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1 RESUMÉ 
Allerød, Hørsholm og Rudersdal Kommuner har igangsat en undersøgelse af 
mulighederne for at etablere nye rekreative stier langs vestenden af Sjælsø med 
henblik på at skabe et sammenhængende stiforløb omkring hele søen. 
Undersøgelsen udføres i samarbejde med Gentofte Kommune, som ejer Sjælsø, 
og med Naturstyrelsen, som projektleder i samarbejdet. 
 
Vurderingen omfatter etape 1 (delområde 1 til 3), se figur 1. Der mangler 
stiforbindelser nordvest for Kajerød (delområde 1) samt langs Sjælsmarkvej 
(delområde 3). I delområde 1 og 3 er der alternative forslag til stiføring. I 
delområde 2 er der eksistereende privat stiforløb på strækningen.  
 
Planen omfatter etablering af nye rekreative stiforløb langs Sjælsø og vurderes 
at være omfattet af § 3 stk. 1 punkt 3 i Miljøvurderingsloven. Der er gennemført 
en miljøscreening og scoping, som viser at planen kan have væsentlig 
indvirkning på landskab, rekreative interesser, beskyttede plante- og dyrearter 
samt biologisk mangfoldighed (med særlig fokus på fugle), beskyttede 
naturtyper, trafiksikkerhed og grundvand (i relation til anlæg). Derfor  er der 
gennemført en miljøvurdering (denne rapport), som indeholder de emner der er 
udpeget i scopingen.  
 
Ved afgørelse om miljøvurdering har det været afgørende:  

 at der er tale om en rekreativ sti, som har regional betydning 

 at etape 1 og 2 forløber i sårbart, fredet og beskyttet landskab udpeget 

som biologisk kerneområde og spredningskorridor, hvor der både er § 3 

beskyttet natur og formodede levesteder for bilag 4 arter  

 at etape 3 forløber langs en stærkt trafikeret landevej, hvor en ny sti 
både kan forløbe nord for vejen eller syd for vejen 

 
Ved beslutningen om at gennemføre en miljøvurdering har det desuden haft 
betydning, at stien planlægges som et større stiforløb gennem flere kommuner. 
 

1.1 Landskab 

De nye stiforløb ligger i et område, der er landskabeligt værdifuldt og fredet. Da 
en del af fredningsformålet er at bevare og forbedre områdets fremtidige 
rekreative anvendelse, vurderes det realistisk at der kan opnås dispensation fra 
Fredningsnævnet under forudsætning af at stien tilpasses området, optimeres 
miljømæssigt og tager hensyn beskyttelsesinteresser i området. Etablering af ny 
sti vurderes ikke at ændre landskabet væsentligt, idet den visuelle påvirkning af 
landskabet i begge alternativer vil være meget begrænset.  
 

1.2 Rekreative interesser 

En samlet stiforbindelse omkring Sjælsø er udlagt i Regionplan 1997 for 
Frederiksborg Amt og videreført i de efterfølgende regionplaner. De nye stiforløb 
ligger inden for de ”grønne kiler” i Fingerplan 2007 og er en del af ”den fjerde 
grønne ring, der forbinder kysten ved Rungsted med Køge Bugt. Stiforbindelsen 
indgår desuden i Hørsholm, Allerød og Rudersdal Kommuneplaner.  
Etablering af et samlet stiforløb rundt om Sjælsø vurderes at styrke de rekreative 
interesser i området ved at åbne for adgang til den vestlige ende af Sjælsø og 
give borgerne mulighed for at opleve landskabet og udsigten over søen. Med sin 
bynære beliggenhed vil stien blive et attraktivt oplevelses- og sundhedstilbud. 

1.3 Beskyttede dyr og planter 

De nye stiforløb ligger i et område, der er udpeget som biologisk kerneområde 
og spredningskorridor. Der er ikke registreret sjældne plantearter på de 
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beskyttede naturarealer, som de nye stiforløb krydser. Skov-hullæbe, som er en 
orkide og dermed fredet, forekommer dog i moseområdet nordvest for Kajerød. 
Det er oplyst, at der forekommer orkideer på engene i nordvest-enden af Sjælsø, 
men disse påvirkes ikke at projektet. En række beskyttede dyrearter (bilag IV-
arter) kan potentielt forekomme omkring Sjælsø. Desuden forekommer en lang 
række mere eller mindre almindelige fuglearter.  
 
Miljøpåvirkning på beskyttede dyr og planter vurderes primært at forekomme i 
delområde 1. Der vil dels ske en permanent inddragelse af beskyttet natur og 
levesteder for dyr og planter, og dels vil anlæg og færdsel på stien medføre øget 
forstyrrelse i et relativt uforstyrret område.  
Det vestlige forløb i delområde 1 er trukket tilbage fra rørsumpen, og det 
vurderes at medføre væsentlig mindre forstyrrelse af de fugle, som opholder sig i 
rørsumpen og kanten af søen. Det er også i overensstemmelse med Dansk 
Ornitologisk Forenings anbefaling i den indledende høring. På denne baggrund 
anbefales det vestlige alternativ i delområde 1. 
 
En stor del af fuglearterne i området er relativt almindeligt forekommende 
småfugle og andefugle, som vurderes at have en relativt kort flugtafstand og 
desuden vil være i stand til at vænne sig til systematisk færdsel ad et fastlagt 
stiforløb i terrænniveau.  
 
Etablering af nye stiforløb og øget færdsel på eksisterende stiforløb i 
planområdet vurderes med det nuværende kendskab ikke at påvirke beskyttede 
dyr og planter i området væsentligt. Der bør dog laves en nærmere 
undersøgelser for at afklare påvirkningen af ynglende og rastende fugle og 
kortlægning af forekomster af skov-hullæbe og evt. andre orkideer. 
 
Det anbefales at planlægge tidspunktet for anlægsarbejdet i vinterhalvåret uden 
for ynglesæson for fugle, padder mv  med henblik på at begrænse påvirkninger 
af dyre- og planteliv mest muligt. Midlertidige arbejdsveje anlægges så vidt 
muligt udenfor beskyttede naturområder. Der anvendes om nødvendigt 
køreplader og eventuelle kørespor reetableres. Oplagspladser mv. anlægges 
uden for beskyttede områder. Ved at foretage anlægsarbejdet i vinterhalvåret vil 
opkørsel af terræn også blive minimeret. 
 

1.4 Beskyttet natur 

Omkring Sjælsø er der en række mose-, kær-, eng- og overdrevsarealer samt 
søer og vandløb, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. For at afværge 
påvirkninger af beskyttet natur er det vigtigt at mindske dræneffekter ved anlæg 
og drift samt slidpåvirkninger/ terrænændringer fra tunge køretøjer i området 
nordvest for Kajerød (delområde 1), hvor grundvandstanden er høj. Samlet 
vurderes det, at etablering af nye stiforløb og øget færdsel på eksisterende 
stiforløb i planområdet ikke vil påvirke beskyttet natur i området væsentligt.  
 

1.5 Trafiksikkerhed 

Etablering af det stiforløb langs Sjælsmarkvej (delområde 3) vurderes generelt at 
ville øge trafiksikkerheden for gående på den berørte strækning, idet det 
forudsættes, at stien etableres adskilt fra Sjælsmarkvej ved græsrabat eller 
autoværn. I det nordlige alternativ etableres stien nord for Sjælsmarkvej, og det 
vil derfor være nødvendigt at skulle krydse Sjælsmarksvej to gange. Krydsninger 
skal sikres om nødvendigt niveaufrit (tunnel eller stibro), eller de kan sikres 
eksempelvis ved nedskiltning af hastighed, opsætning af varslingsskilte og 
etablering af midterhelle.  
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Det sydlige alternativ vurderes at være mere sikkert end det nordlige alternativ, 
idet det ikke indebærer krydsning af Sjælsmarksvej. 

Det vurderes, at der skal laves yderligere vurdering og analyse af trafiksikkerhed 
og afværgeforanstaltninger for at højne trafiksikkerheden for cyklister og gående 
langs Sjælsmarkvej. 
 

1.6 Grundvand 

I forbindelse med selve etableringen af stien (i anlægsfasen) vil der kunne være 
en lille risiko for påvirkning af grundvandet. Det er vigtigt at anlægsarbejdet 
tilrettelægges med henblik på sikring af grundvandsressourcen. 

1.7 Konklusion og anbefalinger 

På baggrund af ovenstående vurderinger kan det samlet konkluderes, at planen 
med de nuværende vidensgrundlag ikke påvirker miljøet væsentligt. Med de 
nævnte afværgeforanstaltninger kan der etableres nye stiforløb på en måde, 
som ikke væsentligt påvirker miljøet i området. 
 
På det foreliggende vidensgrundlag anbefales det at vælge det vestlige forløb i 
delområde 1 og det sydlige forløb i delområde 3. Men afhængig af resultat af 
supplerende undersøgelser kan anbefalingen ændre sig. 
 
Det anbefales, at der gennemføres en række supplerende undersøgelser, for 
nærmere at afklare miljøpåvirkningerne ved etablering af nye stiforløb og øget 
færdsel på eksisterende stiforløb i planområdet:  
 
Der foreslås følgende undersøgelser: 

 Nærmere undersøgelser for at afklare påvirkningen af ynglende og 
rastende fugle. 

 Kortlægning af forekomster af skov-hullæbe samt botanisk gennemgang 
af aktuelle stiforløb i delområde 1. 

