagermus, der 
kræver særligt udstyr for en korrekt identifikation, og som privatpersoner sædvan-
ligvis ikke har adgang til.  
 
Der er foretaget supplerende kortlægning i form af lytning efter flagermus og ef-
tersøgning af padder. Undersøgelserne af padder er hovedsalig foretaget d. 18. 
og 19. april 2011. Der er lyttet efter flagermus med ultralydsdetektor over en læn-
gere periode i aftentimerne. På strækningen mellem Vaserne og Hillerød er der 
en række lytte punkter udvalgt og besøgt i slutningen af april 2011. På stræknin-
gen fra Vaserne og syd på til Holte er lyttet væsentlig mere intensivt, med mindst 
3 besøg i forår og sommeren 2010.(Se appendiks 6 for metodeafsnit for bilag IV-
arts undersøgelser udført på strækningen mellem Lyngby og Holte 2010.) Alle 
registreringer er lavet ved brug af detektoren Pettersson D1000, som er marke-
dets mest avancerede. Og alle fund er dokumenteret med lydfiler. Padder er ef-
tersøgt primært som æg i søer og vandhuller, hvor voksne dyr også er registreret. 

 
1 www.miljøportalen.dk 
2 www.naturdata.dk  
3 www.dofbasen.dk 
4 www.fugleognatur.dk. 
5 Natur i Favrholm byudviklingsområde. Kortlægning af bilag IV arter. Oktober 2011. Hillerød 
   Kommune. COWI A/S. 
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1.2 Signalprogrammet 

Vurderingerne af de fysiske påvirkninger af naturinteresser, som Signalprogram-
met eventuelt vil kunne give anledning til, kan i hovedtræk sammenfattes som 
beskrevet i det følgende: 
 

 Signalprogrammet er rettet mod en forøgelse af kørselshastigheden på 
banestrækningen mellem Lyngby og Hillerød 

 Forøgelsen af kørehastigheden vil være i størrelsesordenen ca. 15 
km/time på delstrækninger således at hastighederne vil kunne forøges fra 
90 til 108 km/time  

 Signalprogrammet vil ikke medføre øget trafik på strækningen 
 Der vil ikke ske ændringer i sporanlægget som vil inddrage andre arealer 

end dem, der i dag er omfattet af banestrækningen 
 De anlægstekniske indgreb vil alene være knyttet til etablering af signal-

anlægget 
 Behovet for udlæg til arbejdspladser vil være begrænset og kun omfatte 

midlertidige arbejdsarealer  
 

1.3 Påvirkninger 

Med udgangspunkt i den overordnede beskrivelse af Signalprogrammet er vurde-
ringerne af eventuelle påvirkningseffekter forholdsvis enkle, når det samtidig ta-
ges i betragtning at Nordbanen har eksisteret i sin nuværende udformning i man-
ge år, og at de påvirkninger, som kan betegnes som væsentlige, stort set alene 
er knyttet til ændrede kørselshastigheder. Ændringer i kørselshastighederne i 
den størrelsesorden, der her er tale om, kan kun vanskeligt forbindes med for-
øgede barriereeffekter og arealpåvirkninger, som vil kunne have væsentlig be-
tydning for flora og fauna.  
 
En afledt effekt kan være knyttet til den forøget støjbelastning beregnet til mellem 
1-4 dB, som følge af en forøget kørselshastighed. Denne kunne eventuelt have 
betydning for ynglende beskyttede fuglearter, men antallet af ynglende beskytte-
de fuglearter langs banen er begrænsede og det må forventes at arterne vil væn-
ne sig til den øgede støj på en måde, der ikke påvirker arternes lokale økologiske 
funktionalitet væsentligt. 
 

1.4 Vægtning af informationer 

Som udgangspunkt for kortlægningen af naturinteresser og de tilhørende vurde-
ringer er der fokuseret på Natura 2000 områder med reference til henholdsvis EU 
Habitatdirektivet og Bilag IV arter, EU Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I arter 
samt beskyttede naturområder, der er udpeget på baggrund af Naturbeskyttel-
sesloven par. 3 samt Skovloven med tilhørende bestemmelser vedrørende fred-
skov. 
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2 BILAG IV ARTER 

I tabel 1 er vist en samlet oversigt over de danske internationalt beskyttede arter 
og deres forekomst i områder, der grænser op til eller beliggende tæt på Nordba-
nen mellem Lyngby og Hillerød. I appendiks 1,2 og 3 er de registrerede forekom-
ster af bilag IV arter angivet 
 

Tabel 1 Oversigt over arter beskyttet efter habitatdirektivets bilag IV, som forekommer i områder om-
kring banen.  

