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 Bilag til Nationalt høringssvar: 

 

Justering af natura 2000 områdernes 

afgrænsning - udvalgte områder  
 

 

Om dette notat 

Dette notat er bilag til Danmarks Naturfredningsforenings nationale høringssvar i forbindelse 

med justeringen af natura 2000 områdernes afgrænsning. Notatet gennemgår udvalgte områ-

der, hvor der er lagt op til større og/eller væsentlige udtagninger.  

 

 

For hvert af områderne er indledningsvist gengivet en tekst med kursiv. Det er den fulde gen-

givelse af teksten fra Miljøstyrelsens  notat "Overordnet områdebeskrivelse" hvori de foretagne 

ændringer kort beskrives.  

 

Disse meget begrænsede oplysninger er de eneste faglige begrundelser for ændringsforslage-

ne, der er tilgængelige for offentligheden som grundlag for høringen. 

 

 

For hvert område er også indledningsvist angivet ændringernes omfang. Tal med rød skrift ud 

for hvert områdenavn angiver areal i hektar udtaget af området. Tal med grøn skrift, hvor me-

get der er indlemmet i området: 

 

 

N XXXX OMRÅDENAVN xxxx xxxx xxxx xxxx 

Natura 

2000 om-

rådets nr. 

 Landareal 

udtaget 

Vandareal 

udtaget 

Landarealer 

tilføjet 

Vandarealer 

tilføjet 

 

 

Udtagningen af konkrete arealer skal vurderes i forhold til, om de pågældende arealer har be-

tydning for områdets "udpegningsgrundlag". Derfor gengives for hvert område de naturtyper 

og arter, der udgør det pågældende områdes udpegningsgrundlag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mst.dk/media/139268/overordnet-omraadebeskrivelse.pdf
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Gennemgang af de enkelte områder 
 

 

N 3 Jerup Hede, Råbjerg og Tolshave Mose 50,2 0,0 0,0 0,0  

Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer. Områdegrænserne er 

kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

 

 
Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 3  
Naturtyper:  Strandeng (1330)  Grå/grøn klit (2130)  
Klithede* (2140)  Grårisklit (2170)  
Klitlavning (2190)  Enebærklit* (2250)  
Søbred med småurter (3130)  Næringsrig sø (3150)  
Brunvandet sø (3160)  Vandløb (3260)  
Våd hede (4010)  Tør hede (4030)  
Enekrat (5130)  Surt overdrev* (6230)  
Tidvis våd eng (6410)  Urtebræmme (6430)  
Højmose* (7110)  Nedbrudt højmose (7120)  
Hængesæk (7140)  Tørvelavning (7150)  
Rigkær (7230)  Stilkege-krat (9190)  
Skovbevokset tørvemose* (91D0)  
Arter:  Hedepletvinge (1065)  

 
Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 6  
Fugle:  plettet rørvagtel (Y)  engsnarre (Y)  
trane (Y)  tinksmed (Y)  
mosehornugle (Y)  rødrygget tornskade (Y)  

 

 

DNs kommentarer: 

Der henvises til separat høringssvar fra DNs lokalafdeling, hvori lokalafdelingen indstiller at de 

to største arealer (lidt vest for Øster Holmen) forbliver i H3. 

 

 

N27 Hvidbjerg Å, Ove Sø og Ørum Sø 136,5 0,0 29,6 0,0 

H27 Området er foreslået reduceret med landbrugsarealer og lokalplanlagte arealer. Området 

er foreslået udvidet med mindre tilstødende naturarealer af bl.a. tidvis våd eng og kildevæld. 

Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

 

F21 Området er foreslået reduceret med landbrugsarealer. Områdegrænserne er kvalitetssikret 

og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

 

N2000 plan 

http://mst.dk/media/129862/n27_n2000plan_2016-21.pdf  

  
Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 27  
Naturtyper:     
Grå/grøn klit (2130)  Klithede* (2140)  
Kransnålalge-sø (3140)  Næringsrig sø (3150)  
Brunvandet sø (3160)  Vandløb (3260)  
Kalkoverdrev* (6210)  Surt overdrev* (6230)  
Tidvis våd eng (6410)  Urtebræmme (6430)  
Hængesæk (7140)  Kildevæld* (7220)  
Rigkær (7230)  
Arter:    
Havlampret (1095)  Bæklampret (1096)  
Flodlampret (1099)  Stor vandsalamander (1166)  
Odder (1355)  

 
Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 21  
Fugle:  sangsvane (T)  sædgås (T)  

http://mst.dk/media/129862/n27_n2000plan_2016-21.pdf
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DNs kommentarer: 

Der er arter af trækfugle på udpegningsgrundlaget, som benytter omdriftsarealer under trækket.  

 

Høringsmaterialet redegør ikke for den faglige vurdering der er foretaget i henhold til kriteriet 2 c ii. Derfor er 

det ikke muligt ud fra høringsmaterialet at forholde sig til, hvorvidt de udtagne arealer har væsentlig eller 

uvæsentlig betydning for arter på udpegningsgrundlaget.  

 

Det drejer sig om arterne angivet nedenfor. Der er således ikke igennem høringsmaterialet fremlagt oplys-

ninger eller dokumentation, der kan begrunde udtagningen af de pågældende arealer. 

 

H 27: Rummer de udtagne lokalplanlagte arealer habitatnatur? Hvornår er lokalplanen vedtaget? (efter ud-

pegningen?) 

 

F 21: er de udtagne arealer uden betydning for de rastende arter på udpegningsgrundlaget: sædgås og 

sangsvane?  

 

 

  

N28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø  

472,6 110,2 119,1 0,1 

 

H28 Området er foreslået reduceret med nogle intensivt drevne landbrugsarealer og bebyggel-

se. Området er foreslået udvidet med mindre naturarealer, herunder surt overdrev, kalkover-

drev, kildevæld og rigkær. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset 

naturlige skel i landskabet. 

 

F23 Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

 

F27 Området er foreslået reduceret med mindre arealer med intensivt drevet landbrug. Områ-

degrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

 

F28 Den sydlige del af Lem Vig er fjernet fra fuglebeskyttelsesområdet. Områdegrænserne er 

kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

 

F39 Området er samlet set foreslået reduceret. I forslaget er der udtaget et større område 

med intensivt dyrkede arealer. Området er foreslået udvidet mod vest, så grænsen går ved 

kysten for at inddrage ynglesteder for dværgterne. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så 

vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

 

N2000 plan 

http://mst.dk/media/129863/n28_n2000plan_2016-21.pdf 

 
 
Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 28 
Naturtyper:  
Sandbanke (1110)  
Vadeflade (1140) 
Lagune* (1150)  
Bugt (1160) 
Rev (1170)  
Strandvold med enårige planter (1210) 
Strandvold med flerårige planter (1220) 
Enårig strandengsvegetation (1310) 
Strandeng (1330)  
Forklit (2110) 
Hvid klit (2120)  
Grå/grøn klit (2130) 
Klithede* (2140)  
Havtornklit (2160) 

http://mst.dk/media/129863/n28_n2000plan_2016-21.pdf
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Grårisklit (2170)  
Klitlavning (2190) 
Næringsrig sø (3150)  
Vandløb (3260) 
Tør hede (4030)  
Kalkoverdrev* (6210) 
Surt overdrev* (6230)  
Tidvis våd eng (6410) 
Hængesæk (7140)  
Kildevæld* (7220) 
Rigkær (7230) 
Arter: Stavsild (1103)  
Stor vandsalamander (1166) 
Odder (1355)  
Spættet sæl (1365) 

Blank seglmos (1393) 

 
Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 23 
Fugle:  
rørdrum (Y)  
pibesvane (T) 
lysbuget knortegås  
(T) pibeand (T) 
krikand (T)  
spidsand (T) 
rørhøg (Y)  
klyde (TY) 
hjejle (TY)  
almindelig ryle (Y) 
brushane (Y)  
lille kobbersneppe (T) 
splitterne (Y)  
fjordterne (Y) 
havterne (Y)  
dværgterne (Y) 

mosehornugle (Y) 

 
Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 27 
Fugle:  
lysbuget knortegås (T)  
hvinand (T) 
toppet skallesluger (T)  
klyde (Y) 

hjejle (T)  

havterne (Y) 

 
Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 28 

Fugle:  

hvinand (T)  

toppet skallesluger (T) 

 
Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 39 
Fugle:  
kortnæbbet gås (T)  
bramgås (T) 
lysbuget knortegås (T)  
klyde (TY) 
hvidbrystet præstekrave (Y)  
almindelig ryle (Y) 
brushane (Y)  
fjordterne (Y) 

dværgterne (Y)  

mosehornugle (Y) 

 

 

 

 



5 
 

DNs kommentarer: 

Der henvises til separat indsendt høringssvar, udarbejdet af DNs lokalafdeling.  

 

Der ud over har DN følgende kommentarer: 

Der er arter af trækfugle på udpegningsgrundlaget, som benytter omdriftsarealer under trækket.  

 

Høringsmaterialet redegør ikke for den faglige vurdering der er foretaget i henhold til kriteriet 2 c ii. Derfor er 

det ikke muligt ud fra høringsmaterialet at forholde sig til, hvorvidt de udtagne arealer har væsentlig eller 

uvæsentlig betydning for arter på udpegningsgrundlaget.  

 

Det drejer sig om arterne angivet nedenfor. Der er således ikke igennem høringsmaterialet fremlagt oplys-

ninger eller dokumentation, der kan begrunde udtagningen af de pågældende arealer. 

 

 

F 27: På Agerø er der af uigennemskuelige årsager udtaget et større areal mod vest, som kan udgøre en 

rastemulighed for Lysbuget Knortegås.  

 

F 39 Udtagning af markerne mod sydvest er et problem. Arealerne udnyttes som rasteområde for svaner og 

gæs. IBA–lokalitet 39: IBA-Rapporten foreslår at F39 udvides mod sydvest, så det kommer til at omfatte 

Veserne da området hænger naturligt sammen med SBA – 39, med udveksling af ynglende/rastende gæs 

og vadefugle indenfor og udenfor det nuværende beskyttelsesområde. 