 Besigtigelse af overdrev nord for Sjælsmarksvej i delområde 3. 

 Analyse af afværgeforanstaltninger for at højne trafiksikkerheden for 
cyklister og gående (færdsel og evt. krydsninger) langs Sjælsmarkvej i 
delområde 3. 
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2 BAGGRUND 
Allerød, Hørsholm og Rudersdal Kommuner har igangsat en undersøgelse af 
mulighederne for at etablere nye rekreative stiforløb langs Sjælsø med henblik 
på at skabe et sammenhængende stiforløb omkring hele søen. Undersøgelsen 
udføres i samarbejde med Gentofte Kommune, som ejer Sjælsø, og med 
Naturstyrelsen, som er projektleder i samarbejdet. 
 
Planen omfatter etablering og drift af rekreative stiforløb på de strækninger, hvor 
der i dag mangler stier, samt øget færdsel på eksisterende stiforløb.  
 
Vurderingen omfatter etape 1 (delområde 1 til 3), som er angivet med rødt på 
figur 1. Etape 1 dækker strækningen mellem Kajerød syd for søen og Sjælsmark 
nord for søen. Der eksisterer stiforløb på en del af strækningen, men der 
mangler stiforbindelse nordvest for Kajerød (delområde 1) samt langs 
Sjælsmarkvej (delområde 3).  
 
Delområde 1 omfatter en ny stiforbindelse, som anlægges dels som grussti på 
jord, dels som plankebro på sump og på en mindre bro over Kajerød Å. Der er 
foreslået to alternative forløb. 
 
Delområde 2 omfatter en eksisterende grusvej, som ejes af Nordvand, der driver 
en række vandboringer i området. Stien ender blindt og er ikke åben for offentlig 
adgang.  
 
Delområde 3 omfatter en ny stiforbindelse nord for Sjælsmarkvej, som skitseret 
på figur 1, eller alternativt syd for Sjælsmarkvej. Den fysiske udformning af det 
nye stiforløb er endnu ikke fastlagt, men det forventes at stien anlægges som en 
ca. 2 m bred grussti fortrinsvis for gående. 
 
Vurderingen omfatter ikke etape 2 (delområde 4), som er angivet med gult på 
figur 1. Etape 2 dækker strækningen mellem Sjælsmark og Sjælsølund Skov 
nord for søen. Her er stiforbindelserne endnu uafklarede. 
 
Plangrundlaget for etablering af de nye stiforløb ved Sjælsø findes i Regionplan 
og kommuneplaner samt Landsplandirektiv Fingerplan 2007. Dette er nærmere 
beskrevet i afsnit 6 ”Rekreative interesser”. 
 

Figur 1 
 
Oversigt over 
eksisterende og 
planlagte stiforløb 
omkring Sjælsø. 
 
Stiforløb der indgår i 
denne miljøvurdering er 
markeret med røde 
ellipser (etape 1). 
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3 AFGRÆNSNING AF MILJØVURDERING 
Planen om etablering af nye rekreative stiforløb langs Sjælsø (Etape 1) vurderes 
at være omfattet af § 3 stk. 1 punkt 3 i Miljøvurderingsloven

1
.  

 
Der er gennemført en miljøscreening, som viser at planen kan have væsentlig 
indvirkning på miljøet, og der derfor skal der gennemføres en miljøvurdering.  
 
Ved afgørelse om miljøvurdering har det været afgørende:  

 at der er tale om en rekreativ sti, som har regional betydning, 

 at etape 1 og 2 forløber i sårbart, fredet og beskyttet landskab udpeget 

som biologisk kerneområde og spredningskorridor, hvor der både er § 3 

beskyttet natur og formodede levesteder for bilag 4 arter og 

 at etape 3 forløber langs en stærkt trafikeret landevej, hvor en ny sti 
både kan forløbe nord for vejen eller syd for vejen. 

 
Ved beslutningen om at gennemføre en miljøvurdering har det desuden haft 
betydning, at stien planlægges som et større stiforløb gennem flere kommuner. 
 
I miljøscreeningen er der foretaget en afgrænsning af miljøvurderingen, en 
såkaldte scoping. Screeningen og scopingen viser, at planen kan påvirke 
nedenstående emner, som derfor er indeholdt i miljøvurderingen (denne 
rapport):  
 

 Landskab 

 Rekreative interesser 

 Beskyttede plante- og dyrearter samt biologisk mangfoldighed, herunder 
med særlig fokus på fugle 

 Beskyttede naturtyper 

 Trafiksikkerhed 

 Grundvand (i relation til anlæg) 
 
I screeningen og scopingen er det vurderet, at de øvrige miljøforhold enten ikke 
er relevante eller ikke har væsentlig indvirkning på miljøet. Derfor indgår de 
øvrige miljøforhold ikke i miljøvurderingen. 
 
Resultatet af screening og scoping af planen har været i høring fra 25. februar til 
11. marts 2013 hos Naturstyrelsen, Nordsjællands Folkemuseum, Danmarks 
Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet, Dansk 
Vandrelaug, Dansk Cyklistforbund, Det grønne råd i Allerød og Hørsholm, 
Høvelte Kaserne og Nordvand i overensstemmelse med miljøvurderingslovens § 
7, stk. 4. Der er indkommet bemærkninger fra: 
 
Nordsjællands Folkemuseum: Ingen bemærkninger udover interesse i at følge 
anlægsarbejdet. 
 
Danmarks Naturfredningsforening, Hørsholm: Ingen bemærkninger udover at det 
foreslås at undersøge forløb af stien i delområde 3 umiddelbart nord for Sjælsø. 
Bemærkningen tages til efterretning, men er ikke en del at kommissoriet for 
denne opgave. 
 

                                                      
1
 Lov nr. 939 af 3. juli 2013  

§ 3, stk. 1, punkt. 3 omfatter ”Andre planer og programmer, som i øvrigt fastlægger 
rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter, når myndigheden vurderer, at 
planen eller programmet kan få væsentlig indvirkning på miljøet”. 
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Danmarks Naturfredningsforening, Rudersdal: Ingen bemærkninger. Ser frem til 
videre samarbejde. 
 
Dansk Ornitologisk Forening, Allerød: Mener at stien er et godt projekt, at 
stiforløbet skal trækkes tilbage fra vandkanten og rørskov for at beskytte 
ynglende og rastende fugle. En plankesti igennem rørskoven vil ikke være nogen 
god løsning, den vil komme til at virke meget forstyrrende på naturlivet. Allerød 
fuglegruppe (under DOF Nordsjælland) vil udføre fugleregistreringer af ynglende, 
rastende og overflyvende fugle i den vestlige del af søen forår og sommer 2013. 
Registreringer vil blive tilgængelige på DOF-basen under "Sjælsø vest". 
Interesseret i at kende tidsplanen for miljøvurderingen. 
 
Dansk Ornitologisk Forening, Nordsjælland: Samme bemærkninger som DOF 
Allerød. Vedlagt rapport med fugleregistreringer i Høvelteområdet 1986-2000 af 
Georg Hoffmann. Oplyser at der skulle findes flere orkideer på engene ved 
nordvest-enden af Sjælsø. Da der allerede er etableret sti ved disse enge (i 
delområde 2) vil orkideer her ikke blive påvirket af projektet. 
 
Cyklistforbundet Rudersdal og Lyngby-Tårbæk: Ser frem til stien med store 
forventninger. Ønsker bl.a. cykelvenlig bred sti med fast belægning, 
opholdspladser og god adgang til stien. Bemærkningerne tages til efterretning, 
men er ikke en del at kommissoriet for denne opgave. 
 
Det grønne råd i Allerød og Hørsholm: Har bemærkning vedr. etape 2/delområde 
4 som ikke er omfattet af denne miljøvurdering. Påpeger vigtigheden af et 
sammenhængende stisystem omkring Sjælsø. 
 
Hørsholm og Omegns Jagtforening: Har store betænkeligheder ved etablering af 
sti i det sårbare naturområde. Mener at et stiforløb nær den militære skydebane 
og jagtforeningens flugtskydningsbane kan udgøre sikkerhedsrisiko. 
 
Scopingen gav anledning til, at indarbejde følgende nye emner i 
miljøvurderingen:  

 Sikkerhed i relation til skydebanen og øvelsesaktiviteterne 

Sikkerhed omtales under rekreative forhold. 
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4 METODE 
Miljøvurderingsrapporten skal jf. miljøvurderingsloven indeholde en beskrivelse 
og vurdering af planens sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet. Bilag 1 til 
loven angiver minimumskravet til rapportens indhold. Kravet til kvalitet og 
omfang skal dog ses i lyset af, hvad der med rimelighed kan forlanges samt ud 
fra planens detaljeringsniveau.  
 
Miljøvurderingsrapporten er opbygget således, at lovens krav opfyldes. I forhold 
til vurdering af planens indvirkning på miljøet er de udvalgte væsentlige emner, 
som er afdækket i forbindelse med screeningen og scopingen, beskrevet og 
vurderet i hver deres kapitel. 
 
Hvert kapitel følger nedenstående opbygning: 
 

 Metodebeskrivelse 

 Eksisterende forhold 

 Miljøvurdering 

 Afværgeforanstaltninger og overvågning 
 
 
Indledningsvist beskrives metoden til vurdering af indvirkningerne på miljøet, 
herunder hvilket datagrundlag og eventuelle beregninger der ligger til grund for 
vurderingerne. 
 