Beskyttelse Dansk navn Latinsk navn Forekomst Natura 2000 
område 

Biller    
Bilag IV Bred vandkalv Dytiscus latissimus Ikke fundet i området siden 

1969 
Bilag IV Lys skivevandkalv Graphoderus bilineatus Vaserne 139
Flagermus   
Bilag IV Brunflagermus Nyctalus noctula Almindelig i hele området 139
Bilag IV Dværgflagermus Pipistrellus pygmaeus Almindelig i hele området 139
Bilag IV Langøret Flagermus Plecotus auritus Sandsynligvis ret almindelig  
Bilag IV Skimmelflagermus Vespertilio murinus Ret almindelig i hele området 139
Bilag IV Sydflagermus Eptesicus serotinus Ret sjælden  
Bilag IV Troldflagermus Pipistrellus nathusii Ret almindelig i hele området 139
Bilag IV Vandflagermus Myotis daubentoni Almindelig omkring søerne i 

området 
139

Guldsmede   
Bilag IV Grøn Mosaikguldsmed Aeshna viridis Fundet i Vaserne, Kattehale 

mose og ved Allerød 
BilagIV Stor Kærguldsmed Leucorrhinia pectoralis Vaserne, Kattehale mose, 

Sønderskov, Børstingerød 
137, 139

Krybdyr   
Bilag IV Markfirben Lacerta agilis Fundet ved Allerød sø 
Padder   
Bilag IV Stor Vandsalamander Triturus cristatus Allerød Sø, Vaserne 137, 139
Bilag IV Spidssnudet Frø Rana arvalis Kattehale, Sortemose,  

Vaserne, Allerød Sø 
137, 139

Bilag IV Springfrø Rana dalmatina  Ved Hillerød 

 
I tabel 1 er ikke alle fauna klasser medtaget. Det gælder feks. fiskefauna som 
Signalprogrammet ikke forventes at kunne få indflydelse på, og det antages hel-
ler ikke at kunne berøre forhold, som vedrører målsætningerne for vandløb og 
søer i Vandplan Øresund. 
 
Som det fremgår af tabellen og appendiks 1, 2 og 3 er der ikke registreret mange 
bilag IV arter i områderne langs banen. De bilag IV arter, der er registreret i de 
eksisterende tilgængelige databaser er: Lys Skivevandkalv, 7 flagermusarter, 3 
guldsmede, Markfirben, Stor Vandsalamander og Spidssnudet frø.  
 
I forbindelse med konkrete feltundersøgelser foretaget af Grontmij i 2010 og 2011 
er der for flagermusenes vedkommende registreret syv arter langs banen 
(dværg-, trold, syd, skimmel, brun-, og vandflagermus, samt langøret flagermus). 
For flagermusenes vedkommende er flere arter udbredt i hele området.   Hoved-
parten af de øvrige registrerede bilag IV arter knytter sig til de 2 Natura 2000-
områder, se figur 1.  
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3 NATURA 2000 OMRÅDER  

Banestrækningen mellem Lyngby og Hillerød passerer to Natura 2000 områder, 
som alle ligger indenfor en afstand af 500 m fra banen, se figur 1. 
 
De tre Natura 2000-områder er: 
 

 Natura 2000 område 139 
o Fuglebeskyttelsesområde nr. 109. Furesø med Vaserne og Farum 

Sø   
o Habitatområde nr. 123 Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal 

Skov. 
 Natura 2000 område 137 

o Habitatområde nr. 121 Kattehale Mose 
 

De tre Natura 2000 områder er vist i figur 1 
 

 
Figur 1 Natura 2000 områder 
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3.1 Natura 2000 område 139 (Habitatområde 123 og Fuglebeskyttelsesområde F 

109) 

Området Vaserne er omfattet af både Fuglebeskyttelsesområde nr. 109. Furesø 
med Vaserne og Farum Sø samt habitatområde nr. 123 Øvre Mølleådal, Furesø 
og Frederiksdal Skov. Området er beliggende umiddelbart op til banearealet nord 
for Holte Station. Udsyn til Vaserne er vist i figur 1 
 

 
Figur 2 Vaserne 
 
Området er udpeget med henblik på at beskytte 14 habitattyper og 5 arter. Arter 
og naturtyper i udpegningsgrundlaget for habitatområde H123 og fuglebeskyttel-
sesområde F109 er vist i tabel 2 
 
Tabel 2: Udpegningsgrundlag for Natura 2000 område 139 og vurdering af relevans i for-
hold til påvirkninger ved etablering af signalprogrammet. 