 

 

 

 

 

 

N30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt 

Skravad Bæk 2.016,7 0,0 419,8 0,0 

 

H30 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer og kulturenge. Om-

rådet er foreslået udvidet med mindre naturarealer af især surt overdrev samt tør hede, kalk-

overdrev, kildevæld, rigkær, højmose, skovbevokset tørvemose, bøg på mor, egeblandskov og 

stilk-egekrat. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i 

landskabet. 

 

F14 Området er foreslået reduceret med intensivt dyrkede landbrugsarealer. Områdegrænser-

ne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet 

 

F24 Området er foreslået reduceret med intensivt dyrkede landbrugsarealer. Områdegrænser-

ne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet 
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N2000 plan 

http://mst.dk/media/129780/30_n2000plan_2016-21.pdf  

 
Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 30  
Naturtyper:    
Vadeflade (1140)  Lagune* (1150)  
Bugt (1160)  Rev (1170)  
Strandvold med enårige planter (1210)  Strandvold med flerårige planter (1220)  

Kystklint/klippe (1230)  Enårig strandengsvegetation (1310)  

Strandeng (1330)  Klithede* (2140)  
Søbred med småurter (3130)  Kransnålalge-sø (3140)  
Næringsrig sø (3150)  Brunvandet sø (3160)  
Vandløb (3260)  Våd hede (4010)  
Tør hede (4030)  Enekrat (5130)  
Tørt kalksandsoverdrev* (6120)  Kalkoverdrev* (6210)  

http://mst.dk/media/129780/30_n2000plan_2016-21.pdf
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Surt overdrev* (6230)  Tidvis våd eng (6410)  
Urtebræmme (6430)  Nedbrudt højmose (7120)  
Hængesæk (7140)  Tørvelavning (7150)  
Kildevæld* (7220)  Rigkær (7230)  
Bøg på mor (9110)  Bøg på muld (9130)  
Ege-blandskov (9160)  Stilkege-krat (9190)  
Skovbevokset tørvemose* (91D0)  Elle- og askeskov* (91E0)  

 
Arter:  Kildevældsvindelsnegl (1013)  Grøn kølleguldsmed (1037)  
Stor kærguldsmed (1042)  Bæklampret (1096)  
Flodlampret (1099)  Stavsild (1103)  
Stor vandsalamander (1166)  Damflagermus (1318)  
Odder (1355)  Spættet sæl (1365)  
Blank seglmos (1393)  Gul Stenbræk (1528)  

 

 
Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 14  
Fugle:  Sangsvane (T)  Hvinand (T)  
 
 
Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 24  
Fugle:    
Rørdrum (Y)  Sangsvane (T)  
Taffeland (T)  Troldand (T)  
Hvinand (T)  Fiskeørn (T)  
Plettet rørvagtel (Y)  Engsnarre (Y)  
Blishøne (T)  

 

 

 

 

DNs kommentarer: 

Der henvises til separat indsendt høringssvar, udarbejdet af DNs lokalafdeling.  

 

Der ud over har DN følgende kommentarer: 

Der er arter af trækfugle på udpegningsgrundlaget, som benytter omdriftsarealer under trækket.  

 

Høringsmaterialet redegør ikke for den faglige vurdering der er foretaget i henhold til kriteriet 2 c ii. Derfor er 

det ikke muligt ud fra høringsmaterialet at forholde sig til, hvorvidt de udtagne arealer har væsentlig eller 

uvæsentlig betydning for arter på udpegningsgrundlaget.  

 

Det drejer sig om arterne angivet nedenfor. Der er således ikke igennem høringsmaterialet fremlagt oplys-

ninger eller dokumentation, der kan begrunde udtagningen af de pågældende arealer. 

 

F 14: er de udtagne arealer uden betydning for rastende sangsvaner?  

F 24: er de udtagne arealer uden betydning for rastende sangsvaner? 
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N33 Tjele Langsø og Vinge Møllebæk 631,2 0,0 5,1 0,0 

H33 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer og lokalplanlagt 

areal. Området er foreslået udvidet med mindre naturarealer af bl.a. surt overdrev. Område-

grænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

 

F16 Området er foreslået reduceret med en del intensivt dyrkede landbrugsarealer, som sæd-

gæs ikke mere bruger i nævneværdigt omfang. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt 

muligt tilpasset naturlige skel i landskabet 

 

 

 
 

 

 

 

N2000 plan 

http://mst.dk/media/129896/33_n2000plan_2016-21.pdf 

 

 
Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 33  
Naturtyper:    
Søbred med småurter (3130)  Næringsrig sø (3150)  
Vandløb (3260)  Kalkoverdrev* (6210)  
Surt overdrev* (6230)  Tidvis våd eng (6410)  
Urtebræmme (6430)  Kildevæld* (7220)  
Rigkær (7230)  Bøg på mor (9110)  
Ege-blandskov (9160)  Stilkege-krat (9190)  
Skovbevokset tørvemose* (91D0)  Elle- og askeskov* (91E0)  

Arter:    
Bæklampret (1096)  Damflagermus (1318)  
Odder (1355)  Blank seglmos (1393)  

 
Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 16  
Fugle:  Sædgås (T)  

 

 

 

DNs kommentarer: 

Der henvises til separat indsendt høringssvar, udarbejdet af DNs lokalafdeling.  

 

http://mst.dk/media/129896/33_n2000plan_2016-21.pdf
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Der ud over har DN følgende kommentarer: 

Der er arter af trækfugle på udpegningsgrundlaget, som benytter omdriftsarealer under trækket.  

 

Høringsmaterialet redegør ikke for den faglige vurdering der er foretaget i henhold til kriteriet 2 c ii. Derfor er 

det ikke muligt ud fra høringsmaterialet at forholde sig til, hvorvidt de udtagne arealer har væsentlig eller 

uvæsentlig betydning for arter på udpegningsgrundlaget.  

 

Det drejer sig om arterne angivet nedenfor. Der er således ikke igennem høringsmaterialet fremlagt oplys-

ninger eller dokumentation, der kan begrunde udtagningen af de pågældende arealer. 

 

 

H 33:Er der på de udtagne lokalplanlagte areal naturtyper eller arter på udpegningsgrundlaget? Er lokalpla-

nen vedtaget før eller efter områdets udpegning?  

 

F 16: DN vurderer ikke det er rigtigt at udtage arealet med begrundelsen ”som sædgæs ikke mere bruger i 

nævneværdigt omfang”. Søen er stadig en vigtig overnatningslokalitet for arten.  

 

DN vurderer at gæssene (dvs. populationen Taigasædgås) faktisk i betydeligt omfang udnytter de dyrkede 

arealer både syd for Tjele Langsø, og nord for søen. Antagelsen at færre gæs benytter området skyldes 

(som også nævnt i IBA-rapporten) at området ikke er blevet tilfredsstillende undersøgt. 

 

IBA-lokalitet-16 IBA-Rapporten foreslår Fuglebeskyttelsesområdet udvidet med landarealer både mod nord 

og mod syd med Fastrup, Bigum, Lindum, Vingegård, Vinge, Vinge Hede og Rise. Begrundelse: Vigtigt ra-

steområde for Taigasædgås. 

 

 

 

N52 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele 

af Gudenå 124,2 0,0 71,0 0,0 

H48 Området er foreslået reduceret, og der er fjernet intensivt drevne landbrugsarealer og 

nåletræsplantage. Området er foreslået udvidet med mindre naturarealer af bl.a. tør hede, surt 

overdrev og elle-askeskov. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset 

naturlige skel i landskabet. 

 

F33 Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet 

 

F35 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer. Områdegrænserne 

er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet 

 
 

N2000 plan 

https://mst.dk/media/130099/52_n2000plan_2016-21.pdf  

https://mst.dk/media/130099/52_n2000plan_2016-21.pdf
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Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 48  
Naturtyper:    
Lobeliesø (3110)  Søbred med småurter (3130)  
Kransnålalge-sø (3140)  Næringsrig sø (3150)  
Brunvandet sø (3160)  Vandløb (3260)  
Å-mudderbanke (3270)  Våd hede (4010)  
Tør hede (4030)  Enekrat (5130)  
Surt overdrev* (6230)  Tidvis våd eng (6410)  
Højmose* (7110)  Hængesæk (7140)  
Avneknippemose* (7210)  Kildevæld* (7220)  
Rigkær (7230)  Bøg på mor med kristtorn (9120)  
Bøg på muld (9130)  Stilkege-krat (9190)  
Skovbevokset tørvemose* (91D0)  Elle- og askeskov* (91E0)  
Arter:    
Lys skivevandkalv (1082)  Bæklampret (1096)  
Stor vandsalamander (1166)  Damflagermus (1318)  
Odder (1355)  

 
Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 33  
Fugle:    
Stor skallesluger (T)  Havørn (T)  
Fiskeørn (Y)  Stor hornugle (Y)  
Isfugl (Y)  Sortspætte (Y)  

 
 
Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 35  
Fugle:  Rørhøg (Y)  Plettet rørvagtel (Y)  
Isfugl (Y)  

 

DNs kommentarer: 

Der henvises til separat fremsendt høringssvar udarbejdet af DNs lokalafdeling. 

 

 

 

 

N56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave 58,0 0,0 60,4 0,0 

H52 Området er foreslået reduceret med et intensivt drevet landbrugsareal ved Søby, og udvi-

det med et areal ved Amstrup Enge med rigkær. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så 

vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

 

F36 Området er foreslået reduceret med intensivt dyrkede arealer bl.a. på Endelave. Området 

er foreslået udvidet med små arealer ved Borre pga. ynglende havterne. Områdegrænserne er 

kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

 

N2000 plan 

http://mst.dk/media/130123/56_n2000plan_2016-21.pdf 

 
Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 52  
Naturtyper:    
Sandbanke (1110)  Vadeflade (1140)  
Lagune* (1150)  Bugt (1160)  
Rev (1170)  Strandvold med enårige planter (1210)  

Strandvold med flerårige planter (1220)  Kystklint/klippe (1230)  

Enårig strandengsvegetation (1310)  Strandeng (1330)  

Forklit (2110)  Hvid klit (2120)  
Grå/grøn klit (2130)  Klithede* (2140)  
Klitlavning (2190)  Kransnålalge-sø (3140)  
Brunvandet sø (3160)  Tør hede (4030)  
Kalkoverdrev* (6210)  Surt overdrev* (6230)  
Tidvis våd eng (6410)  Rigkær (7230)  
Bøg på mor med kristtorn (9120)  Bøg på muld (9130)  
Ege-blandskov (9160)  Stilkege-krat (9190)  
Skovbevokset tørvemose* (91D0)  Elle- og askeskov* (91E0)  

http://mst.dk/media/130123/56_n2000plan_2016-21.pdf
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Arter:  Odder (1355)  Gråsæl (1364)  
Spættet sæl (1365)  
 
Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 36  
Fugle:    
Skarv (TY)  Bjergand (T)  
Ederfugl (T)  Fløjlsand (T)  
Hvinand (T)  Klyde (Y)  
Hjejle (T)  Lille kobbersneppe (T)  
Splitterne (Y)  Havterne (Y)  
Dværgterne (Y)  

 

DNs kommentarer: 

Der henvises til separat fremsendt høringssvar udarbejdet af DNs lokalafdeling. 