Eksisterende forhold beskrives på baggrund af tilgængelige skriftlige kilder og 
kort, suppleret med oplysninger fra kommunerne og følgegruppen. 
Vurderingerne ses i forhold til en situation, hvor planen ikke vedtages og de 
eksisterende forhold for området fortsat er gældende, det vil sige at der ikke 
etableres offentlige stier i etape 1 (0-alternativet). 
 
Med de eksisterende forhold som referencegrundlag er der foretaget en 
vurdering af planens indvirkning på de enkelte miljøemner.  
 
Afslutningsvis beskrives eventuelle afværgeforanstaltninger, der vurderes at 
være nødvendige for et begrænse eventuelle negative påvirkninger, samt 
hvorledes miljøemnet kan overvåges, såfremt det skønnes nødvendigt. 
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5 ALTERNATIVER 
I to af de tre delområder skal der etableres et nyt stiforløb. For hvert delområde 
er der to alternative forslag til stiføring. 

Delområde 1  
Der er to alternativer for stiens forløb nordvest for Kajerød (figur 1). Begge forløb 
er ca. 750 m lange og starter fra syd på lysåbne relativt højtliggende 
mosearealer, videre gennem pilekrat og rørsump frem til krydsningen af Kajerød 
Å i nord. Efter krydsningen af Kajerød Å er der kun et stiforløb.  

Det østlige forløb kan etableres på kommunalt ejet jord (Rudersdal og Gentofte). 
Forløbet ligger helt tæt på søbredden i rørsumpen på et ca. 200 m langt stykke. 
Det østlige forløb er en anelse længere end det vestlige. 

Det vestlige forløb ligger generelt højere oppe og længere fra søbredden end det 
østlige. Det vestlige alternativ forløber i en mere lige linje frem til det punkt, hvor 
de to alternativer forenes ved krydsningen af Kajerød Å. 

 

Delområde 3 
Der er ligeledes to alternativer for stiens forløb langs Sjælsmarksvej. 

Det nordlige alternativ ligger nord for Sjælsmarksvej og følger Tingstedet på en 
del af ruten. Der skal anlægges ca. 700 m sti. Dette alternativ vil medføre at 
Sjælmarksvej skal krydses to gange.  

Det sydlige alternativ ligger syd for Sjælsmarksvej, hvorved krydsning af vejen 
kan undgås. Der skal anlægges ca. 950 m sti. Dette forløb kommer tæt på en 
række private ejendomme ud for Tingstedet. Den korteste afstand fra vejkant til 
privat matrikel er ca. 2 m (ud for Sjælsmarksvej 21). Afstanden fra hushjørnet til 
den hvide kantstribe på vejen er ca. 4 m. 

0-alternativ 
I henhold til miljøvurderingsloven /12/ er kravet til valg af alternativer først og 
fremmest et krav om at beskrive det såkaldte 0-alternativ. 0-alternativet er den 
situation, hvor planen ikke realiseres. Dette indebærer en fremskrivning af den 
udvikling, som må forventes inden for de eksisterende planer.  

0-alternativet udgør desuden referencegrundlaget i miljøvurderingen. 

 

Figur 2 
 
I delområde 1 og 3 er 
der alternative forslag til 
stiforløb. 

 

 



  

 

 

 
10 Miljøvurdering af sti om Sjælsø – Etape 1 

Landskab 

www.niras.dk 

6 LANDSKAB 
 

6.1 Metode 
For at belyse planens påvirkning af landskabelige værdier er 
beskyttelsesinteresser i kommuneplaner og fredninger gennemgået.  
 

 Hørsholm Kommuneplan /2/ 

 Allerød Kommuneplan /3/ 

 Rudersdal Kommuneplan /7/ 

 Fredning af Høvelte-Sandholm-Sjælsmark Øvelsesplads /4/ 

 Fredning af landskabet omkring Sjælsøs vestende /8/ 
 

6.2 Eksisterende forhold 
De nye stiforløb ligger i et område, der er udpeget som landskabeligt værdifuldt i 
Allerød, Hørsholm og Rudersdal Kommuneplaner. I Allerød Kommune er 
området desuden udpeget som uforstyrret landskab, sårbart landskab og 
landskabskarakterområde ”søbakken”. Landskabskarakterområdet er 
karakteriseret ved kuperet terræn, ingen tekniske anlæg, udsigter og begrænset 
adgang ved Sjælsø.  
 
De nye stiforløb ligger inden for to fredninger, se figur 3. Den ene er fredningen 
af landskabet omkring Sjælsøs vestende fra 1950, som har til formål at sikre 
områdets tilstand, herunder især forhindre bebyggelse og opfyldning langs 
søbredden ved Sjælsø. Den anden er fredningen af Høvelte-Sandholm-
Sjælsmark Øvelsesplads fra 2003, som har til formål at sikre at området ikke 
byudvikles, bevare og forbedre landskabelige og naturmæssige kvaliteter, 
bevare kulturhistoriske værdier, bevare og forbedre områdets fremtidige 
rekreative anvendelse samt friholde for bebyggelse, veje og andre permanente 
anlæg. De militære aktiviteter er undtaget fra fredningen.  
 

 
I området nord for Kajerød Å inden for fredningen af Høvelte-Sandholm-
Sjælsmark Øvelsesplads, er der i forvejen et slået spor, som benyttes af 
Forsvaret til jagt.  
 

Figur 3 
 
De 2 fredninger: 
fredningen af Høvelte-
Sandholm-Sjælsmark 
Øvelsesplads og  
fredningen af landskabet 
omkring Sjælsøs 
vestende /1/. 
 
Stiforløb er angivet 
omtrentligt. 
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En del af de nye stiforløb ligger indenfor 150 m fra søbredden og er derfor 
omfattet af søbeskyttelseslinjen, se Figur 4. Det betyder, at der ikke må placeres 
bebyggelse, foretages beplantning og terrænændringer o.l. 
 
En del af de nye stiforløb ligger indenfor 300 m fra fredskov og er derfor omfattet 
af skovbyggelinjen, se Figur 4. Det betyder, at der ikke må opføres bebyggelse 
o.l. /1/.  
 

Delområderne med de nye stiforløb ligger alle i landzone. 
 
De nye stiforløb ligger ikke i geologisk interesseområde /9/. 
 

6.3 Miljøvurdering 
De nye stiforbindelser nordvest for Kajerød (delområde 1) ligger syd for Kajerød 
Å inden for fredningen af Sjælsø, og nord for Kajerød Å inden for fredningen af 
Høvelte-Sandholm-Sjælsmark Øvelsesplads samt i landskabeligt værdifuldt 
område. Etablering af nye stiforløb vil derfor kræve dispensation fra 
Fredningsnævnet. Da en del af fredningsformålet (i den ene fredning) er at 
bevare og forbedre områdets fremtidige rekreative anvendelse, vurderes det 
realistisk at der kan opnås dispensation fra Fredningsnævnet under 
forudsætning af at stien tilpasses området, optimeres miljømæssigt og tager 
hensyn beskyttelsesinteresser i området. 
 
Stien ønskes anlagt tæt på søen, hvor oplevelsesværdien er størst. Der er to 
alternative stiforløb i delområde 1. Det vestlige alternativ følger naturligt 
landskabet fra punktet, hvor den eksisterende sti (Soldraget) slutter nær enden 
af Stenløkken, og ned mod krydsningen med Kajerød Å. Her kan stien anlægges 
som en grussti, der følger terrænet i åbninger mellem bevoksninger, og uden 
væsentlig terrænregulering.  
 

Figur 4 
 
Landskabelige forhold: 
Søbeskyttelseslinje, 
fredskov og 
skovbyggelinje /1/. 
 
Stiforløb er angivet 
omtrentligt. 
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Det østlige alternativ følger matrikelgrænsen mellem 4h og 6b Kajerød By indtil 
søbredden og følger herefter søbredden indtil Kajerød Å. Anlæg af ny sti her vil 
kræve nogen fældning af skov/pilekrat, og i de fugtigere dele af området langs 
søen som plankebro.  
 
Begge forløb kan etableres inden for kommunalt ejede ejendomme. 
 
Etablering af ny sti vurderes ikke at ændre landskabet væsentligt, idet den 
visuelle påvirkning af landskabet i begge alternativer vil være meget begrænset. 
Stien anlægges i terrænniveau som en smal gangsti med grus eller som 
plankebro og vil derfor ikke være et dominerende element i landskabet. Den vil 
primært være synlig fra Soldraget samt fra et mindre antal boliger på Stenløkken.  
 
I delområde 2 etableres ikke ny sti, hvorfor der ikke vil være nogen påvirkning af 
de landskabelige værdier. 
 
De nye stiforbindelser langs Sjælsmarkvej (delområde 3) ligger i forbindelse med 
eksisterende vej og vurderes således ikke at ville påvirke landskabet væsentligt. 
 
Etablering af de nye stiforløb vurderes ikke at være omfattet af 
søbeskyttelseslinjen, medmindre der sker markante terrænændringer, 
tilplantning el. lign. Dette vurderes som beskrevet ovenfor ikke at være relevant. 
Etablering af nye stiforløb vurderes heller ikke at være omfattet af 
skovbyggelinjen. 
 
Etablering af ny sti langs Sjælsmarksvej vil kræve nogen terrænregulering da 
vejen noget af strækningen ligger med stejle skrænter op eller ned mod det 
omgivende terræn. Terrænreguleringen vurderes at have et begrænset lokalt 
omfang. 
 