Naturtype/art Relevans  
3140. Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger Ikke relevant 
3150. Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store 
vandaks 

Ikke relevant 

3160. Brunvandede søer og vandhuller Ikke relevant 
3260. Vandløb med vandplanter Ikke relevant 
6210.Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (*: kun 
vigtige orkidélokaliteter) 

Ikke relevant 

6430. Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende 
skovbryn. 

Ikke relevant 

7140. Hængesæk og andre kærsamfund dannet flydende i vand  Ikke relevant 
7220. Kilder eller væld med kalkholdigt (hårdt) vand Ikke relevant 
7230. Rigkær Ikke relevant 
9110. Bøgeskov på morbund uden Kristtorn   Ikke relevant 
9130. Bøgeskov på muldbund  Ikke relevant 
9160. Ege- og blandskove på mere eller mindre rig jordbund  Ikke relevant 
91D0. Skovbevoksede tørvemoser Ikke relevant 
91E0. Elle- og Askeskov ved vandløb, søer og væld  Ikke relevant 
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Naturtype/art Relevans  
1014. Skæv Vindelsnegl   Ikke relevant 
1016. Sumpvindelsnegl Ikke relevant 
1042. Stor Kærguldsmed Relevant 
1082. Lys Skivevandkalv Ikke relevant 
1166. Stor Vandsalamander Relevant 
A081. Rørhøg (ynglende) Relevant 
A119. Plettet Rørvagtel (ynglende) Relevant 

 
3.2 Natura 2000 område 137 (Habitatområde nr.121) 

Habitatområde nr. 121 Kattehale Mose er beliggende ca. 400 meter sydvest for 
banen syd for Allerød Station. Området er udpeget med henblik på at beskytte 5 
naturtyper og to arter (heri er ikke indregnet fuglearter). Udsyn til Kattehale Mose 
er vist i figur 2 
 

 
Figur 3 På grænsen til Kattehale mose 
 
 
Arter og naturtyper i udpegningsgrundlaget er vist i tabel 3 
 
Tabel 3: Udpegningsgrundlag for Natura 2000 område 137 og vurdering af relevans i for-
hold til påvirkning fra indførelse af signalprogrammet. 

Naturtype/art Relevans 
3150, Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter eller store 
vandaks 

Ikke relevant 

3160, Brunvandede søer og vandhuller Ikke relevant 
7140, Hængesæk og andre kærsamfund dannet i flydende vand Ikke relevant 
7150, Plantesamfund med næbfrø, soldug eller ulvefod på vådt sand 
eller blottet tørv 

Ikke relevant 

91D0, Skovbevoksede tørvemoser Ikke relevant 
1042, Stor kærguldsmed Relevant 
1166, Stor vandsalamander Relevant 
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4 PÅVIRKNINGER AF NATURA 2000 OMRÅDER OG BILAG IV ARTER 

Sammenfattende for Natura 2000 naturtyperne kan det siges, at der ikke vil være 
umiddelbare påvirkninger forbundet med etableringen af Signalprogrammet, som 
vil kunne påvirke deres fremtidige bevaring. De trusler, der er knyttet til nogle af 
naturtyperne vedrører deponeringen af kvælstof. Tålegrænserne for de nærings-
fattige naturtyper, som er karakteriserede ved tørv, hængesæk, tørvemose og 
brunvandede søer bliver i dag overskredet. Forøgede kørselshastigheder ville 
kunne medføre forøget kvælstofdeposition nær banelegemet, men da togdriften 
er elektrificeret er kvælstofdeponeringen ikke et relevant emne i forhold til signal-
programmet. 
 

4.1 Påvirkninger af forekommende bilag IV-arter 

Insekter  
Stor kærguldsmed og grøn mosaikguldsmed forekommer på flere lokaliteter 
langs banen, se appendiks 3, og Nordøstsjælland udgør et kerneområde for beg-
ge arter. Konkret er Stor Kærguldsmed fundet i Tokkekøb Hegn. Området mellem 
Allerød Sø og Sortemosen må derfor formodes at være en spredningsvej for 
denne art6. I forhold til de egnede levesteder for guldsmede ligger banen relativt 
langt væk. Derfor vurderes det, at bestandene af guldsmede ikke vil blive påvirket 
af en forøget kørselshastighed. Registreringer af de to arter er vist appendiks 3.  
 