 

 

 

N65 Nissum Fjord 513,2 0,0 165,7 0,0 

H58 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer og et sommerhus-

område. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i land-

skabet. For en del af området vil der på et senere tidspunkt være en særskilt høring. Baggrun-

den er, at regeringen sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Socialistisk Folke-

parti har besluttet, at Høvsøre Prøvestation for store vindmøller skal udvides. Prøvestationen 

er beliggende tæt på Natura 2000-området Nissum Fjord (habitatområde H58 og fuglebeskyt-

telsesområde F38). De oplysninger, der indhentes i forbindelse med arbejdet med udvidelsen, 

kan have betydning for muligheden for at ændre afgrænsningen af Natura 2000-området 

umiddelbart syd for den eksisterende prøvestation. Miljøstyrelsen vil derfor foretage en sær-

skilt høring for denne del af området, når den allerede igangsatte miljø- og habitatkonse-

kvensvurdering for Høvsøre Prøvestation foreligger. 

 

F38 Området er reduceret med flere intensivt drevne landbrugsarealer samt et sommerhusom-

råde. Området er foreslået udvidet til at omfattet kysten nord for Torsminde af hensyn til yng-

lepladser for dværgterne. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset na-

turlige skel i landskabet. For en del af området vil der på et senere tidspunkt være en særskilt 

høring. Baggrunden er, at regeringen sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og 

Socialistisk Folkeparti har besluttet, at Høvsøre Prøvestation for store vindmøller skal udvides. 

Prøvestationen er beliggende tæt på Natura 2000-området Nissum Fjord (habitatområde H58 

og fuglebeskyttelsesområde F38). De oplysninger, der indhentes i forbindelse med arbejdet 

med udvidelsen, kan have betydning for muligheden for at ændre afgrænsningen af Natura 

2000-området umiddelbart syd for den eksisterende prøvestation. Miljøstyrelsen vil derfor fo-

retage en særskilt høring for denne del af området, når den allerede igangsatte miljø- og habi-

tatkonsekvensvurdering for Høvsøre Prøvestation foreligger. 

 

 
Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 58  
Naturtyper:    
Lagune* (1150)  Strandvold med enårige planter (1210)  
Enårig strandengsvegetation (1310)  Strandeng (1330)  
Grå/grøn klit (2130)  Klithede* (2140)  
Havtornklit (2160)  Klitlavning (2190)  
Visse-indlandsklit (2310)  Græs-indlandsklit (2330)  
Lobeliesø (3110)  Søbred med småurter (3130)  
Kransnålalge-sø (3140)  Næringsrig sø (3150)  
Vandløb (3260)  Våd hede (4010)  
Tør hede (4030)  Surt overdrev* (6230)  
Tidvis våd eng (6410)  Rigkær (7230)  
Stilkege-krat (9190)  Skovbevokset tørvemose* (91D0)  
Elle- og askeskov* (91E0)  
Arter:    
Havlampret (1095)  Bæklampret (1096)  
Flodlampret (1099)  Stavsild (1103)  
Laks (1106)  Odder (1355)  
Vandranke (1831)  
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Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 38  
Fugle:  Rørdrum (Y)  Knopsvane (T)  
Pibesvane (T)  Sangsvane (T)  
Kortnæbbet gås (T)  Bramgås (T)  
Lysbuget knortegås (T)  Pibeand (T)  
Krikand (T)  Spidsand (T)  
Toppet skallesluger (T)  Stor skallesluger (T)  
Rørhøg (Y)  Plettet rørvagtel (Y)  
Klyde (TY)  Hvidbrystet præstekrave (Y)  
Pomeransfugl (T)  Almindelig ryle (Y)  
Brushane (Y)  Lille kobbersneppe (T)  
Splitterne (Y)  Fjordterne (Y)  
Havterne (Y)  Dværgterne (Y)  

 

N2000 plan 

https://mst.dk/media/129973/65_n2000plan_2016-21.pdf  

 

DNs kommentarer: 

Der henvises til separat indsendt høringssvar, udarbejdet af DNs lokalafdeling.  

 

Der ud over har DN følgende kommentarer: 

Der er arter af trækfugle på udpegningsgrundlaget, som benytter omdriftsarealer under trækket.  

 

Høringsmaterialet redegør ikke for den faglige vurdering der er foretaget i henhold til kriteriet 2 c ii. Derfor er 

det ikke muligt ud fra høringsmaterialet at forholde sig til, hvorvidt de udtagne arealer har væsentlig eller 

uvæsentlig betydning for arter på udpegningsgrundlaget.  

 

Det drejer sig om arterne angivet nedenfor. Der er således ikke igennem høringsmaterialet fremlagt oplys-

ninger eller dokumentation, der kan begrunde udtagningen af de pågældende arealer. 

 

 

H 58: Er der naturtyper på udpegningsgrundlaget, som er beliggende i det udtagne sommer-

husområde? 

 

F 38: Er der fuglearter på udpegningsgrundlaget, som raster i de udtagne landbrugsarealer? 

Pibesvane, sangsvane, kortnæbbet gås, bramgæs og lysbuget knortegås? Nissum Fjord lider 

som så mange andre fjorde af næringsstofbelastning, og deraf følgende reduktion af føde-

mængden. Dette tvinger bl.a. svaner og gæs til at søge føde på dyrkede landarealer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mst.dk/media/129973/65_n2000plan_2016-21.pdf
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N66 Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord 1.349,4 0,0 1,1 0,0 

H59 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer. Områdegrænserne 

er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

 

F41 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer. Områdegrænserne 

er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

 

N2000 plan 

https://mst.dk/media/129979/66_n2000plan_2016-21.pdf 

  
Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 59  
Naturtyper:    
Lagune* (1150)  Grå/grøn klit (2130)  
Klithede* (2140)  Søbred med småurter (3130)  
Kransnålalge-sø (3140)  Næringsrig sø (3150)  
Vandløb (3260)  Våd hede (4010)  
Tør hede (4030)  Surt overdrev* (6230)  
Rigkær (7230)  
Arter:    
Havlampret (1095)  Bæklampret (1096)  
Odder (1355)  Vandranke (1831)  

 
Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 41  
Fugle:    
Rørdrum (Y)  Pibesvane (T)  
Sangsvane (T)  Kortnæbbet gås (T)  
Grågås (T)  Bramgås (T)  
Krikand (T)  Spidsand (T)  
Skeand (T)  Rørhøg (Y)  
Plettet rørvagtel (Y)  Pomeransfugl (T)  
Hjejle (T)  Sortterne (Y)  

 

DNs kommentarer: 

Der henvises til separat indsendt høringssvar, udarbejdet af DNs lokalafdeling.  

 

Der ud over har DN følgende kommentarer: 

Der er arter af trækfugle på udpegningsgrundlaget, som benytter omdriftsarealer under trækket.  

 

Høringsmaterialet redegør ikke for den faglige vurdering der er foretaget i henhold til kriteriet 2 c ii. Derfor er 

det ikke muligt ud fra høringsmaterialet at forholde sig til, hvorvidt de udtagne arealer har væsentlig eller 

uvæsentlig betydning for arter på udpegningsgrundlaget.  

 

Det drejer sig om arterne angivet nedenfor. Der er således ikke igennem høringsmaterialet fremlagt oplys-

ninger eller dokumentation, der kan begrunde udtagningen af de pågældende arealer. 

 

F 41: Raster gæs og svaner på de udtagne landbrugsarealer? 

Pibesvane, sangsvane, kortnæbbet gås, grågås, bramgås? 

 

Samme problem som N 65 Nissum Fjord. Dog udgør de udtagne arealer en markant større procent af det 

samlede N2000 areal.  Næringsstofbelastning, reducerede fødemængder og tilgroning  forringer samlet set 

forholdene for flere arter på udpegningsgrundlaget. De udtagne arealer udnyttes givetvis af svaner og gæs. 

 

 

 

 

 

 

 

https://mst.dk/media/129979/66_n2000plan_2016-21.pdf
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N69 Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen 269,3 0,0 132,3 0,0 

H62 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer og sommerhusom-

råder. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landska-

bet. 

 

F43 Området er foreslået reduceret. Der er fjernet intensivt drevne landbrugsarealer og som-

merhusområder. Et område ved den nedre del af Skjern å foreslås omklassificeret til fuglebe-

skyttelsesområde sammen med arealer længere opstrøms langs Skjern Å. Områdegrænserne 

er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

 

N2000 plan 

http://mst.dk/media/129997/69_n2000plan_2016-21.pdf 

 
Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 62  
Naturtyper:    
Flodmunding (1130)  Lagune* (1150)  
Strandeng (1330)  Forklit (2110)  
Hvid klit (2120)  Grå/grøn klit (2130)  
Klithede* (2140)  Havtornklit (2160)  
Grårisklit (2170)  Klitlavning (2190)  
Kransnålalge-sø (3140)  Næringsrig sø (3150)  
Brunvandet sø (3160)  Vandløb (3260)  
Våd hede (4010)  Tør hede (4030)  
Surt overdrev* (6230)  Tidvis våd eng (6410)  
Tørvelavning (7150)  Rigkær (7230)  
Arter:    
Havlampret (1095)  Flodlampret (1099)  
Majsild (1102)  Stavsild (1103)  
Laks (1106)  Odder (1355)  
Vandranke (1831)  

 
Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 43  
Fugle:    
Rørdrum (Y)  Skestork (Y)  
Knopsvane (T)  Pibesvane (T)  
Sangsvane (T)  Kortnæbbet gås (T)  
Grågås (T)  Bramgås (T)  
Mørkbuget knortegås (T)  Gravand (T)  
Pibeand (T)  Krikand (T)  
Spidsand (T)  Skeand (T)  
Hvinand (T)  Stor skallesluger (T)  
Havørn (T)  Rørhøg (Y)  
Blå kærhøg (T)  Fiskeørn (T)  
Vandrefalk (T)  Plettet rørvagtel (Y)  
Blishøne (T)  Klyde (TY)  
Pomeransfugl (T)  Hjejle (T)  
Almindelig ryle (TY)  Brushane (Y)  
Lille kobbersneppe (T)  Splitterne (Y)  
Fjordterne (Y)  Havterne (Y)  
Mosehornugle (Y)  

 

DNs kommentarer: 

Der henvises til separat indsendt høringssvar, udarbejdet af DNs lokalafdeling.  