Samlet vurderes etablering af nye stiforløb og øget færdsel på eksisterende 
stiforløb i planområdet ikke at påvirke de landskabelige værdier i området 
væsentligt. 
 

6.4 Afværgeforanstaltninger og overvågning 
For at afværge påvirkninger af landskabet, anbefales det, at nye stiforløb 
anlægges så de følger terrænet og visuelt falder ind i omgivelserne. 
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7 REKREATIVE INTERESSER 
 

7.1 Metode 
For at belyse planens påvirkning af rekreative interesser er kommuneplaner, 
regionplan, Landsplandirektiv, Fingerplan og fredninger gennemgået. 
 

 Hørsholm Kommuneplan /2/ 

 Allerød Kommuneplan /3/ 

 Rudersdal Kommuneplan /7/ 

 Regionplan 2005 /19/ 

 Landsplandirektiv Fingerplan 2007 /14/ 

 Fredning af Høvelte-Sandholm-Sjælsmark Øvelsesplads /4/ 

 Fredning af Sjælsø /8/ 
 

7.2 Eksisterende forhold 
En samlet stiforbindelse omkring Sjælsø (regional grøn sti) er udlagt i 
Regionplan 1997 for Frederiksborg Amt og videreført i de efterfølgende 
regionplaner. Stiforløbet er desuden beskrevet i ”Nivå Delområdeplan” 
udarbejdet af Frederiksborg Amt i 1997 /13/. 
 
De nye stiforløb ligger inden for de ”grønne kiler” i Fingerplan 2007 /14/. De 
grønne kiler er udpeget som overordnede friluftsområder, hvor muligheden for 
offentlig adgang og ophold er højt prioriteret. De ”grønne kiler” bindes sammen 
af ”grønne ringe”, som er regionale stisystemer. En samlet stiforbindelse omkring 
Sjælsø er en del af ”den fjerde grønne ring”, som blev introduceret i Regionplan 
2005 /19/ og videreført i landsplandirektivet ”Fingerplan 2007” /14/. Den fjerde 
grønne ring forbinder kysten ved Rungsted med Køge Bugt i et cirkelslag ca. 20-
25 km fra Rådhuspladsen.  
 
En samlet stiforbindelse omkring Sjælsø indgår i Hørsholm Kommunes 
planstrategi /26/ og kommuneplan /2/. Et af indsatsområderne i den kommende 
planperiode (2011-2015) er at arbejde for bedre adgang til naturen i samarbejde 
med private lodsejere - herunder etablere en sti omkring Sjælsø /26/. Af 
kommuneplanen fremgår, at Hørsholm Kommune i samarbejde med 
nabokommuner, Skov- og Naturstyrelsen og private grundejere vil udbygge det 
eksisterende stinet, hvor det er muligt, og at kommunen vil medvirke til 
planlægning af missing links i forbindelse med de overordnede regionale 
rekreative stier /2/. I kommuneplanen er stiforbindelsen angivet langs søbredden 
syd for ejendommene langs Sjælsmarkvej.  
 
En samlet stiforbindelse omkring Sjælsø er omtalt i Kommuneplan 2009 - 2021 
for Allerød Kommune, afsnit 4.5 ”Rekreative stier” /3/. Det fremgår af 
retningslinje 4.5.1 at ”Det skal sikres, at de på kortet udlagte lokale og regionale 
rekreative stier, herunder den fjerde grønne ring, fastholdes og at planlagte ruter 
realiseres og skiltes med henblik på at skabe et sammenhængende net af 
rekreative stier mellem byområder og naturområder, fredninger og andre 
oplevelsesmuligheder”. 
 
En samlet stiforbindelse omkring Sjælsø er omtalt i Kommuneplan 2009 for 
Rudersdal Kommune, afsnit 2.2 /7/. Det er i retningslinjerne beskrevet at ”Der 
reserveres mulighed for at etablere en regional rekreativ sti langs sydsiden af 
Sjælsø. Stien er en del af den fjerde grønne ring”.  
 
De nye stiforløb ligger inden for de to fredninger, som beskrevet i afsnit 6 om 
landskabet. 
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Området er relativt uforstyrret, idet der ikke er offentlig adgang. Der drives jagt 
både indenfor forsvarets område og på de øvrige grunde. Stien langs søens 
vestende (delområde 2) ejes af Nordvand, som driver en række vandboringer i 
området. Stien ender blindt og er ikke åben for offentlig adgang.  
 
Det militære terræn Høvelte-Sandholm-Sjælsmark Øvelsesplads bruges til 
øvelser, og der er en skydebane vest for Sjælsø (Sjælsø Skydebane). Støj fra 
skydebanen reguleres i henhold til bekendtgørelse om støjregulering af 
forsvarets øvelsespladser og skyde- og øvelsesterræner /29/. Bekendtgørelsen 
angiver det maksimale antal aktivitetsdage pr. år med forskellige aktiviteter som 
bl.a. skydning og sprængning. Tidspunkter for støjende aktiviteter offentliggøres i 
Høvelte kasernes støjkalender /30/. Der er aktiviteter i øvelsesterrænet de fleste 
hverdage og delvis i weekenden. På skydebanen er der aktiviteter de fleste 
hverdage (kl. 7-18), ca. 1 lørdag og ca. 2 aften/nat pr. måned. Allerød Kommune 
behandler pt. en ansøgning vedr. miljøgodkendelse af skydebanen samt forøget 
støjafskærmning. I den forbindelse vil aktivitetsniveauet på skydebanen også 
blive vurderet. 
 
Der ligger en privat flugtskydningsbane (Hørsholm og Omegns Jagtforening) i 
tilknytning til den militære skydebane. Flugtskydebanen består af 1 jagtbane med 
4 standpladser samt en jægertrapbane. På jagtbanen sker flugtskydning af 
lerduer med skyderetning fra NNØ-NNV (0-26° og 340°). Banen er 
miljøgodkendt og der er tilladelse til skydning tre hverdage om ugen samt 
lørdage i perioderne januar-juni og august-december. Der må desuden afholdes 
maximalt 8 stævner årligt, og jægertrapbanen må maksimalt bruges 6 gange 
årligt. 
 

7.3 Miljøvurdering 
Etablering af et samlet stiforløb rundt om Sjælsø vurderes at styrke de rekreative 
interesser i området. Med etablering af etape 1 vil der næsten være en 
sammenhængende rekreativ gang- og cykelsti hele rundt om Sjælsø bortset fra 
en ca. 550 m strækning nord for søen. Det samlede stiforløb vil blive ca. 10 km 
langt.  
 
Etablering af et samlet stiforløb omkring Sjælsø forventes at give øget færdsel 
på eksisterende stiforløb i planområdet, hvilket vurderes at påvirke de rekreative 
interesser i området positivt.  
 
Stien vil åbne afgangen til den vestlige ende af Sjælsø og give borgerne 
mulighed for at opleve landskabet og udsigten over søen. Med sin bynære 
beliggenhed vil stien blive et attraktivt oplevelses- og sundhedstilbud, primært for 
borgere i Birkerød, Blovstrød og Hørsholm, men stien vil sandsynligvis også 
tiltrække naturinteresserede borgere længere væk fra. 
 
Det er hensigten at stien skal underlægge sig naturen, hvilket medfører at cykler 
må trækkes på delstrækninger. Da stien anlægges forholdsvis smalt, bør der 
skiltes med at cyklister skal vige for gående. Det tilstræbes dog samtidig, at der 
anvises alternative ruter med egnet belægning for cyklister og barnevogne /13/. 
 
Det overvejes at opsætte plancher og udarbejde en folder, som formidler 
karakteristiske forhold i natur- og kulturlandskabet omkring søen /13/. 
 
Når der er skydeaktiviteter på øvelsesterrænet vil larmen påvirke den rekreative 
oplevelse. Indretningen af skydebanerne gør, at der ikke er mulighed for 
vildfarne  skud.  
 
Der kan være andre militære øvelsesaktiviteter på øvelsesterrænet, hvor 
aktiviteterne kan komme i nærheden af stien. I tilfælde af øvelser nær stien har 
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Forsvaret tilkendegivet, at der vil blive stillet en vagtpost, som sørger for at 
øvelserne indstilles, når der færdes mennesker på stien. 
 

7.4 Afværgeforanstaltninger og overvågning 
Påvirkningen er positiv og kræver ikke afværgeforanstaltninger. 
 
Videre tiltag er evt. at anvise alternative ruter med egnet belægning for cyklister 
samt udarbejde plancher og folder med formidling af karakteristiske forhold i 
natur- og kulturlandskabet omkring søen. 
 
For at adskille publikum og forsvarets øvelsesaktiviteter bør stien indhegnes mod 
øvelsesterrænet og opsættes skilte om adgang forbudt. Desuden bør der af 
hensyn til publikums tryghed informeres om, at der ikke er risiko for vildfarne 
skud fra skydebanen. 
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8 BESKYTTEDE DYR OG PLANTER 
 

8.1 Metode 
For at belyse planens påvirkning af beskyttede dyr og planter er offentligt 
tilgængelige registreringer af flora og fauna samt udpegninger i 
kommuneplanerne gennemgået. 
 