Flagermus 
Alle danske flagermus er beskyttede i henhold til Habitatdirektivet, Flere af de ar-
ter, der er registreret ved feltundersøgelser vil potentielt have risiko for en øget 
dødelighed som følge den øgede kørselshastighed på banen. Hvor jernbanen 
passerer skove og vådområder, vil risikoen for trafikdrab muligvis kunne reduce-
res igennem afskærmning og en hensigtsmæssig beplantning. 
Ligeledes vil en generel hensigtsmæssig beplantningsplan langs banen kunne 
guide flagermusene til sikre under- eller overflyvningssteder, samt gøre uhen-
sigtsmæssige områder mindre attraktive for flagermusene. Generelt er det dog 
ikke sandsynligt, at en forøget kørselshastighed vil medføre flere påkørsler. De 
eksisterende køreledninger og standere må antages at blive registreret som et fa-
resignal af flagermus, når de bevæger ind imod banelegemet. Registreringen af 
flagermus er vist i appendiks 2 

 
Markfirben 
For det beskyttede markfirben vil en forøget kørselshastighed ikke medføre på-
virkninger som afviger fra dem der kendes i dag. Markfirben anvender gerne sol-
rige jernbaneskråninger som levested og må forventes også at krydse selve ba-
nen. Der vil derfor allerede i dag ske overkørsler af firben, og det vurderes, at en 
hastighedsforøgelse ikke vil ændre på antallet af overkørte firben, når frekvensen 
af tog ikke ændres. Registreringer af markfirben er vist i appendiks 3. 
 
Padder 
De internationalt beskyttede padder, stor vandsalamander og spidssnudet frø, fo-
rekommer både i Vaserne og Kattehalemose. Springfrø kendes fra området lige 
nord for Hillerød, men er ikke med sikkerhed konstateret langs jernbanen.  
 

 
6 Pers com. Karen Tommerup, Allerød Kommune 
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Padder, som vil migrere over banelegemet, vil ikke blive berørt anderledes end i 
dag. Der vil ske påkørsler af padder i forbindelse med begge lokaliteter, men det 
vil alle andre forhold lige ske med samme hyppighed som i dag, da frekvensen af 
tog vil være den samme i fremtiden. I den sammenhæng er det ligegyldigt om 
påkørslerne sker med 90 eller 108 km/time. Registreringen af padder er vist i Ap-
pendiks 1. 
 

4.2 Påvirkninger af fuglearter i udpegningsgrundlag til Natura 2000 områder 

De to beskyttede fuglearter, rørhøg og rørvagtel som er knyttet til habitatområdet 
Furesø og Farum Sø er registreret i nærheden banestrækningen ved Vaserne, 
men der forekommer ikke faste ynglebestande i området.  
 
 

5 FREDEDE OMRÅDER OG NATURBESKYTTEDE § 3 OMRÅDER 

Det skønnes, at der i alt er 82 § 3 områder beliggende i banens nærhed, se tabel 
4. Fordelingen af naturtyper blandt de fredede områder ses også af tabellen. De 
vigtigste områders beliggenhed fremgår af appendiks 4 og 5. Da der ikke er tale 
om en udvidelse af baneanlægget, vil naturarealerne ikke blive berørt direkte.  
 
Tabel 4 Områder med beskyttet natur  

Type Antal 

Sø 47 

Eng 3 

Mose 21 

Overdrev 11 

I alt 82 

 
I det følgende beskrives de vigtigste beskyttede områder langs banestrækningen. 
 
Holmene 
Holmene er beliggende øst for banen, med Hillerød by som områdets nordlige 
afgrænsning. Området er fredet med det formål, at holde det fri af bebyggelse 
med henblik på bevarelse af det åbne landskab. Der har tidligere været gravet 
tørv i området. Området indeholder gode naturkvaliteter. Den øgede hastighed 
på togene strider ikke imod fredningen. Derimod vil etableringen af eventuelle 
midlertidige arbejdspladser og signal-anlæg i området kræve tilladelser. 
 