 

Der ud over har DN følgende kommentarer: 

Der er arter af trækfugle på udpegningsgrundlaget, som benytter omdriftsarealer under trækket.  

Høringsmaterialet redegør ikke for den faglige vurdering der er foretaget i henhold til kriteriet 2 c ii. Derfor er 

det ikke muligt ud fra høringsmaterialet at forholde sig til, hvorvidt de udtagne arealer har væsentlig eller 

uvæsentlig betydning for arter på udpegningsgrundlaget.  

Det drejer sig om arterne angivet nedenfor. Der er således ikke igennem høringsmaterialet fremlagt oplys-

ninger eller dokumentation, der kan begrunde udtagningen af de pågældende arealer. 

 

F 43: Forekommer rastende svaner og gæs på udtagne landbrugsarealer? Knopsvane, pibesvane, sangsva-

ne, kortnæbbet gås, grågås, bramgås, mørkbuget knortegås 

http://mst.dk/media/129997/69_n2000plan_2016-21.pdf
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N84 Kallesmærsk Hede, Grærup Langsø, Fiilsø og Kærgård Klitplantage  

231,1 0,0 0,1 0,0 

H73 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer samt lokalplanlag-

te, mindre arealer indenfor sommerhusområder. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så 

vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

 

F50 Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet 

 

F56 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer. Områdegrænserne 

er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

 

N2000 plan 

http://mst.dk/media/130256/n84_n2000plan_2016-21.pdf 

 
Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 73  
Naturtyper:    
Strandeng (1330)  Forklit (2110)  
Hvid klit (2120)  Grå/grøn klit (2130)  
Klithede* (2140)  Havtornklit (2160)  
Grårisklit (2170)  Skovklit (2180)  
Klitlavning (2190)  Enebærklit* (2250)  
Lobeliesø (3110)  Søbred med småurter (3130)  
Næringsrig sø (3150)  Brunvandet sø (3160)  
Vandløb (3260)  Våd hede (4010)  
Tør hede (4030)  Enekrat (5130)  
Surt overdrev* (6230)  Tidvis våd eng (6410)  
Urtebræmme (6430)  Hængesæk (7140)  
Tørvelavning (7150)  Kildevæld* (7220)  
Rigkær (7230)  Stilkege-krat (9190)  
Skovbevokset tørvemose* (91D0)  Elle- og askeskov* (91E0)  

Arter:  Odder (1355)  

 
Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 50  
Fugle:    
hedehøg (Y)  plettet rørvagtel (Y)  
tinksmed (Y)  mosehornugle (Y)  
natravn (Y)  hedelærke (Y)  
rødrygget tornskade (Y) 

 
Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 56  
Fugle:    
rørdrum (Y)  pibesvane (T)  
sangsvane (T)  kortnæbbet gås (T)  
grågås (T)  rørhøg (Y)  
hedehøg (Y)  plettet rørvagtel (Y)  
trane (Y)  pomeransfugl (T)  
tinksmed (Y)  natravn (Y)  

 

DNs kommentarer: 

Der er arter af trækfugle på udpegningsgrundlaget, som benytter omdriftsarealer under trækket. Høringsma-

terialet redegør ikke for den faglige vurdering der er foretaget i henhold til kriteriet 2 c ii. Derfor er det ikke 

muligt ud fra høringsmaterialet at forholde sig til, hvorvidt de udtagne arealer har væsentlig eller uvæsentlig 

betydning for arter på udpegningsgrundlaget. Det drejer sig om arterne angivet nedenfor. Der er således ikke 

igennem høringsmaterialet fremlagt oplysninger eller dokumentation, der kan begrunde udtagningen af de 

pågældende arealer. 

 

F 56: Forekommer rastende bestande af svaner og gæs på de udtagne landbrugsarealer? 

Pibesvane, sangsvane, kortnæbbet gås, grågås. Det forekommer ikke umiddelbart forståeligt at der udtages 

arealer i F56 de pågældende steder. Man opnår efter DNs vurdering meget lidt, til gengæld arbejder man sig 

tæt på de egentlige naturarealer ved den genoprettede Fiilsø. Da der i området vel raster omkring 25.000 

gæs er området givetvis af betydning.  

 

 

http://mst.dk/media/130256/n84_n2000plan_2016-21.pdf
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N89 Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde   

5.862,6 438,0 28,9 0,2 

H78 Området er foreslået reduceret, og der er fjernet intensivt drevne landbrugsarealer samt 

mindre arealer omkring sejlrenden til Esbjerg havn. Området er foreslået udvidet med mindre 

naturarealer herunder surt overdrev og strandeng.  

 

Habitatområde H90: Vidå med tilløb, 

Rudbøl Sø og Magisterkogen er foreslået inddraget i H78. Områdegrænserne er kvalitetssikret 

og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

 

H86 Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

 

H90 Området er forslået udvidet med Hasberg sø. Områdeafgræsningen er kvalitetssikret, og 

så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

 

H239 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer og udvidet med 

mindre naturarealer for at sikre værdifulde sure overdrev på de stejle ådalsskrænter langs Als-

lev Å. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landska-

bet. 

 

F49 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer. Områdegrænserne 

er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

 

F51 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer. Områdegrænserne 

er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

 

F52 I forslaget er området marginalt reduceret, da områdegrænserne er kvalitetssikret og så 

vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet 

 

F53 I forslaget er området marginalt reduceret, da områdegrænserne er kvalitetssikret og så 

vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet 

 

F55 Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

 

F57 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer og ved udvidelse af 

sejlrenden til Esbjerg havn. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset na-

turlige skel i landskabet. 

 

F60 I forslaget er området reduceret, og der er fjernet intensivt drevne landbrugsarealer. Om-

rådegrænserne er desuden kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landska-

bet. 

 

F65 Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

 

F67 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer. Områdegrænserne 

er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

 

N2000 planer 

F 49 http://mst.dk/media/130289/n89_f49_2000plan_2016-21.pdf 

F 51 http://mst.dk/media/130294/n89_f51_n2000plan_2016-21.pdf 

F 52 http://mst.dk/media/130299/n89_f52_n2000plan_2016-21.pdf 

F 53 http://mst.dk/media/130303/n89_f53_n2000plan_2016-21.pdf 

F 55 http://mst.dk/media/130308/n89_f55_n2000plan_2016-21.pdf 

F 57 H 78 H 86 H 90 http://mst.dk/media/130330/n89_h78_h86_h90_f57_n2000plan_2016-

21.pdf 

F 60 http://mst.dk/media/130314/n89_f60_n2000plan_2016-21.pdf 

F 65 http://mst.dk/media/130319/n89_f65_n2000plan_2016-21.pdf 

F 67 http://mst.dk/media/130325/n89_f67_n2000plan_2016-21.pdf 

 

http://mst.dk/media/130289/n89_f49_2000plan_2016-21.pdf
http://mst.dk/media/130294/n89_f51_n2000plan_2016-21.pdf
http://mst.dk/media/130299/n89_f52_n2000plan_2016-21.pdf
http://mst.dk/media/130303/n89_f53_n2000plan_2016-21.pdf
http://mst.dk/media/130308/n89_f55_n2000plan_2016-21.pdf
http://mst.dk/media/130330/n89_h78_h86_h90_f57_n2000plan_2016-21.pdf
http://mst.dk/media/130330/n89_h78_h86_h90_f57_n2000plan_2016-21.pdf
http://mst.dk/media/130314/n89_f60_n2000plan_2016-21.pdf
http://mst.dk/media/130319/n89_f65_n2000plan_2016-21.pdf
http://mst.dk/media/130325/n89_f67_n2000plan_2016-21.pdf
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Udpegningsgrundlag 

 
Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 49  
Fugle:    
hedehøg (Y)  engsnarre (Y)  
klyde (T)  blåhals (Y)  

 
Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 51  
Fugle:    
rørdrum (Y)  hvid stork (Y)  
kortnæbbet gås (T)  bramgås (T)  
rørhøg (Y)  hedehøg (Y)  
plettet rørvagtel (Y)  engsnarre (Y)  
klyde (Y)  hjejle (T)  
brushane (Y)  sorthovedet måge (Y)  
mosehornugle (Y)  blåhals (Y)  

 
Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 52  
Fugle:    
bramgås (T)  mørkbuget knortegås (T)  
rørhøg (Y)  vandrefalk (T)  
klyde (Y)  brushane (Y)  
sandterne (Y)  fjordterne (Y)  
havterne (Y)  mosehornugle (Y)  

 
Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 53  
Fugle:  rørdrum (Y)  lysbuget knortegås (T)  
rørhøg (Y)  vandrefalk (T)  
klyde (Y)  hvidbrystet præstekrave (Y)  
sandløber (T)  almindelig ryle (Y)  
sandterne (Y)  havterne (Y)  
dværgterne (Y)  

 
Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 55  
Fugle:    
skestork (Y)  mørkbuget knortegås (T)  
pibeand (T)  sorthovedet måge (Y)  
sandterne (Y)  splitterne (Y)  
fjordterne (Y)  havterne (Y)  
dværgterne (Y)  mosehornugle (Y)  