• Danmarks Arealinformation /1/ 
• DOF-basen /6/ 
• Danmarks Fugle og Natur /15/ 
• Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV /5/ 
• Hørsholm Kommuneplan /2/ 
• Allerød Kommuneplan /3/ 
• Rudersdal Kommuneplan /7/ 
• Drifts- og plejeplan 2008 - 2022 for Høvelte-Sandholm-Sjælsmark 

Øvelsesplads /11/ 
 

8.2 Eksisterende forhold 
De nye stiforløb ligger i et område, der er udpeget som biologisk kerneområde i 
Hørsholm, Allerød og Rudersdal kommuneplaner /2/, /3/, /7/. Biologiske 
kerneområder er større sammenhængende naturområder, hvor formålet er at 
beskytte biologiske interesser. Området er udpeget som både biologisk 
kerneområde og spredningskorridor i Rudersdal og Hørsholm Kommuners 
kommuneplaner Spredningskorridorer forbinder biologiske kerneområder for at 
skabe sammenhæng og spredningsmuligheder for flora og fauna. 
 
Der er ikke registreret sjældne plantearter på de beskyttede naturarealer, som de 
nye stiforløb krydser /1/. Skov-hullæbe, som er en orkide og dermed fredet, 
forekommer i moseområdet nordvest for Kajerød (delområde 1) /20/. 
 
Følgende Bilag IV-arter forekommer indenfor et UTM kvadrat på 10 x 10 km, 
som omfatter de nye stiforløb:  
 

 Vandflagermus 

 Brunflagermus 

 Skimmelflagermus 

 Troldflagermus 

 Dværgflagermus 

 Markfirben 

 Stor vandsalamander 

 Spidssnudet frø 

 Grøn mosaikguldsmed 

 Lys skivevandkalv 

 Stor kærguldsmed 
 
De to sidstnævnte arter er fåtalligt forekommende i Danmark og kendes ikke fra 
Sjælsø. De øvrige arter vurderes potentielt at forekomme omkring Sjælsø. 
Spidssnudet frø er registreret i en beskyttet sø nord for Sjælsmarkvej /1/. 
Spidssnudet frø, stor vandsalamander, markfirben og flagermus kendes fra 
Høvelte-Sandholm-Sjælsmark Øvelsesplads nord og nordvest for Sjælsø /11/, 
/27/. Ved besigtigelse i området er der set store mængder nyforvandlede brune 
frøer (butsnudet frø og/eller spidssnudet frø). Butsnudet frø er ikke Bilag IV-art. 
 
Bilag IV-arter er omfattet af Habitatdirektivet og deres yngle- og levesteder er 
beskyttede. Der må ikke gives tilladelser eller vedtages planer, der kan 
beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for arterne i deres naturlige 
udbredelsesområder /16/, /17/, /18/. 
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I og omkring Sjælsø forekommer en lang række mere eller mindre almindelige 
fuglearter /6/. I DOF-basen er der registreret i alt 134 fuglearter på lokaliteten 
”Sjælsø”. Nogle af arterne er kun registreret overflyvende eller på træk, mens 
andre er fouragerende, rastende og/eller ynglende. Hovedparten af arterne er 
småfugle, som forekommer i krat, skov sump langs søbredden, eller andefugle 
som raster og fouragerer på åbent vand. Hvinand er en af de mere sjældne 
ynglefugle, som er observeret ved Sjælsø. Derud over er der en række 
registreringer af rastende fiskeørn /6/.  DOF har igangsat en specifik tælling i den 
vestlige ende af søen i 2013. 
 
Flere sjældne fuglearter kendes fra det militære øvelsesterræn Høvelte-
Sandholm-Sjælsmark Øvelsesplads /27/, /28/, /11/. Øvelsesterrænet dækker et 
område på ca. 550 hektar, som er beliggende vest og nordvest for Sjælsø. 
Karmindompap, som er rødlistet (sårbar, VU) har ynglet i 1991 og 1993 ved de 
gamle skydebaner på det militære øvelsesterræn nær Kajerød Å’s udløb i 
Sjælsø. Engsnarre har i 1995 og muligvis i 1996 ynglet i området ”sletterne” vest 
for Kajerød Å på det militære øvelsesterræn, hvilket har givet området national 
(international) betydning. Moseområdet ved Sjælsøs vestende fremhæves som 
et af de vigtigste ornitologiske interesseområder på øvelsesterrænet /11/. 
Endvidere fremhæves: Engarealet Sletterne ved Kajerød Å, Drabæk Moses 
nordlige del, Høvelte Fredskov, Carinasøen samt moseområdet Ulerne, som de 
vigtigste ornitologiske interesseområder på øvelsesterrænet. Der kendes 
ligeledes flere rødlistede sommerfuglearter og biller fra øvelsesterrænet. 
Forekomsten er dog ikke nærmere specificeret. 
 
Der forekommer en række almindelige pattedyr arter i området, bl.a. rådyr, ræv, 
grævling, egern, hare, mosegris og mink /11/, /15/. Snog, butsnudet frø og grøn 
frø, som alle er fredet, forekommer ligeledes. 
 
Den sydlige del af delområde 1, syd for Kajerød Å (matr. nr. 6b Kajerød By), er 
et relativt uforstyrret område, idet det er en tidligere privat ejendom uden offentlig 
adgang. Der drives lidt jagt, sandsynligvis kun af én person nogle gange om året 
/20/. Ejendommen er for nylig købt af Rudersdal Kommune. 
 
Grusvejen langs søens vestende (delområde 2) ejes af Nordvand, som driver en 
række vandboringer i området. Grusvejen er 3-4 m bred, ender blindt og er ikke 
åben for offentlig adgang. Færdsel på grusvejen vurderes at være meget 
begrænset og primært i forbindelse med tilsyn af vandboringerne. 
 

8.3 Miljøvurdering 
Miljøpåvirkning på beskyttede dyr og planter vurderes primært at forekomme i 
delområde 1. Der vil dels ske en permanent inddragelse af beskyttet natur og 
levesteder for dyr og planter. Samtidig vil anlæg og færdsel på stien medføre 
øget forstyrrelse i et relativt uforstyrret område.  
 
Den eksisterende stiforbindelse langs Sjælsøs vestende (delområde 2) ejes af 
Nordvand. Her vil ændringer primært bestå i mere færdsel på stien end i 0-
alternativet. På overgangen mellem delområde 1 og delområde 2, hvor 
afstanden mellem den eksisterende sti og søbredden er kortest, ligger stien ca. 
100 m fra søbredden. Arealet mellem stien og søen er tilgroet med høje træer og 
krat og udgør dermed en visuel barriere. Øget færdsel vurderes kun i meget 
begrænset omfang at ville påvirke fuglelivet i området, på grund af afstanden og 
den visuelle barriere af krat og træer. Der kan være et problem med løse hunde, 
og der bør skiltes tydeligt med at hunde skal holdes i snor. Desuden forventes 
det  at folk primært færdes på stien, da der er sumpet i en del af området. 
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Den nye stiforbindelse langs Sjælsmarkvej (delområde 3) ligger i forbindelse 
med en eksisterende asfalteret landevej. Såfremt stien anlægges nord for vejen 
kan det være nødvendigt at inddrage en mindre del af det beskyttede 
overdrevsareal (se afsnit 9 om beskyttet natur). Etablering af ny sti i dette 
område vurderes ikke at påvirke beskyttede dyr og planter, da værdien af 
området nærmest Sjælsmarksvej vurderes at være særdeles begrænset på 
grund af trafikbelastningen. Endvidere er afstanden mellem vejen og den 
vejledende registrering af overdrevet 5–8 m (se afsnit 9), og der vurderes at 
være er helt/delvist plads til stien. Som det fremgår i afsnit 9 anbefales en 
botanisk registrering og afgrænsning af overdrevet for at kortlægge de botaniske 
værdier i den del som evt. berøres. 
 
Stien i området nordvest for Kajerød (delområde 1) anlægges dels som grussti 
på jord, dels som plankebro på sump og på en mindre bro over Kajerød Å. 
Arealinddragelsen vurderes at være meget begrænset i forhold til naturtypernes 
udbredelse (se afsnit 9 om beskyttet natur). Der er ikke registreret sjældne 
plantearter på de beskyttede arealer, men den fredede orkidé skov-hullæbe 
forekommer. Det anbefales at der laves en kortlægning af forekomsten af skov-
hullæbe og evt. andre sjældne plantearter, således at bestandene kan sikres 
bedst muligt i anlægsfasen (se afsnit 12). 
 
Der er to alternativer for stiens forløb (se figur 1 og 2). Begge stiforløb starter fra 
syd på lysåbne relativt højtliggende mosearealer, videre gennem pilekrat og 
rørsump frem til krydsningen af Kajerød Å i nord. Det vestlige forløb ligger 
generelt højere og længere fra søbredden end det østlige. Det østlige forløb 
ligger tæt på søbredden i rørsumpen på et ca. 200 m langt stykke. Det vestlige 
forløb er trukket tilbage fra rørsumpen frem til det punkt, hvor de to alternativer 
forenes ca. ved krydsningen med Kajerød Å.  
 