Saltpetermosen og Holmene, Hillerød  
Saltpetermosen er en større mosaik af naturbeskyttede mosearealer, søer og 
engområder beliggende ca. 1,5 km syd for Hillerød station vest for jernbanen. På 
den østlige side af jernbanen er det større skovområde Lille Hestehave som også 
omfatter det fredede område Holmene, Hillerød7. Området samlet set rummer 
væsentlig natur i form af flora og fauna. Banedriften har en negativ effekt på den 
øst-vestlige spredning, men en øget hastighed vil ikke bidrage med yderligere 
påvirkninger. 

                                                 
7 Afgørelser reg. nr. 00801.01. Fredning vedr. Holmene, Hillerød 
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t er: 

Kattehalemosen 
Kattehalemosen var oprindelig en højmose, som blev status quo fredet som lyså-
ben tørve-parcelmose af Fredningsnævnet ved en Overfredningskendelse i 1943. 
Kattehale mose indgår desuden i ”Natura 2000 område nr. 137”. I 2008 blev Alle-
rød sø-Kattehale Mose omfattet af et fredningsforslag8. Formålet med en fred-
ning af område
• at sikre og forstærke naturværdierne, 
• at sikre offentlighedens adgang til området under respekt af naturværdierne og 
at området bevares som bynært rekreativt naturområde, 
• at sikre fortsat pleje og gennemførelse af femårige plejeplaner, og 
• at sikre de kulturhistoriske spor efter lergravningen og 
teglværksperioden. 
 
Området har en høj naturkvalitet og fungerer som spredningskorridor mellem 
Tokkekøb hegn, Allerød sø og Kattehale mose. Banedriften har en negativ effekt 
på denne spredningskorridor, men en øget hastighed vil ikke bidrage med yderli-
gere påvirkninger. 
 
Sortemosen 
Sortemosen er beliggende i den sydligste del af Tokkekøb hegn. Området ligger 
nær banen (ca. 50m) i den nordlige del af Allerød by. Arealet er et moseområde 
med en blanding af fugtig løvskov og områder med højmose. Området har en høj 
naturkvalitet og fungerer som spredningskorridor mellem Tokkekøb hegn, Allerød 
sø og Kattehale mose. Banedriften har en negativ effekt på denne spredningskor-
ridor, men en øget hastighed vil ikke bidrage med yderligere påvirkninger. 
 

 
Figur 4 Paddeegnet vandhul ved det militære øvelsesareal ved Høvelte, hvor der er kon-
stateret æg af butsnudet frø og spidssnudet frø. 

                                                 
8 2009 Fredeningsforslag 'Allerød Sø – Kattehale Mose- Naturmosaik syd og øst for Kattehale' rejst af Dan-
marks Naturfredningsforening (DN) og Allerød kommune 
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Høvelte, Sandholm, Sjælsmark 
Høvelte, Sandholm, Sjælsmark fredningen omfatter gamle militære øvelsesarea-
ler. Arealet ligger umiddelbart op ad banen på den nordlige side af strækningen 
Birkerød - Høvelte. Området er en blanding af sø, eng, mose og overdrev. Fred-
ningens formål er at bevare området fri for bebyggelse samt at sikre natur, kultur 
og rekreative muligheder. En øget hastighed vil ikke være i strid med fredningen. 
Etablering af eventuelle arbejdspladser og signalanlæg vil kræve dispensation fra 
fredningen. 
 
Kajerød 
Det fredede areal Kajerød ligger som en kile imellem Høvelte, Sandholm, Sjæls-
mark fredningen og Kajerød by. Fredningens formål er at bevare det åbne land-
brugslandskab.  
Arealet danner en grænse for byens udvikling mod vest. En kort strækning af om-
rådet ligger helt op til baneområdet, men en dispensation i forbindelse med æn-
dring af kørselshastigheder er ikke nødvendig. 
 
Dumpedalen 
Dumpedalen er beliggende øst for Bistrup hegn, og syd for Birkerød. Mod syd 
gennemskærer banen en lille del af området. Arealet er fredet med henblik på at 
bevare de mange vandhuller, moser og åbne arealer. En øget hastighed vil ikke 
være i strid med fredningen. 
 
Vaserne 
Vaserne er ud over at være et EF habitatområde også fredet i henhold til Natur-
beskyttelsesloven. Fredningen har til hensigt at holde området åbent og ubebyg-
get. Det fredede areal er beliggende mellem Rudegård og Birkerød. Banestræk-
ningen forløber igennem området. Mod syd grænser arealet op til Furesø, me-
dens området mod nord grænser op til Rudegård samt det fredede område Dum-
pedalen. Det vil kræve dispensation at opføre nye anlæg i tilknytning til banean-
lægget. En øget hastighed på banen vil ikke påvirke fredningen. 
 