 
Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 78  
Naturtyper:    
Sandbanke (1110)  Flodmunding (1130)  
Vadeflade (1140)  Lagune* (1150)  
Bugt (1160)  Rev (1170)  
Enårig strandengsvegetation (1310)  Vadegræssamfund (1320)  
Strandeng (1330)  Forklit (2110)  
Hvid klit (2120)  Grå/grøn klit (2130)  
Klithede* (2140)  Havtornklit (2160)  
Grårisklit (2170)  Skovklit (2180)  
Klitlavning (2190)  Visse-indlandsklit (2310)  
Græs-indlandsklit (2330)  Søbred med småurter (3130)  
Kransnålalge-sø (3140)  Næringsrig sø (3150)  
Brunvandet sø (3160)  Vandløb (3260)  
Våd hede (4010)  Tør hede (4030)  
Kalkoverdrev* (6210)  Surt overdrev* (6230)  
Tidvis våd eng (6410)  Tørvelavning (7150)  
Rigkær (7230)  Stilkege-krat (9190)  
Skovbevokset tørvemose* (91D0)  Elle- og askeskov* (91E0)  
Arter:    
Havlampret (1095)  Bæklampret (1096)  
Flodlampret (1099)  Stavsild (1103)  
Laks (1106)  Snæbel* (1113)  
Marsvin (1351)  Odder (1355)  
Gråsæl (1364)  Spættet sæl (1365)  
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Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 86  
Naturtyper:  
 

Vandløb (3260)  

Arter:  Bæklampret (1096)  Flodlampret (1099)  
Snæbel* (1113) 
 
Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 90  
Naturtyper:  Næringsrig sø (3150)  Vandløb (3260)  
Rigkær (7230)  
 
Arter:  Havlampret (1095)  Bæklampret (1096)  
Flodlampret (1099)  Snæbel* (1113)  
Dyndsmerling (1145)  Odder (1355)  
 
Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 57  
Fugle:    
kortnæbbet gås (T)  grågås (T)  
bramgås (T)  mørkbuget knortegås (T)  
lysbuget knortegås (T)  gravand (T)  
pibeand (T)  krikand (T)  
spidsand (T)  skeand (T)  
edderfugl (T)  sortand (T)  
havørn (T)  blå kærhøg (T)  
vandrefalk (T)  strandskade (T)  
klyde (TY)  hvidbrystet præstekrave (TY)  
hjejle (T)  strandhjejle (T)  
islandsk ryle (T)  sandløber (T)  
almindelig ryle (T)  lille kobbersneppe (T)  
stor regnspove (T)  rødben (T)  
hvidklire (T)  dværgmåge (T)  
sandterne (Y)  splitterne (Y)  
fjordterne (Y)  havterne (Y)  
dværgterne (Y)  mosehornugle (Y)  
blåhals (Y)  

 
Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 60  
Fugle:    
rørdrum (Y)  hvid stork (Y)  
pibesvane (T)  sangsvane (T)  
kortnæbbet gås (T)  grågås (T)  
bramgås (T)  gravand (T)  
pibeand (T)  spidsand (T)  
skeand (T)  havørn (T)  
rørhøg (Y)  hedehøg (Y)  
plettet rørvagtel (Y)  engsnarre (Y)  
klyde (TY)  hvidbrystet præstekrave (TY)  
hjejle (T)  strandhjejle (T)  
islandsk ryle (T)  almindelig ryle (T)  
brushane (Y)  lille kobbersneppe (T)  
fjordterne (Y)  sortterne (Y)  
mosehornugle (Y)  blåhals (Y)  

 
Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 65  
Fugle:    
rørdrum (Y)  mørkbuget knortegås (T)  
rørhøg (Y)  hedehøg (Y)  
plettet rørvagtel (Y)  klyde (Y)  
hvidbrystet præstekrave (Y)  hjejle (T)  
almindelig ryle (Y)  brushane (Y)  
sandterne (Y)  splitterne (Y)  
fjordterne (Y)  havterne (Y)  
dværgterne (Y)  mosehornugle (Y)  
natravn (Y)  

 
Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 67  
Fugle:    
sangsvane (T)  kortnæbbet gås (T)  
bramgås (T)  hedehøg (Y)  
engsnarre (Y)  hjejle (T)  
brushane (Y)  mosehornugle (Y)  
blåhals (Y)  
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DNs kommentarer: 

Der henvises til separat indsendt høringssvar, udarbejdet af DNs lokalafdelinger.  

 

Med henvisning dertil ønsker vi at fremhæve, at der i dette område ønskes udtaget overordentligt store area-

ler, herunder arealer, som arter af trækfugle på udpegningsgrundlaget benytter i væsentligt omfang under 

trækket.  

 

Høringsmaterialet redegør ikke for den faglige vurdering der er foretaget i henhold til kriteriet 2 c ii. Derfor er 

det ikke muligt ud fra høringsmaterialet at forholde sig til baggrunden for Miljøstyrelsens vurdering. 

 

Det drejer sig også for dette område i særdeleshed om gæs og svaner på udpegningsgrundlaget.  

 

Der er således ikke igennem høringsmaterialet fremlagt oplysninger eller dokumentation, der kan begrunde 

udtagningen af de pågældende arealer. Tværtimod (se separat høringssvar fra DNs lokalafdelinger).  

 

 

 

 

 

 
 

N94 Rinkenæs Skov, Dyrehaven og Rode Skov 42,7 0,0 4,4 0,0 

H83 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer. Områdegrænserne 

er kvalitetssikret og tilpasset naturlige skel i landskabet og kvalitetssikret. 

 

F68 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer. Områdegrænserne 

er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

 

N2000 plan 

http://mst.dk/media/130368/n94_n2000plan_2016-21.pdf 

 

  
Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 83  
Naturtyper:    
Kransnålalge-sø (3140)  Næringsrig sø (3150)  
Nedbrudt højmose (7120)  Hængesæk (7140)  
Kildevæld* (7220)  Rigkær (7230)  
Bøg på mor med kristtorn (9120)  Bøg på muld (9130)  
Ege-blandskov (9160)  Skovbevokset tørvemose* (91D0)  
Elle- og askeskov* (91E0)  
Arter:  Stor vandsalamander (1166)  

 
Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 68  
Fugle:  hvepsevåge (Y)  rørhøg (Y)  
isfugl (Y)  

 

 

 

 

 

 

DNs kommentarer: 

DNs lokalafdeling har følgende kommentarer: 

 

DN Sønderborg vil kraftigt opfordre til, at 2 vigtige arealer i Gråstenskovene ikke tages ud af Natura 2000 

området. Nævnt i prioriteret rækkefølge: 

 

1. Nord for Ravnsbjergvej inde imellem Buskmose Skov og Rinkenæs Skov 

2. Engskov mellem Kværs Skov og Rinkenæs Skov 

http://mst.dk/media/130368/n94_n2000plan_2016-21.pdf
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1. Matrikel nr. 1528,736,706,735,1526,1411 og 1419. 

I sin tid af Sønderjyllands Amt udpeget som særligt værdifuldt landskab. 

Stor vandsalamander er registreret på kortet men der er i det hele taget et rigt dyre- og fugleliv med bl.a. 

harer, egern, rå- og dådyr, musevåge m.fl., stor flagspætte, flere flagermusarter, skovskade, sangsvaner, 

ræv, m.m. fl. og det er fouragerings-, opholds- og trækområde for fugle og andre dyr. 

 

Der er skovbryn næsten hele vejen rundt om arealet, og det vil virke som en "hul-udtagning" hvilket jo ikke er 

ønskeligt eller tilsigtet i høringsforslaget.  

Det er et vidunderligt flot kuperet område med skov hele vejen rundt og sammenhængskraften svækkes ved 

en evt. udtagning. 

 

2. Matrikel nr. 114, 187, 12 og 194. 

Arealet er fouragerings-, opholds- og trækområde for fugle og andre dyr. 

 

 

 

r 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

N103 Kogsbøl og Skast Mose 92,7 0,0 0,0 0,0 

F69 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer og produktions-

skov. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landska-

bet. 

 

N2000 plan 

http://mst.dk/media/130424/n103_n2000plan_2016-21.pdf 

  
Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 69  
Fugle:    
rørhøg (Y)  hedehøg (Y)  
tinksmed (Y)  sortterne (Y)  
mosehornugle (Y)  

 

DNs kommentarer: 

Der henvises til separat fremsendt høringssvar udarbejdet af DNs lokalafdeling. 

 

 

 

 

 

N108 Æbelø, havet syd for og Nærå 463,9 0,0 7,4 0,0 

H92 Området er forslået reduceret med et mindre område med intensivt drevne landbrugsare-

aler. Området er udvidet ved Gyldensteen med bl.a. kystlagune. Områdegrænserne er kvali-

tetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

 

F76 Området er foreslået reduceret, og der er fjernet intensivt drevne landbrugsarealer. Om-

rådegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

 

N2000 plan 

http://mst.dk/media/130475/n108_n2000plan_2016-21.pdf 

  
Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 92  
Naturtyper:    
Sandbanke (1110)  Vadeflade (1140)  
Lagune* (1150)  Bugt (1160)  
Rev (1170)  Strandvold med enårige planter (1210)  
Strandvold med flerårige planter (1220)  Kystklint/klippe (1230)  
Enårig strandengsvegetation (1310)  Strandeng (1330)  
Forklit (2110)  Hvid klit (2120)  
Grå/grøn klit (2130)  Klithede* (2140)  
Kransnålalge-sø (3140)  Næringsrig sø (3150)  
Vandløb (3260)  Kalkoverdrev* (6210)  
Surt overdrev* (6230)  Urtebræmme (6430)  
Kildevæld* (7220)  Rigkær (7230)  
Bøg på mor (9110)  Bøg på muld (9130)  
Ege-blandskov (9160)  Elle- og askeskov* (91E0)  

 
Arter:    
Sumpvindelsnegl (1016)  Stor vandsalamander (1166)  
Marsvin (1351)  Spættet sæl (1365)  

 
Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 76  
Fugle:    
sangsvane (T)  lysbuget knortegås (T)  
havørn (Y)  rørhøg (Y)  
klyde (Y)  splitterne (Y)  
havterne (Y)  dværgterne (Y)  
mosehornugle (Y)  

 

 

 

http://mst.dk/media/130424/n103_n2000plan_2016-21.pdf
http://mst.dk/media/130475/n108_n2000plan_2016-21.pdf
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DNs kommentarer: 

Der er arter af trækfugle på udpegningsgrundlaget, som benytter omdriftsarealer under trækket.  