Det vestlige forløb vurderes således at medføre mindre forstyrrelse af de fugle, 
som opholder sig i rørsumpen og kanten af søen. DOF’s bemærkninger i den 
indledende høring er en anbefalings af, at stiforløbet trækkes tilbage fra 
vandkanten og rørskov for at beskytte ynglende og rastende fugle. En plankesti 
igennem rørskoven vil ikke være nogen god løsning, den vil komme til at virke 
meget forstyrrende på naturlivet. På denne baggrund anbefales det vestlige 
alternativ i delområde 1. 
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Fugle, som raster og yngler på åbent vand og i sump og skovområder langs 
søbredden, kan blive påvirket af forstyrrelser fra øget færdsel i området. Graden 
af forstyrrelse er bl.a. afhængig af de enkelte fuglearters følsomhed, 
forstyrrelsens færdselsmønster og årstiden /21/. De lette fuglearter, som er mest 
manøvredygtige, har generelt også den mindste flugtafstand. Flugtafstanden 
øges ligeledes med flokstørrelsen. Fugle er generelt mere følsomme over for 
spredt og ustruktureret færdsel over et område frem for færdsel i et fastlagt 
stiforløb. Herunder er det især vigtigt, at hunde holdes i snor. Ligeledes vil synlig 
færdsel, f.eks. på et dige hævet over terrænet, skabe en visuel forstyrrelse over 
større afstande end færdsel i terrænniveau eller skjult i bevoksningen. Ved faste 
færdselsmønstre kan der ske en tilvænning, hvor flugtafstanden mindskes. Fugle 
er særligt følsomme overfor støj i yngleperioden (forår/tidlig sommer) og 
rasteperioden (vinter). I forhold til anlægsperiode for stien bør der tages hensyn 
til at undlade anlægsarbejder i de følsomme perioder. 
 
En stor del af fuglearterne i området er relativt almindeligt forekommende 
småfugle og andefugle, som vurderes at have en relativt kort flugtafstand og 
desuden være i stand til at tilvænne sig systematisk færdsel ad et fastlagt 
stiforløb. Stien vil være i terrænniveau og delvis skjult af bevoksningen. Det 
forventes at færdsel primært vil begrænse sig til selve stiforløbet, idet færdsel i 
det omgivende terræn i høj grad vanskeliggøres på grund af den høje 
grundvandstand i området. 
 
Hvinand er en af de fuglearter, som er mere sjældent forekommende som 
ynglefugl på landsplan. Arten synes ikke at være særligt påvirket af menneskelig 
aktivitet og forekommer ved flere søer med stier og menneskelig aktivitet, bl.a. 
Furesøen og Bagsværd sø /22/. Fiskeørn er kun registreret rastende. Den er 
som ynglefugl meget følsom over for forstyrrelse og afhængig af fredfyldte 
skovområder, hvor reden kan etableres. 

Figur 5 
 
Beskyttet natur og 
fredskov i delområde 1. 
 
Stiforløb er angivet 
omtrentligt. 
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Høvelte-Sandholm-Sjælsmark øvelsesterræn ligger lige op til den nye 
stiforbindelse og de militære aktiviteter medfører i forvejen en del forstyrrelse i 
området i form af skydning med krigs- og øvelsesammunition overalt i terrænet 
(lette og tunge våben, brug af kanonslag), kørsel med hjulkøretøjer, pansret 
mandskabsvogn og større pansrede køretøjer mv. Der er næsten aktiviteter i 
terrænet alle dage, og der er kun åbent for offentligheden 3-5 dage pr. måned. 
Dertil kommer forstyrrelserne i forbindelse med jagtaktiviteterne og støj fra 
skydning på skydebanerne. Som det fremgår, er der allerede en del forstyrrelse i 
området, men påvirkningen af dyrelivet fra færdsel på stien vil være lidt 
anderledes end den nuværende påvirkning.  
 
Det anbefales, at der laves nærmere undersøgelser for at afklare påvirkningen af 
ynglende og rastende fugle i området nordvest for Kajerød (delområde 1) (se 
afsnit 12). Herunder anbefales det at inddrage nye data fra DOF-basen efter 
sommer 2013. 
 
Etablering af nye stier forventes ikke at medføre fældning af større træer, som 
potentielt kan være raste- og ynglested for flagermus.  
 
Etablering af nye stier vurderes ikke at medføre fysisk barriereeffekt for 
spredning af beskyttede dyrearter, herunder padder, da stien anlægges så den 
følger terrænet og udelukkende er beregnet til fodgængere og cyklister. 
 
Eftersom ingen af de nævnte bilag IV-arter er særligt følsomme over for 
forstyrrelse, vurderes planen ikke at have negativ indvirkning på dyrenes færdsel 
og spredning i området. Etablering af nye stiforløb kan dog i meget begrænset 
omfang beslaglægge våde arealer, der er levesteder for bilag IV-arter. 
 
Etablering af nye stiforløb og øget færdsel på eksisterende stiforløb i 
planområdet vurderes med det nuværende kendskab ikke at påvirke beskyttede 
dyr og planter i området væsentligt. Der bør dog laves feltundersøgelser med 
kortlægning af forekomster af bl.a. skov-hullæbe og andre sjældne plantearter og 
nærmere undersøgelser for at afklare påvirkningen af ynglende og rastende 
fugle. 
 
Det vestlige forløb er trukket tilbage fra rørsumpen og det vurderes at medføre 
væsentlig mindre forstyrrelse af de fugle, som opholder sig i rørsumpen og 
kanten af søen. Det er også i overensstemmelse med Dansk Ornitologisk 
Forenings anbefaling i den indledende høring, at stiforløbet trækkes tilbage fra 
vandkanten og rørskov for at beskytte ynglende og rastende fugle. DOF 
vurderer, at en plankesti igennem rørskoven vil ikke være nogen god løsning, og 
at den vil komme til at virke meget forstyrrende på naturlivet.  
På denne baggrund anbefales det vestlige alternativ i delområde 1. 
 
 

8.4 Afværgeforanstaltninger og overvågning 
For at afværge påvirkninger af beskyttede dyr og planter, anbefales det, at det 
nye stiforløb nordvest for Kajerød (delområde 1) etableres i terrænniveau med 
tydelig markering af stiforløbet, for at mindske risikoen for spredt færdsel i 
området. Der gøres de nødvendige foranstaltninger i form af bl.a. tydelig skiltning 
og generel oplysning, for at sikre, at hunde holdes i snor. Indhegning af 
stiforløbet i de mest sårbare områder langs søbredden bør også overvejes for at 
holde hunde på stien. 
 
Anlægsarbejdet iværksættes mest hensigtsmæssigt uden for fuglenes 
yngleperiode. Såfremt der skal fældes større træer, som potentielt kan være 
raste- og ynglested for flagermus, skal dette ske uden for flagermusenes yngle- 
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og rasteperiode, dvs. i september - oktober. Under anlægsarbejdet sikres 
hensynet til den fredede orkidé skov-hullæbe. 
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9 BESKYTTET NATUR 
 

9.1 Metode 
For at belyse planens påvirkning af beskyttede naturtyper er offentligt 
tilgængelige registreringer gennemgået og suppleret med oplysninger fra 
kommunerne. 
 

 Danmarks Miljøportal /1/ 

 Drifts- og plejeplan 2008 - 2022 for Høvelte-Sandholm-Sjælsmark 
Øvelsesplads /11/ 

 

9.2 Eksisterende forhold 
Omkring Sjælsø er der en række mose-, kær-, eng- og overdrevsarealer samt 
søer og vandløb, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 (Figur 6). Der 
er ikke registreret sjældne plantearter på arealerne /1/. 
 
De nye stiforbindelser nordvest for Kajerød (delområde 1) ligger i et beskyttet 
moseområde. Tæt ved søen ligger nogle mindre søer, som er tidligere 
tørvegrave, hvoraf enkelte har hængesæk med kær-padderok, dyndstar mv. /1/. 
På tørvebænkene mellem tørvegravene forekommer skovhullæbe, som er en af 
de almindeligste orkideer i Danmark, men fredet på lige fod med andre orkidéer. 
De lavest beliggende dele af mosen er tilgroet med pil, mens de højere 
beliggende arealer er lysåbne og afgræsses og/eller høstes i sommerperioden. 
Der forekommer en række almindelige mose- og kærarter. I området krydses 
Kajerød Å, som er et beskyttet vandløb og udgør grænsen mellem Rudersdal og 
Allerød kommuner.  
 
Langs Sjælsøs vestende (delområde 2) udgøres stien af et eksisterende 
stiforløb. 
 
Den nye stiforbindelse langs Sjælsmarkvej (delområde 3) ligger enten nord eller 
syd for vejen. Syd for Sjælsmarkvej er der ikke registreret beskyttet natur. Nord 
for Sjælsmarkvej ligger et beskyttet overdrev, som er en del af Høvelte-
Sandholm-Sjælsmark Øvelsesplads. I drifts- og plejeplanen angives, at arealerne 
nord for Sjælsmarkvej er nogle af de bedste på terrænet. Botaniske 
registreringer omfatter hele øvelsesterrænnet. Overdrevsfloraen er artsrig og 
bærer præg af ikke at have været gødet over en længere årrække. Den 
lerholdige jord betyder, at man ikke finder overdrevsarter som er typiske for tør 
og sandet jordbund. Først og fremmest er de mange forskellige græsarter 
fremherskende /11/. Den vejledende § 3 registrering er indtegnet så den starter 
ca. 5 - 8 m nord for vejen. 
 
Af Hørsholm kommuneplan/helhedsplan 2009-2020 fremgår, at kommunen 
ønsker at udarbejde en naturstrategi, som bl.a. skal indeholde en vurdering af 
mulighederne for at håndtere Sjælsø som et Natura 2000 område /3/. Beskyttede 
naturtyper i Natura 2000 er underlagt et krav om konsekvensvurdering af planer 
og projekter, samt et forsigtighedsprincip, som gør at der kun kan gennemføres 
planer og projekter, som uden videnskabelig tvivl ikke påvirker Natura 2000-
områdets udpegningsgrundlag /18/. 
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9.3 Miljøvurdering 

Etablering af nye stiforbindelser vil medføre inddragelse af areal i § 3-beskyttede 
naturtyper i delområde 1 og evt. delområde 3.  
 