Geels Skoven 
Geels Skoven er fredsskov og indgår i fredning fra 1958, der også omfatter Wes-
selminde og Tyvekrogen9. Fredningens formål er at sikre/forbedre kulturhistori-
ske, landskabelige og biologiske værdier og fastholde/regulere almen færdsels-
ret. Geels Skov er et væsentligt rekreativt område og er en ”hundeskov”. Skoven 
ligger tæt op ad banen fra stien til Skovriddergårdskvarteret og frem til Holte Sta-
tion. Banestrækningen ligger mellem skoven og Wesselsminde. Lige efter Virum 
Station findes også et hjørne af Geels Skov, der ligger relativt tæt ved banen. En 
øget hastighed på banen vil ikke være i strid med fredningen. 

 
Bagsværd Sø og Lyngby Sø  
Bagsværd Sø og Lyngby Sø samt en række andre områder op til søerne er fredet 
med det formål bl.a. at bevare og forbedre områdets landskabelige og natur-
mæssige kvaliteter, at sikre og udvikle områdets almene rekreative kvaliteter og 
friluftsliv, herunder rammerne for rosportsaktiviteter og skabe grundlag for natur-
pleje og naturgenopretning10. Lyngby Sø og Mølleåen er beskyttet af Naturbe-
skyttelsesloven og omfattet af miljømål efter vandplanerne. 

 
9 Afgørelser reg. nr. 07824. Fredning vedr. Wesselsminde, Geelskov og Tyvekrogen 
10 FRS 40/2008. Forslag til fredning af Bagsværd Sø og Lyngby Sø med omgivelser, Kendelse 

http://www2.blst.dk/nfr/07944.00.pdf
http://www2.blst.dk/nfr/07944.00.pdf
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Lyngby Sø forløber langs banen på en dæmning, på en ca. 0,5 km lang stræk-
ning mellem Lyngby St. og Sorgenfri St. Dæmningen blev ved banens grundlæg-
gelse bygget i selve søen. Derved er Lyngby Sø nu afskåret fra resten af søen på 
østsiden af Lyngbyvej. Lyngby Sø er 58,7 ha med en maksimal dybde på 3,3 m.  
 
Området ved Lyngby Sø er et kerneområde for flagermus med et stort antal fla-
germus og mange forskellige arter. Området rummer gode raste- og ynlgeområ-
der samt gode fødesøgningsområder. Områderne for flagermus findes på begge 
sider af jernbanen, hvorfor der vil være flagermus der krydser banen i området. 
 
Ved Lyngby Sø findes også Lyngby Åmose som også er fredet11. I Lyngby Åmo-
se findes højmose-lignende partier, kær, vandhuller og mose, der flere steder er 
sprunget i skov. Mosen er dannet ved at lavvandede områder af Lyngby Sø ble-
vet dækket med hængesæk af tørvemosser. Efterhånden er store dele af mosen 
præget af tørbundsvegetation. Lyngby Åmose er et værdifuldt naturområde både 
med hensyn til botanik, fugle, padder og insekter. En øget hastighed på banen vil 
ikke stride med de ovennævnte fredninger.  

 
Mølleådalen 
Mølleådalen er fredet12 med det primære formål at sikre og bevare området på 
grund af dets væsentlige kulturhistoriske og landskabelige værdier samt fasthol-
delse og regulering af offentlighedens ret til færdsel i området.  
Fra Lyngby Sø løber Mølleåen mod øst, og er ført under jernbanen og Lyngbyve-
jen gennem to broer uden tør passage. Dette er den eneste egentlige forbindelse 
mellem Lyngby Sø og Mølleådalen på den anden side af Lyngbyvej. Mølleåen 
løber ud ved Lyngby Mølle, hvor den har karakter af en mølledam. Mølleåen fort-
sætter på den anden side af Lyngby Hovedgade og gennem Sorgenfri Slotspark 
ud til Øresund ved Strandmøllen. Broerne over Mølleåen er beskyttede fortids-
minder, som en del af det gamle Københavns befæstning. En øget hastighed på 
banen vil ikke være i strid med fredningen.  
 