 

Høringsmaterialet redegør ikke for den faglige vurdering der er foretaget i henhold til kriteriet 2 c ii. Derfor er 

det ikke muligt ud fra høringsmaterialet at forholde sig til, hvorvidt de udtagne arealer har væsentlig eller 

uvæsentlig betydning for arter på udpegningsgrundlaget.  

 
Det drejer sig om arterne angivet nedenfor. Der er således ikke igennem høringsmaterialet fremlagt oplys-
ninger eller dokumentation, der kan begrunde udtagningen af de pågældende arealer. 

 

F 76: Sangsvane og lysbuget knortegås kan raste på de udtagne landbrugsarealer. De udtagne 

kystnære arealer ligger centralt i området midt mellem det genoprettede Gyldensten og Nærå 

Strand, og udgør et attraktiv raste/fourageringsområde for sangsvane og muligvis lysbuget 

knortegås. 

 

 

 

N112 Lillebælt 717,3 1,5 350,3 0,9 

H96 Området er foreslået reduceret ved fjernelse af intensivt drevne landbrugsarealer på både 

Fyns-, og Jyllandssiden samt Årø. Afgrænsningen af området er kvalitetssikret og så vidt mu-

ligt tilpasset til naturlige skel i landskabet. 

 

F47 Området er foreslået reduceret. Der er fjernet intensivt drevne landbrugsarealer på både 

Fyns-, og Jyllandssiden samt på Årø og Bågø. Afgrænsningen af området er kvalitetssikret og 

så vidt muligt tilpasset til naturlige skel i landskabet. 

 

N2000 plan 

http://mst.dk/media/130498/n112_n2000plan_2016-21.pdf 

 
 
Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 96  
Naturtyper:    
Sandbanke (1110)  Vadeflade (1140)  
Lagune* (1150)  Bugt (1160)  
Rev (1170)  Strandvold med enårige planter (1210)  
Strandvold med flerårige planter (1220)  Kystklint/klippe (1230)  
Enårig strandengsvegetation (1310)  Strandeng (1330)  
Forklit (2110)  Hvid klit (2120)  
Grå/grøn klit (2130)  Kransnålalge-sø (3140)  
Næringsrig sø (3150)  Vandløb (3260)  
Kalkoverdrev* (6210)  Surt overdrev* (6230)  
Tidvis våd eng (6410)  Urtebræmme (6430)  
Nedbrudt højmose (7120)  Kildevæld* (7220)  
Rigkær (7230)  Bøg på mor (9110)  
Bøg på muld (9130)  Ege-blandskov (9160)  
Skovbevokset tørvemose* (91D0)  Elle- og askeskov* (91E0)  

 
Arter:    
Skæv vindelsnegl (1014)  Sumpvindelsnegl (1016)  
Stor vandsalamander (1166)  Marsvin (1351)  

 
Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 47  
Fugle:    
sangsvane (T)  bjergand (T)  
edderfugl (T)  hvinand (T)  
toppet skallesluger (T)  havørn (Y)  
rørhøg (Y)  plettet rørvagtel (Y)  
engsnarre (Y)  klyde (Y)  
brushane (Y)  fjordterne (Y)  
havterne (Y)  dværgterne (Y)  
mosehornugle (Y)  

 

 

http://mst.dk/media/130498/n112_n2000plan_2016-21.pdf
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DNs kommentarer: 

Der henvises til separat indsendt høringssvar, udarbejdet af DNs lokalafdeling.  

 

Der ud over har DN følgende kommentarer: 

Der er arter af trækfugle på udpegningsgrundlaget, som benytter omdriftsarealer under trækket.  

 

Høringsmaterialet redegør ikke for den faglige vurdering der er foretaget i henhold til kriteriet 2 c ii. Derfor er 

det ikke muligt ud fra høringsmaterialet at forholde sig til, hvorvidt de udtagne arealer har væsentlig eller 

uvæsentlig betydning for arter på udpegningsgrundlaget.  

 

Det drejer sig om arterne angivet nedenfor. Der er således ikke igennem høringsmaterialet fremlagt oplys-

ninger eller dokumentation, der kan begrunde udtagningen af de pågældende arealer. 

 

F 47: Raster sangsvane på de udtagne landbrugsarealer? Med stor sandsynlighed på nogle de kystnære 

arealer! Det er uforståeligt, at man fjerner arealer så tæt på kysten og eksisterende natur- og ekstensivt ud-

nyttede arealer. På de centrale ubebyggede dele af Årø vil sangsvaner antageligt raste. 

 

 

 

 

N127 Sydfynske Øhav 563,2 2,0 7,9 0,0 

H111 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer og bebyggelse. 

Området er foreslået udvidet med et mindre overdrev. Områdegrænserne er kvalitetssikret og 

så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

 

F71 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer og bebyggelse. 

Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

 

F72 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer og bebyggelse. 

Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

 

N2000 plan 

http://mst.dk/media/130582/n127_n2000plan_2016-21.pdf 

 

 

  
Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 111  
Naturtyper:    
Sandbanke (1110)  Vadeflade (1140)  
Lagune* (1150)  Bugt (1160)  
Rev (1170)  Strandvold med enårige planter (1210)  
Strandvold med flerårige planter (1220)  Kystklint/klippe (1230)  
Enårig strandengsvegetation (1310)  Strandeng (1330)  
Forklit (2110)  Hvid klit (2120)  
Grå/grøn klit (2130)  Kransnålalge-sø (3140)  
Næringsrig sø (3150)  Vandløb (3260)  
Tørt kalksandsoverdrev* (6120)  Kalkoverdrev* (6210)  
Surt overdrev* (6230)  Tidvis våd eng (6410)  
Urtebræmme (6430)  Avneknippemose* (7210)  
Kildevæld* (7220)  Rigkær (7230)  
Bøg på muld (9130)  Ege-blandskov (9160)  
Skovbevokset tørvemose* (91D0)  Elle- og askeskov* (91E0)  
Arter:    
Skæv vindelsnegl (1014)  Sumpvindelsnegl (1016)  
Stor vandsalamander (1166)  Klokkefrø (1188)  
 
 
 
 
 
 
 

http://mst.dk/media/130582/n127_n2000plan_2016-21.pdf
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Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 71  
Fugle:    
rørdrum (Y)  knopsvane (T)  
sangsvane (T)  mørkbuget knortegås (T)  
troldand (T)  edderfugl (T)  
hvinand (T)  toppet skallesluger (T)  
havørn (TY)  rørhøg (Y)  
plettet rørvagtel (Y)  engsnarre (Y)  
blishøne (T)  klyde (Y)  
almindelig ryle (Y)  brushane (Y)  
sorthovedet måge (Y)  splitterne (Y)  
fjordterne (Y)  havterne (Y)  
dværgterne (Y)  mosehornugle (Y)  
 
Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 72  
Fugle:    
rørdrum (Y)  sangsvane (T)  
edderfugl (T)  havlit (T)  
havørn (TY)  rørhøg (Y)  
fiskeørn (T)  plettet rørvagtel (Y)  
engsnarre (Y)  fjordterne (Y)  

 

 

DNs kommentarer: 

Der er arter af trækfugle på udpegningsgrundlaget, som benytter omdriftsarealer under trækket.  

 

Høringsmaterialet redegør ikke for den faglige vurdering der er foretaget i henhold til kriteriet 2 c ii. Derfor er 

det ikke muligt ud fra høringsmaterialet at forholde sig til, hvorvidt de udtagne arealer har væsentlig eller 

uvæsentlig betydning for arter på udpegningsgrundlaget.  

 

Det drejer sig om arterne angivet nedenfor. Der er således ikke igennem høringsmaterialet fremlagt oplys-

ninger eller dokumentation, der kan begrunde udtagningen af de pågældende arealer. 

 

 

F 71: raster gæs og svaner på de udtagne landbrugsarealer? Knopsvane, sangsvane, mørkbuget knortegås. 

En del af de udtagne arealer ligger i eller nær bebyggede arealer, hvor der næppe raster svaner og gæs. 

Andre udtagne arealer ligger mere åbent og op til mere ekstensivt dyrkede arealer og vil kunne benyttes af 

svaner og gæs. Det gælder bl.a. arealerne øst for Gråsten Nor på Ærø, hvor der på flere af disse arealer er 

observeret rastende sangsvaner og bramgæs, ligesom fouragerende rørhøg ofte er iagttaget her. 

 

 

 

 

 

N133 Gribskov 220,0 0,0 10,0 0,0 

H117 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer og mindre bebyg-

gelse. Området er foreslået udvidet med et mindre naturareal med overdrev og hede. Områ-

degrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

 

H190 Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet 

herunder en mindre udvidelse med ellesump. 

 

F108 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer og mindre bebyg-

gelse. Området er foreslået udvidet med mindre naturarealer bl.a. overdrev og hede. Område-

grænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

 

N2000 plan 

http://mst.dk/media/130631/133_n2000plan_2016-21.pdf 

 

 

 

http://mst.dk/media/130631/133_n2000plan_2016-21.pdf
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Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 117  
Naturtyper:    
Søbred med småurter (3130)  Kransnålalge-sø (3140)  
Næringsrig sø (3150)  Brunvandet sø (3160)  
Vandløb (3260)  Kalkoverdrev* (6210)  
Surt overdrev* (6230)  Tidvis våd eng (6410)  
Urtebræmme (6430)  Højmose* (7110)  
Hængesæk (7140)  Kildevæld* (7220)  
Rigkær (7230)  Bøg på mor (9110)  
Bøg på muld (9130)  Ege-blandskov (9160)  
Stilkege-krat (9190)  Skovbevokset tørvemose* (91D0)  
Elle- og askeskov* (91E0)  
 
Arter:    
Skæv vindelsnegl (1014)  Sumpvindelsnegl (1016)  
Stor kærguldsmed (1042)  Bæklampret (1096)  
Stor vandsalamander (1166)  Grøn buxbaumia (1386)  

 
Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 190  
Naturtyper:    
Kransnålalge-sø (3140)  Næringsrig sø (3150)  
Brunvandet sø (3160)  Vandløb (3260)  
Surt overdrev* (6230)  Urtebræmme (6430)  
Kildevæld* (7220)  Rigkær (7230)  
Bøg på mor (9110)  Bøg på muld (9130)  
Ege-blandskov (9160)  Elle- og askeskov* (91E0)  
Arter:    
Sumpvindelsnegl (1016)  Bæklampret (1096)  
Flodlampret (1099)  Stor vandsalamander (1166)  

 
Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 108  
Fugle:    
hvepsevåge (Y)  rød glente (Y)  
fiskeørn (Y)  plettet rørvagtel (Y)  
isfugl (Y)  sortspætte (Y)  
rødrygget tornskade (Y)  

 

 

DNs kommentarer: 

Der henvises til separat fremsendt høringssvar udarbejdet af DNs lokalafdeling. 
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N134 Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose 74,0 0,0 62,6 0,0 

H118 Området er foreslået reduceret, hvor der er fjernet intensivt drevne landbrugsarealer og 

mindre bebyggelse. Området er foreslået udvidet med skovarealer med bøg muld/mor. Områ-

degrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

 

F106 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer og mindre bebyg-

gelse. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landska-

bet. 
  