Den nye stiforbindelser nordvest for Kajerød (delområde 1) ligger i et område 
med § 3-beskyttet mose. Begge alternativer har en længde på ca. 750 m. Hvilket 
betyder, at en 2 m bred sti vil inddrage ca. 1.500 m

2
. Arealinddragelsen vurderes 

at være meget begrænset i forhold til moseområdets udbredelse. Det forventes 
at stien på de vådeste dele etableres som en plankebro, hvilket betyder, at 
hydrologien ikke påvirkes. Over Kajerød Å etableres en bro, således at 
afstrømningen i vandløbet ikke påvirkes. 
 
Den nye stiforbindelse langs Sjælsmarkvej (delområde 3) vil ikke inddrage 
beskyttede naturarealer, hvis den anlægges syd for vejen. Hvis den anlægges 
nord for vejen vil den muligvis inddrage en bræmme af § 3-beskyttet overdrev. I 
forbindelse med en nærmere projektering af stiforløbet inkl. rabatter mv. samt en 
aktuel afgrænsning af det beskyttede overdrev vil dette afklares nærmere. 
Arealinddragelsen vurderes dog at være begrænset i forhold til overdrevets 
udbredelse. Det anbefales, at der laves nærmere afgrænsning af det beskyttede 
overdrev, for at afklare hvorvidt en stiforbindelse nord for Sjælsmarkvej inddrager 
beskyttet natur (se afsnit 12). 
 
Samlet vurderes det at etablering af nye stiforløb og øget færdsel på 
eksisterende stiforløb i planområdet med de nedennævnte 
afværgeforanstaltninger ikke vil påvirke beskyttet natur i området væsentligt.  
 

9.4 Afværgeforanstaltninger og overvågning 
For at afværge påvirkninger af beskyttet natur er det vigtigt at mindske 
dræneffekter ved anlæg og drift samt slidpåvirkninger/ terrænændringer fra 

Figur 6 
 
Beskyttet natur og 
fredskov i 
projektområdet.   
 
Stiforløb er angivet 
omtrentligt. 
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tunge køretøjer i området nordvest for Kajerød (delområde 1), hvor 
grundvandstanden er høj. Midlertidige arbejdsveje anlægges så vidt muligt 
udenfor beskyttede naturområder. Der anvendes om nødvendigt køreplader og 
eventuelle kørespor reetableres. Oplagspladser mv. anlægges uden for 
beskyttede områder. Det kan anbefales at foretage anlægsarbejdet i 
vinterhalvåret for at mindske opkørsel af terræn. 
 
Etablering af nye stiforløb i beskyttede naturområder forudsætter, at den 
ansvarlige kommunale myndighed meddeler dispensation i forhold til 
naturbeskyttelseslovens § 3. Det kan forventes at dispensationen vil angive en 
række vilkår til udformning af stien og anlægsarbejdet, som skal sikre at 
påvirkningen minimeres. Der vil muligvis blive stillet vilkår om etablering af 
erstatningsnatur.  
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10 TRAFIKSIKKERHED 
 

10.1 Metode 
For at belyse planens påvirkning af de trafikale forhold, er forholdene afklaret ud 
fra kortmateriale, trafiktællinger, oplysninger om uheld og besigtigelse af 
området. 
 

10.2 Eksisterende forhold 
Der er i dag ingen veje eller stier i delområde 1. Den eksisterende stiforbindelse 
langs Sjælsøs vestende i delområde 2 er ejet af Nordvand og fungerer som 
adgangsvej for køretøjer i forbindelse med tilsyn af vandboringerne i området. 
Der er ikke offentlig adgang på vejen i dag. 
 
Delområde 3 forløber langs Sjælsmarkvej, som er en relativt befærdet landevej. 
På Sjælsmarksvej er trafikken i januar 2009 talt til ca. 8.000 køretøjer på en 
hverdag og ca. 3.600 køretøjer på en weekend-dag. Tællingerne er foretaget lidt 
øst for delområde 3. ÅDT er beregnet til 8.160 køretøjer. Fordelingen var 97% 
personbiler/varevogne og 3% større køretøjer. Gennemsnitshastigheden er målt 
til 65 km/t, men 6,5-14% overskred hastighedsbegrænsningen på 80 km/t, flest i 
weekenden. 85 %-fraktil for hastighed er 75-79 km/t. 
 
I Allerød Kommune er der lavet en trafiktælling 1 uge i november 2012, hvor der 
er talt ca. 4.800 køretøjer i døgnet. 
 
I Allerød Kommunes kortlægning af trafikale data er barriereeffekt af vejene 
vurderet /31/. Barriereeffekt handler om bløde trafikanter, der ønsker at krydse 
en vej, og barrieren kan udtrykkes som ”den begrænsning en vej udgør i 
menneskets mulighed for at bevæge sig frit”. Den vestlige ende af 
Sjælsmarksvej er i 2008/2009 vurderet at have en uovervindelig barriereeffekt. 
Det vil sige at fodgængere ikke har mulighed for at krydse vejen uden betydelige 
forsinkelse, eventuelt i form af at skulle gå en omvej. 
 
 Tilladt hastighed på strækningen er hhv. 60 eller 80 km/t. 
 
Oversigtsforholdene langs Sjælsmarksvej begrænses typisk af bakker, skrænter, 
beplantning og sving. Nedenfor er angivet oversigtsforholdene for fire udvalgte 
lokaliteter på strækningen (se Figur 7): 

 Ved nordvands sti ca. 150-200 m til hver side, (80 km/t) 

 Ved Tingstedet (vest) ca.100-150 m til hver side, (60/80 km/t) 

 Ved Tingstedet (øst) ca.100-150 m til hver side, (60 km/t) 

 Ved Landsbyen ca. 200 mod vest og ca. 100 m mod øst (60 km/t) 
 

I bilag 1 ses fotodokumentation for oversigtsforhold.  
 

Figur 7 
 
Delområde 3 langs 
Sjælsmarksvej. De røde 
cirkler angiver hvor 
oversigtsforhold er 
vurderet /1/. 
 

 

 
 



  

 

 

 
26 Miljøvurdering af sti om Sjælsø – Etape 1 

Trafiksikkerhed 

www.niras.dk 

Udtræk af uheldsstatistik for strækningen af Sjælsmarksvej i delområde 3 viser 
at der er sket 4 uheld  i perioden fra 2008 til 2013. I et af uheldene var der 
tilskadekomne. I de øvrige 3 uheld var der kun materiel skade. 
 
I den vestlige ende af delområde 3 er der en militær kørevej umiddelbart nord for 
Sjælsmarksvej på en 100-150 m lang strækning. 
 
Allerød, Hørsholm og Rudersdal Allerød Kommuneplaner /2/, /3/, /7/ angiver, at 
stierne i det overordnede rekreative stinet ved nyanlæg eller fornyelse skal have 
sikrede skæringer, om nødvendigt niveaufri, over eller under barrierer som veje, 
baner og vandløb, så stiernes oplevelsesværdi, sikkerhed og sammenhæng 
tilgodeses. 
  

10.3 Miljøvurdering 
De nye stiforbindelser nordvest for Kajerød (delområde 1) etableres i åbent land. 
Trafikken vil begrænse sig til gående og evt. cyklister, som efterfølgende vil 
færdes på det nye stiforløb. 
 
Etablering af det nye stiforløb langs Sjælsmarkvej (delområde 3) vurderes 
generelt at ville øge trafiksikkerheden for gående på den berørte strækning, idet 
det forudsættes at stien etableres med forsvarlig adskillelse og afstand til 
Sjælsmarkvej, dvs. adskillelse på min. 1,5 m græsrabat alternativt autoværn hvis 
det ikke er muligt med græsrabat. Dette vil øge sikkerheden i forhold til den 
aktuelle situation, hvor gående kun har mulighed for at færdes i vejkanten eller 
rabatten. Stien vil være en grussti fortrinsvis for gående, men den vil muligvis 
også blive anvendt af cyklister. 
 
Ved det sydlige alternativ placeres stien på den sydlige side af Sjælsmarksvej, 
og folk der bruger stinettet omkring søen vil derfor ikke skulle krydse vejen. I det 
sydlige alternativ skal stien passere en ejendom, hvor et hushjørne ligger tæt på 
Sjælsmarksvej. Der er ca. 4 m fra hushjørnet til vejkant. Etablering af sti vil 
kræve ekspropriation af en lille del af ejendommen. Stien vil komme tæt på huset 
og kan medføre gene for beboerne. På grund af den begrænsede plads vil det 
ved passage af huset være nødvendigt at adskillelsen af vej og sti sker med 
autoværn. 
 
I det nordlige alternativ etableres stien nord for Sjælsmarkvej, og det vil derfor 
være nødvendigt for fodgængere og cyklister at skulle krydse Sjælsmarksvej to 
gange.  
 
Sjælsmarksvej har høj trafikbelastning og er ved de nuværende forhold utryg at 
færdes på for bløde trafikanter. Endvidere er oversigtsforholdene i forhold til 
krydsning af vejen ikke optimale.  
 