Øvrige naturområder 
Banen passerer udover de nævnte Natura 2000 områder og fredninger også en 
række andre naturområder med høj naturkvalitet og artsdiversitet.  Alle beskytte-
de områder er vist i Appendiks 5. 
 

6 ANDRE BESKYTTEDE OMRÅDER OG ARTER 

Fredskov 
Banen passerer og gennemskærer flere fredsskovarealer på strækningen. De 
primære områder er området nær Vaserne, Bistrup skov, Sønderskov, arealerne 
omkring Allerød Sø og Kattehale mose, Tokkekøb hegn og skovområdet syd for 
Holmene, se appendiks 5. Skovområder er hjemsted for en række af de beskyt-
tede dyrearter, især flagermus. Det forventes ikke at signalprogrammet påvirker 
fredskov, da der ikke inddrages arealer. 

 
Vandløb 

 
11 Afgørelser reg. nr. 01122. Fredning vedr. Lyngby Åmose 
12 Afgørelser reg. nr. 07922. Fredning vedr. Mølleådalen 1. Etape 
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Banen krydser 2 beskyttede vandløb. Det ene er beliggende i tilknytning til Va-
serne, og et er beliggende nord for Birkerød. Yderligere tangerer banen 2 beskyt-
tede vandløb, hvoraf det ene forløber gennem Bistrup hegn og et andet forløber 
nordøst for Allerød sø.  
 
En række andre mindre vandløb forløber ligeledes langs banen, og der er ligele-
des vandløb, der passerer banen gennem underføringer. Det vurderes ikke at en 
forøget kørselshastighed med elektrificerede tog vil kunne medføre påvirkning af 
vandløb i en grad, der kan hindre målopfyldelse af vandplanerne. 
 
Øvrige padder 
Alle danske padder er fredede, og en række almindelige padder forekommer i 
området. Disse er butsnudet frø, grøn frø, skrubtudse og lille vandsalamander. 
Padder som vil migrere over banelegemet vil ikke blive berørt anderledes end i 
dag. 
 
Der vil ske påkørsler af padder i forbindelse med begge lokaliteter, men det vil al-
le andre forhold lige ske med samme hyppighed som i dag, da frekvensen af tog 
vil være den samme i fremtiden. I den sammenhæng er det ligegyldigt om på-
kørslerne sker med 90 eller 108 km/time. 
 

7 VURDERING AF PÅVIRKNINGER I FREDEDE OMRÅDER OG ARTER 

De beskyttede naturtyper som eng, hede, mose, overdrev og søer er karakterise-
rede udfra arealanvendelsen. De fredede områder kan indeholde en række na-
turmæssige kvaliteter som ønskes bevaret uden at de nødvendigvis er specifice-
ret på artsniveau eller som detaljerede beskrivelser af habitatstyper i samme om-
fang, som det bliver gjort for Natura 2000 områder. 
 
Men i det omfang påvirkningerne af Signalprogrammet ikke omfatter inddragelse 
af fredede arealer efter Naturbeskyttelsesloven, vil det ikke nødvendigvis betyde, 
at der skal indhentes tilladelser eller dispensationer.  
 
Såfremt der vil blive lagt bånd på fredede arealer, vil det kræve tilladelser og di-
spensationer og i nogle tilfælde vil det blive krævet, at der etableres erstatnings-
biotoper. De arealbundne begrænsninger i arealudnyttelsen er ligeledes knyttet til 
fredskovarealer, som, hvis de bliver berørt, vil kræve etablering af erstatnings-
skov. 
 
Der inddrages ikke fredede arealer til midlertidige arbejdspladser eller andre for-
mål. På den baggrund vurderes det at etableringen af signalprogrammet ikke vil 
medføre påvirkninger, som vil kunne få væsentlig indflydelse på fredede arealer. 
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Såfremt det skal vurderes, i hvilket omfang dyr med tilknytning til fredede arealer 
vil blive påvirkede vil det kræve, at der foreligger støjmålinger i forhold til specifik-
ke naturtyper. Internationale undersøgelser har eksempelvis vist en sammen-
hæng mellem engfuglenes ynglesucces og niveauet af støj. Øgede støjgener 
som følge af øget hastighed kan have en negativ effekt på fuglenes ynglesucces i 
fredede områder13. Det er dog forventet, at den øgede støjbelastning på mellem 
1-4 dB er så relativt lille, at fugle og dyr generelt med tiden vil vænne sig til den, 
og arternes lokale økologiske funktionalitet ikke påvirkes væsentligt. 
 