N2000 plan 
http://mst.dk/media/130636/134_n2000plan_2016-21.pdf 
 
Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 118  
Naturtyper:    
Søbred med småurter (3130)  Kransnålalge-sø (3140)  
Næringsrig sø (3150)  Brunvandet sø (3160)  
Vandløb (3260)  Kalkoverdrev* (6210)  
Tidvis våd eng (6410)  Urtebræmme (6430)  
Hængesæk (7140)  Rigkær (7230)  
Bøg på mor (9110)  Bøg på muld (9130)  
Ege-blandskov (9160)  Skovbevokset tørvemose* (91D0)  
Elle- og askeskov* (91E0)  
Arter:    
Skæv vindelsnegl (1014)  Sumpvindelsnegl (1016)  
Stor kærguldsmed (1042)  Stor vandsalamander (1166)  
 
Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 106  
Fugle:    
rørdrum (Y)  stor skallesluger (T)  
havørn (T)  rørhøg (Y)  
fiskeørn (T)  isfugl (Y)  

 

 

 
 

DNs kommentarer: 

DN Halsnæs kan støtte at den nordlige del af Arresødalskovene og hele Vinderød skov inddra-

ges i Nature 2000. Området hænger naturligt sammen med Arresøen og opfylder kriterierne 

for inddragelse i Natura 2000 område H118. Vi foreslår desuden fuglebeskyttelsesområde ved 

Kanalen mellem Arresø og Roskilde Fjord. Der er flere isfuglereder i brinken. 

 
 
 

http://mst.dk/media/130636/134_n2000plan_2016-21.pdf
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N 135 Tisvilde Hegn og Melby Overdrev 6,6 0,0 10,3 0,0 

 

 

DNs kommentarer: 

DN Halsnæs kan støtte, at området omkring Liseleje Mole med klit og klitoverdrev inddrages i 

Natura 2000 område H119.  

 

Området er sårbart og truet, dels af den omkringliggende bebyggelse, dels på grund af planer 

om byggeri af havn med havneanlæg i området. Vi anser det for yderst vigtigt at området be-

vares i sin nuværende naturtilstand. 

 

DN Halsnæs kan støtte, at området svarende til den gamle, nu nedlagte, Melbylejr inddrages i 

Natura 2000 område H119. Området har godt potentiale for at reetablere sig som hede-

overdrev i løbet af en kort årrække. 
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N136 Roskilde Fjord 464,2 14,3 99,2 0,0 

H120 Området er foreslået reduceret, hvor der er fjernet flere intensivt drevne landbrugsarea-

ler og bebyggelser. Området er foreslået udvidet med mindre naturarealer bl.a. overdrev og 

bøg på muld/mor. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel 

i landskabet. 

 

H199 Ingen ændringer 

 

F105 Området er foreslået reduceret med flere intensivt drevne landbrugsarealer og bebyggel-

ser. Området er foreslået udvidet med mindre naturarealer bl.a. overdrev og bøg på 

muld/mor. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i land-

skabet. 

 

F107 Området er foreslået reduceret med bebyggelser. Områdegrænserne er kvalitetssikret og 

så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

 

N2000 plan 

http://mst.dk/media/130646/136_n2000plan_2016-21.pdf 

 

  

 
Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 120  
Naturtyper:    
Sandbanke (1110)  Vadeflade (1140)  
Lagune* (1150)  Bugt (1160)  
Strandvold med enårige planter (1210)  Strandvold med flerårige planter (1220)  
Kystklint/klippe (1230)  Enårig strandengsvegetation (1310)  
Strandeng (1330)  Søbred med småurter (3130)  
Kransnålalge-sø (3140)  Næringsrig sø (3150)  
Brunvandet sø (3160)  Vandløb (3260)  
Tørt kalksandsoverdrev* (6120)  Kalkoverdrev* (6210)  
Surt overdrev* (6230)  Tidvis våd eng (6410)  
Urtebræmme (6430)  Hængesæk (7140)  
Kildevæld* (7220)  Rigkær (7230)  
Bøg på mor (9110)  Bøg på muld (9130)  
Ege-blandskov (9160)  Skovbevokset tørvemose* (91D0)  
Elle- og askeskov* (91E0)  
Arter:    
Skæv vindelsnegl (1014)  Sumpvindelsnegl (1016)  
Eremit* (1084)  Stor vandsalamander (1166)  
Blank seglmos (1393)  Mygblomst (1903)  
 
 
Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 199  
Naturtyper:  Brunvandet sø (3160)  Hængesæk (7140)  
Skovbevokset tørvemose* (91D0)  
 
 
Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 105  
Fugle:    
knopsvane (T)  sangsvane (T)  
grågås (T)  skeand (T)  
troldand (T)  hvinand (T)  
stor skallesluger (T)  havørn (TY)  
blishøne (T)  klyde (Y)  
fjordterne (Y)  havterne (Y)  
dværgterne (Y)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://mst.dk/media/130646/136_n2000plan_2016-21.pdf
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Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 107  
Fugle:  hvepsevåge (Y)  sortspætte (Y)  
rødrygget tornskade (Y)  

 

DNs kommentarer 

 

 
Grævlingehøj 

DN Halsnæs kan støtte, at området nord for Grævlingehøj udvides til også at omfattes af Natu-

ra 2000 områdeH120. Området er rubriceret som overdrev og opfylder kriterierne for at kunne 

inddrages i H120. 

 

 

 

Runde bakke 

DN Halsnæs kan støtte, at Runde bakke og græsningslandskabet lige øst herfor inddrages i 

H120. Runde Bakke er et yderst værdifuldt overdrev og området øst for med sine småsøer har 

potentiale til at kunne blive til et egentlig overdrev, hvis der træffes aftale med ejeren om at 

holde området gødnings- og sprøjtefrit. 
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Store Havelse strand og Ølsted Sydstrand 

DN Halsnæs kan støtte, at de forskellige små overdrevsarealer, som findes langs kysten, bliver 

inddraget i H120. 

Områderne hænger naturligt sammen med det øvrige Natura 2000 område, som allerede fin-

des. 

Der er udtaget et område, som ikke er rubriceret som §3-område. Vi mener, at man skal vur-

dere dets mulighed for at kunne naturplejes til at blive et overdrevsområde, frem for at fjerne 

det fra Natura 2000 område H120. 

 

 

 

 

 

 

 

DNs lokalafdeling i Roskilde har disse bemærkninger til N2000 område nr. 136  

1. Afgrænsningen af N2000-området langs Parceltangen øst og nordøst for Parcelgårdsvej 

bør justeres, så overdrevsarealerne langs kysten inddrages i N2000-området i deres 

helhed og ikke som i den eksisterende udpegning gennemskærer overdrevsarealerne. 

2. Landbrugsarealerne øst for St. Kattinge Sø op mod Boserupvej er i høringsforslaget taget 

ud som fuglebeskyttelsesområde, men de bruges flittigt som fourageringsarealer af sto-

re flokke af især grågæs og knopsvaner og bør derfor fortsat være inkluderet i fuglebe-

skyttelsesområdet. Lerbæksgårdens bygninger og have kan naturligvis fragrænses. 

3. Landbrugsarealerne sydøst for St. Kattinge Sø op mod vejen Kongemarkener i hørings-

forslaget taget ud som fuglebeskyttelsesområde, men de bruges flittigt som fourage-

ringsarealer af store flokke af især grågæs og knopsvaner og bør derfor fortsat være 

inkluderet i fuglebeskyttelsesområdet. Gårdens bygninger og have kan naturligvis fra-

grænses. 

4. Landbrugsarealerne ud for den nordvestlige del af St. Kattinge Sø mellem Boserupvej og 

Kattinge byer i høringsforslaget taget ud som fuglebeskyttelsesområde, men de bruges 

flittigt som fourageringsarealer af store flokke af især grågæs og knopsvaner og bør 

derfor fortsat være inkluderet i fuglebeskyttelses-området.  

5. De øvrige landbrugsarealer, der i høringsforslaget er taget ud som fuglebeskyttelsesom-

råder omkring St. Kattinge Sø, Li. Kattinge Sø, Bue Sø og Svogerslev Sø mod nord op 

til Boserupvej bør fortsat være inkluderet i fuglebeskyttelsesområdet, idet arealerne 

skråner kraftigt ned mod søerne og afvander hertil med den gødskningspåvirkning, der 

følger med. Hele området ligger i et område, hvor forbedringer af naturforholdene er i 

fokus, og hvor det er vigtigt, at det er lettere at få tilskud til omlægning til naturvenlig 
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drift eller naturareal, når området ligger i et N2000 område. Sådanne omlægninger er 

allerede sket for arealer syd for St. Kattinge Sø og vejen Kongemarken (helårsgræsning 

med skotsk højlandskvæg) og mellem Svogerslev Sø og Svogerslev by (fåregræsning). 