Vejreglerne opstiller krav til oversigtsforhold. Til vurderingen bruges krav til 
prioriterede vejkryds i åbent land /32/. I prioriterede vejkryds skal der være 
stopsigtlængde i alle ligeudspor på primærvejen svarende til den 
dimensionerende hastighed gennem krydset, se Tabel 1. Den benyttes i 
situationer, hvor en trafikant, der kører for hurtigt, kan komme til at skade andre. 
Heri kan indregnes et hastighedstillæg, så den dimensionerende hastighed bør 
fastlægges med udgangspunkt i 85 %-fraktil hastigheden, altså den hastighed, 
som ikke overskrides af 85 % af trafikanterne, og at der derfor erfaringsmæssigt 
bør anvendes et hastighedstillæg på 20 km/h. 
 
Ud fra trafiktællingen vurderes det at 85 %-fraktil hastigheden svarer til tilladt 
hastighed på 80 km/t strækningen. Med hastighedstillæg på 20 km/t bør stopsigt 
for 100 km/t derfor anvendes i vurderingen, hvor tilladt hastighed er 80 km/t og 
stopsigt 80 km/t anvendes, hvor tilladt hastighed er 60 km/t. 
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I henhold til vejregel ”Prioriterede vejkryds i åbent land” /33/ bør erkendelse af et 
vejkryds ske i afstand, som afhænger af hastigheden på vejen. Disse 
erkendelsesafstande er anført i Tabel 1. 
 
Ved Tingstedets østlige tilslutning til Sjælsmarksvej er oversigtsforholdene ved 
udkørsel især dårlige, hvis man ikke er helt nær vejkanten, se foto i bilag 1. 
 

 
Oversigtsforholdene er rimelig gode ved den vestlige krydsning i delområde 3, 
men ikke helt så gode på den østlige del af strækningen. Det vurderes tvivlsomt 
om kravene til stopsigt og afstand ved erkendelse kan overholdes.  
 
Det vurderes, at der skal laves yderligere vurdering og analyse af trafiksikkerhed 
og afværgeforanstaltninger for at højne trafiksikkerheden for cyklister og gående 
langs Sjælsmarkvej og i forbindelse med eventuel krydsning af Sjælsmarksvej. 
 
Krydsninger kan eksempelvis forbedres ved nedskiltning af hastighed, 
opsætning af varslingsskilte og etablering af midterhelle. Det skal sikres at stien 
lever op til målsætning om sikrede skæringer, om nødvendigt niveaufri (over eller 
under) ved veje jf. kommuneplanen /3/.  
 
Det sydlige alternativ vurderes at være mere trafiksikkert end det nordlige 
alternativ. 
 
 

10.4 Afværgeforanstaltninger og overvågning 
For at afværge påvirkninger af trafiksikkerheden, anbefales det, at den nye sti 
langs Sjælsmarkvej (delområde 3) anlægges med passende 
sikkerhedsforanstaltninger i form af 1,5 m græsrabat mellem vej og sti, 
afskærmning mv.  
 
Såfremt stien lægges nord for vejen skal der etableres sikre 
passager/krydsninger for gående og cyklister i form af niveaufri krydsninger eller 
nedskiltning af hastighed, opsætning af varslingsskilte og etablering af 
midterhelle. 
 
Det vurderes, at der skal laves yderligere vurdering og analyse af trafiksikkerhed 
og afværgeforanstaltninger for at højne trafiksikkerheden for cyklister og gående 
langs Sjælsmarkvej. 
 

Tabel 1 
 
Stopsigt og 
oversigtslængde ved 
forskellige hastigheder 
/32/. 
 

 Dimensionerende hastighed (km/h) 100 80 60 

Stopsigt (m) 160 140 75 

Afstand ved erkendelse (m) - 215 140 
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11 GRUNDVAND 
 

11.1 Metode 
For at belyse planens påvirkning af grundvand er relevante offentlige data 
gennemgået: 
 

 Danmarks Arealinformation /1/ 

 Regionplan 2005 /23/ 

 VVM for den regionale vandforsyning. Værket ved Sjælsø /24/ 
 

11.2 Eksisterende forhold 
Planområdet er udpeget som ”område med særlige drikkevandsinteresser” 
(OSD) /1/. Det er kildepladszone for en række vandboringer beliggende langs 
den eksisterende sti/vej vest for Sjælsø /2/. Vandboringerne ejes og drives af 
Nordvand A/S. Der er i ikke offentlig adgang på stien, men det bliver der i 
forbindelse med etableringen af de nye stiforløb. 
 
Området omkring Sjælsø er et ”område med særlig begrænsning på 
vandindvindingen” i henhold til Regionplan 2005 /23/. Disse områder forventes at 
bortfalde i de endelige vandplaner /24/. Sjælsø er en del af vandhovedopland 
”2.3 Øresund”. Forslag til vandplan er endnu ikke sendt i høring. 
 
Der skal i løbet af de kommende år igangsættes en indsatsplanlægning for 
indvindingsoplandet til Sjælsø Vandværk /24/, /25/. En indsatsplan er en række 
aftaler mellem relevante parter, f.eks. kommuner, vandværker, 
interesseorganisationer og lodsejere, om gennemførelse af indsatser, som skal 
beskytte grundvandet. 
 

11.3 Miljøvurdering 
Færdsel på nye stiforløb omkring Sjælsø vurderes ikke at påvirke 
grundvandsressourcen eller -forholdene i området.  
 
Kun i forbindelse med selve etableringen (i anlægsfasen) vil der kunne være en 
lille risiko for påvirkning. I forbindelse med anlægsarbejderne skal det sikres at 
maskiner og evt. mobile tanke placeres, så der ikke er risiko for spild af 
miljøfremmede stoffer. Det er vigtigt at anlægsarbejdet tilrettelægges med 
henblik på sikring af grundvandsressourcen, hvilket f.eks. kan indebære krav om 
brug af bionedbrydelig olie. 
 

11.4 Afværgeforanstaltninger og overvågning 
For at afværge påvirkninger af grundvandet i anlægsfasen, anbefales det, at 
hensynet til grundvandet sikres f.eks. i forbindelse med placering af mobile 
olietanke og krav til maskinerne. 
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12 KONKLUSION OG ANBEFALINGER 
På baggrund af ovenstående vurderinger kan det samlet konkluderes, at planen 
med det nuværende vidensgrundlag ikke vurderes at påvirke miljøet væsentligt. 
Med de nævnte afværgeforanstaltninger kan der etableres nye stiforløb på en 
måde, som ikke væsentligt påvirker miljøet i området. 
 
På det foreliggende vidensgrundlag anbefales det at vælge det vestlige forløb i 
delområde 1 og det sydlige forløb i delområde 3. Men afhængig af resultat af 
supplerende undersøgelser kan anbefalingen ændre sig. 
 
Det anbefales, at der gennemføres en række supplerende undersøgelser, for 
nærmere at afklare miljøpåvirkningerne ved etablering af nye stiforløb og øget 
færdsel på eksisterende stiforløb i planområdet. Forslag til nærmere 
undersøgelser er beskrevet nedenfor. 
 

1) Beskyttet natur og botanik i delområde 1 
Det foreslås, at der laves en kortlægning af naturtypernes udbredelse i 
området ved stien. Desuden foreslås en botanisk registrering af de nye 
stiforløb for at kortlægge evt. forekomst af sjældne eller sårbare arter, 
herunder forekomsten af skovhullæbe i blomstringsperioden (juli-
september), således at bestandene kan sikres bedst muligt i 
anlægsfasen.  
 

2) Fugle i delområde 1 og 2 
Det foreslås, at der laves supplerende undersøgelser og vurderinger af 
forekomsten af fugle for at afklare påvirkning af ny sti på ynglende og 
rastende fugle. Området er i dag relativt uforstyrret, og der er ikke 
registreret sjældne ynglefugle. De nye registreringer som foretages af 
DOF inddrages i dette arbejde. 
 

3) Beskyttet natur i delområde 3 
Det foreslås at der laves en kortlægning af afgrænsningen af overdrevet 
nord for Sjælsmarkvej herunder forekomster af sjældne eller sårbare 
arter, for at afklare hvorvidt en stiforbindelse nord for Sjælsmarkvej vil 
inddrage beskyttet natur. 

 
4) Trafiksikkerhed i delområde 3 

Analyse af afværgeforanstaltninger for at højne trafiksikkerheden for 
cyklister og gående ved evt. krydsning og færdsel langs Sjælsmarksvej i 
delområde 3. 
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BILAG 1: FOTO OG OVERSIGTSFORHOLD 
 
 
 

 
Nordvands sti set fra Sjælsmarksvej, foto NIRAS 
 

 
Sjælsmarksvej 21 ligger tæt ved vejen, afstand fra hushjørne til vejkant er ca. 4 m 
Kilde Google Maps 
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Oversigtsforhold ved Nordvands stis tilslutning til Sjælsmarksvej (set mod vest og øst), foto NIRAS 
 

  
 
Oversigtsforhold ved Tingstedet, vest (set mod øst og vest), foto NIRAS 
 

  
 
Oversigtsforhold ved Tingstedet, øst (set mod øst og vest), foto NIRAS 
 

  
 
  



  

 

 

 
34 Miljøvurdering af sti om Sjælsø – Etape 1 

 

www.niras.dk 

Oversigtsforhold ved Tingstedet ca. 3 m fra vejkant, øst (set mod øst og vest) 
 

  
 
Oversigtsforhold ved Landsbyen (set mod vest og øst), foto NIRAS 
 

  
 
 
 
 