Ligeledes kan det forventes at antallet af fugle dræbt ved sammenstød med tog 
vil stige. En antagelse kunne være at en stigning i trafikdræbte fugle vil kunne 
ramme rovfuglene hårdt, da de i højere grad vil fouragerer på banestrækningen, 
grundet den øgede mængde trafikdræbte småfugle. 
 
Men set på baggrund af de foreliggende oplysninger omkring Signalprogrammet 
og med det udgangspunkt, at en stor del af den foreliggende kortlægning er fore-
taget med udgangspunkt i databaseoplysninger og begrænsede feltundersøgel-
ser, er der ingen belæg for at konkludere, at der vil kunne optræde væsentlige 
påvirkninger af fredede områder og arter. 
 
 
 
 
 

Appendiks 1 - 6 
 
Appendiks 1 - Padder 
Appendiks 2 - Flagermus 
Appendiks 3 – Øvrige Bilag IV arter 
Appendiks 3 - § 3 områder 
Appendiks 5 - Alle beskyttede områder 
Appendiks 6 – Metodeafsnit for bilag IV-artsundersøgelser udført på 
strækningen mellem Lyngby og Holte 2010 
 

 
13 Waterman E., Tulp I., Reijnen R., Krijgsveld K. and Ter Braak C: Noise disturbance of meadow birds by railway noise. 
2004. The 33rd International Congress and Exposition on Noise Control Engineering. 
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Appendiks 4 - § 3 områder 
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Appendiks 6 - Metodeafsnit for bilag IV-artsundersøgelser udført på stræk-
ningen mellem Lyngby og Holte 2010 
 

Flagermus 
Området langs banen er undersøgt for flagermus med en metode der følger Vejdirektoratets vej-
ledning i flagermus og større veje.  Der er i denne undersøgelse tale om den ”fulde pakke” med 
forårs, sommer og efterårs kortlægning. 
 
I foråret (27. april, 5. maj, 6. juni og 8. juni) er strækningen gennemgået for at identificere evt. op-
holdsteder før yngletiden.  
 
30. juli og 3. august er området gennemgået med særligt henblik på at identificere yngle- og 
rastetræer og bygninger, som evt. kunne berøres af en kommende udvidelse af banen.  
 
I september (13., 21. og 29.) er der foretaget opfølgende kortlægning af flagermus. Med særligt 
henblik på at finde områder med særlig betydning for flagermusenes efterårsfouragering. 
 
Forekomsten af flagermus er undersøgt op til ca. 200 meters afstand af banen og er kortlagt og 
artsbestemt ved brug af ultralydsdetektorer, der omsætter flagermusenes navigations-signaler til 
lyde der kan høres med det menneskelige øre. Den anvendte håndbårne detektor var en Petters-
son D1000X Ultrasound Detector, som anvendtes sammen med en Garmin GPS CS60. Detekto-
ren er markedets mest avancerede og regnes for ”state of the art” inden for flagermusovervågning. 
Lytningen er sket på relevante steder der blev identificeret ud fra luftfotos og ved en gennemgang 
af området mens det stadig var lyst. Typiske steder der er udvalgt er skovkanter, områder med 
vand eller mose samt områder nær bygninger, som formodes at huse rastende flagermus. På hvert 
sted er lyttet i minimum 10 minutter med søgning på alle relevante frekvenser. På steder med mu-
lig forekomst af langøret flagermus eller andre vanskelige arter anvendes mere tid per punkt. 
 
Alle optagelser af flagermusene fra de to detektorer er lagret som 3 sekunders wav-filer, der kan 
bruges som dokumentation og evt. sendes til eksperter, hvis der er tvivl om artsbestemmelserne. 
 
Padder 
Padderne er eftersøgt ved lytning under forårets flagermusaftner og ved en netfiskning at alle rele-
vante søer og vådområder nær bane. Særlig eftersøgning efter paddeyngel er foretaget i maj, juni 
og juli. 
 
Guldsmede 
Guldsmede er eftersøgt i Lyngby Åmose og Vaserne ved to besøg i juni og juli 2010. 
 
Markfirben 
Områder med egnede forhold for markfirben er kortlagt under den generelle gennemgang af områ-
det langs banen. Men der er ikke lavet specifikke eftersøgninger af arten. 
 

Der er ikke lavet specifikke eftersøgninger af vindelsnegle, vandkalve og moskorpion. 
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