6. Landbrugsarealerne ud for den nordvestlige del af Selsø Sø mellem søen og Ventevejer i 

høringsforslaget taget ud som fuglebeskyttelsesområde, men de bruges flittigt som fou-

rageringsarealer af store flokke af især grågæs og knopsvaner og bør derfor fortsat væ-

re inkluderet i fuglebeskyttelsesområdet.  

7. Landbrugsarealerne mellem Selsø Sø, Selsø Hovedgård og Roskilde Fjorder i høringsfor-

slaget taget ud som fuglebeskyttelsesområde, men de bør derfor fortsat være inklude-

ret i fuglebeskyttelses-området, idet et vådområdeprojekt er under realisering her via 

Frederikssund Kommune, se vedhæftede ”Bilag 1 Ejendomskort”. 

8. ”Dyndet” lige nord for Selsø Østskov er en inddæmmet og afvandet fjordarm, der i dag 

bruges til kreaturgræsning og dyrket landbrugsjord. I høringsforslaget er området taget 

ud af N2000-området, men det bør også i fremtiden være inkluderet, idet det vil være 

vigtigt at få denne del af fjorden genskabt med dens naturlige naturtyper som bl.a. 

strandeng og som et godt levested for fjordens fugleliv. Den fjordnære halvdel af ”Dyn-

det” er fredet.   

9. Selsø Østskov har indtil nu kun været inkluderet som fuglebeskyttelsesområde syd for 

Skovvejen, men i høringsforslaget udvides fuglebeskyttelsesområdet til at omfatte en 

større del af skoven, idet det er her, at havørnen yngler. Reden er bygget i en høj gran, 

men i dette års ynglesæson var en stor støttegren knækket, og reden faldt delvis ned. 

Ungerne var dog så store, at de kunne klamre sig til resterne af reden og overlevede og 

fløj fint fra reden. Situationen for fortsat brug af reden ser ustabil ud, og det må forud-

ses, at havørneparret vil bygge en ny rede andetsteds i skoven. Det foreslås derfor, at 

hele Selsø Østskov udpeges som fuglebeskyttelsesområde. Skoven bør også udpeges 

som habitatområde, da der i skoven findes findes spidssnudet frø samt naturtyperne 

bøg på muld og egeblandskov, hvoraf der kun er udpeget hhv. 12% og 15% af fore-

komsterne i den kontinentale zone (Østdanmark), hvilket er under EU´s krav på 20-

40%. Skoven er fredet og beliggende i Nationalpark Skjoldungernes Land. 
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N 148 Køge Å 0,1 0,0 0,0 0,0  

DNs lokalafdeling har disse kommentarer: 
 
H131: Vi noterer, at grænserne er parallelforskudt vest for sydmotorvejen, og at dette svarer til åens faktiske 
forløb. Vi er dog utilfredse med, at så lidt af de lavtliggende ånære arealer er medtaget, og ser gerne, at 
områder under intensiv opdyrkning p.t. og som er i risiko for oversvømmelse, inddrages i H131. Ellers vil åen 
og dens fisk mm. ikke nyde den nødvendige beskyttelse på sigt. Desuden foreslår vi, at H131 udvides vest 
for Kulerup, således at Regnemark Mose og Bakke fredningen - som genererer meget rent vand til Køge Å - 
omfattes af EU beskyttelsen fremover. 

         

 

 

N150 Gammel Havdrup Mose 44,3 0,0 0,0 0,0 

F103 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer. Områdegrænser-

ne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 
 

N2000 plan 
http://mst.dk/media/130714/150_n2000plan_2016-21.pdf 

  
Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 103  
Fugle:  rørhøg (Y)  sortterne (Y)  

 

DNs kommentarer: 

Der henvises til separat fremsendt høringssvar udarbejdet af DNs lokalafdeling. 

 
 
 

N154 Sejerø Bugt og Saltbæk Vig 421,5 0,6 44,9 0,1 

H135 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer samt mindre be-

byggelser. Området er foreslået udvidet med klitnaturtyper og mindre arealer bl.a. surt- og 

kalkoverdrev. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i 

landskabet. 

 

H244 Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landska-

bet. 

 

F94 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer samt mindre be-

byggelser. Området er foreslået udvidet med mindre arealer med surt overdrev/hede. Områ-

degrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

 

F99 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer samt mindre be-

byggelser. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i land-

skabet. 
 

N2000 plan 

http://mst.dk/media/130736/154_n2000plan_2016-21.pdf 

  
Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 135  
Naturtyper:    
Sandbanke (1110)  Vadeflade (1140)  
Lagune* (1150)  Bugt (1160)  
Rev (1170)  Strandvold med enårige planter (1210)  
Strandvold med flerårige planter (1220)  Kystklint/klippe (1230)  
Enårig strandengsvegetation (1310)  Strandeng (1330)  
Forklit (2110)  Hvid klit (2120)  
Grå/grøn klit (2130)  Klithede* (2140)  
Klitlavning (2190)  Enebærklit* (2250)  
Søbred med småurter (3130)  Kransnålalge-sø (3140)  
Næringsrig sø (3150)  Vandløb (3260)  
Tør hede (4030)  Tørt kalksandsoverdrev* (6120)  

http://mst.dk/media/130714/150_n2000plan_2016-21.pdf
http://mst.dk/media/130736/154_n2000plan_2016-21.pdf
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Kalkoverdrev* (6210)  Surt overdrev* (6230)  
Tidvis våd eng (6410)  Hængesæk (7140)  
Tørvelavning (7150)  Rigkær (7230)  
Bøg på muld (9130)  Ege-blandskov (9160)  
Skovbevokset tørvemose* (91D0)  Elle- og askeskov* (91E0)  
Arter:    
Kildevældsvindelsnegl (1013)  Skæv vindelsnegl (1014)  
Sumpvindelsnegl (1016)  Stor vandsalamander (1166)  
Klokkefrø (1188)  Odder (1355)  
Enkelt månerude (1419)  Mygblomst (1903)  

 

 
Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 244  
Naturtyper:    
Strandvold med flerårige planter (1220)  Søbred med småurter (3130)  
Kransnålalge-sø (3140)  Næringsrig sø (3150)  
Tør hede (4030)  Kalkoverdrev* (6210)  
Surt overdrev* (6230)  Kildevæld* (7220)  
Rigkær (7230)  Bøg på mor (9110)  
Bøg på muld (9130)  Ege-blandskov (9160)  
Elle- og askeskov* (91E0)  
Arter:  Stor vandsalamander (1166)  

 
Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 94  
Fugle:    
bjergand (T)  edderfugl (T)  
sortand (T)  fløjlsand (T)  
rørhøg (Y)  engsnarre (Y)  
klyde (T)  splitterne (Y)  
havterne (Y)  

 
Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 99  
Fugle:    
sangsvane (T)  sædgås (T)  
grågås (T)  krikand (T)  
rørhøg (Y)  klyde (T)  

 

 

 

DNs kommentarer: 

Der henvises til separat indsendt høringssvar, udarbejdet af DNs lokalafdeling.  

 

Der ud over har DN følgende kommentarer: 

Der er arter af trækfugle på udpegningsgrundlaget, som benytter omdriftsarealer under trækket.  

 

Høringsmaterialet redegør ikke for den faglige vurdering der er foretaget i henhold til kriteriet 2 c ii. Derfor er 

det ikke muligt ud fra høringsmaterialet at forholde sig til, hvorvidt de udtagne arealer har væsentlig eller 

uvæsentlig betydning for arter på udpegningsgrundlaget.  

 

Det drejer sig om arterne angivet nedenfor. Der er således ikke igennem høringsmaterialet fremlagt oplys-

ninger eller dokumentation, der kan begrunde udtagningen af de pågældende arealer.   
 
F 99: Benytter sangsvane, sædgås og grågås de udtagne arealer som rasteområde? Det er DNs forståelse 
af de udtagne arealer benyttes af arterne i væsentligt omfang. 
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N156 Store Åmose, Skarresø og Bregninge Å 172,1 0,0 16,4 0,0 

H137 Området er foreslået reduceret, og der er fjernet intensivt drevne landbrugsarealer. Om-

rådegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

 

F117 En del af området er forslået omklassificeret så det også bliver fuglebeskyttelsesområde 

på baggrund af engsnarre, havørn, isfugl og rødrygget tornskade 

 
 

N2000 plan 
H 137 http://mst.dk/media/130746/156_n2000plan_2016-21.pdf 
 

 
Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 137  
Naturtyper:    
Kransnålalge-sø (3140)  Næringsrig sø (3150)  
Brunvandet sø (3160)  Vandløb (3260)  
Kalkoverdrev* (6210)  Surt overdrev* (6230)  
Tidvis våd eng (6410)  Nedbrudt højmose (7120)  
Hængesæk (7140)  Avneknippemose* (7210)  
Kildevæld* (7220)  Rigkær (7230)  
Bøg på mor (9110)  Bøg på muld (9130)  
Bøg på kalk (9150)  Ege-blandskov (9160)  
Skovbevokset tørvemose* (91D0)  Elle- og askeskov* (91E0)  
Arter:    
Sumpvindelsnegl (1016)  Pigsmerling (1149)  
Stor vandsalamander (1166)  Odder (1355)  

 

 

DNs kommentarer: 

Der henvises til separat fremsendt høringssvar udarbejdet af DNs lokalafdeling. 
 
 
 
 

N157 Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken 62,1 0,0 111,6 0,9 

H138 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer. Området er fore-

slået udvidet med fjord, lagune og mindre landarealer med bl.a. kalkoverdrev og strandeng af 

høj kvalitet. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel 

i landskabet. 

 

F100 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer. Områdegrænser-

ne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

 

N2000 plan 

http://mst.dk/media/130751/157_n2000plan_2016-21.pdf 

 

  
Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 138  
Naturtyper:    
Flodmunding (1130)  Lagune* (1150)  
Strandvold med flerårige planter (1220)  Enårig strandengsvegetation (1310)  
Strandeng (1330)  Grå/grøn klit (2130)  
Søbred med småurter (3130)  Kransnålalge-sø (3140)  
Næringsrig sø (3150)  Vandløb (3260)  
Tør hede (4030)  Tørt kalksandsoverdrev* (6120)  
Kalkoverdrev* (6210)  Surt overdrev* (6230)  
Tidvis våd eng (6410)  Rigkær (7230)  
Bøg på muld (9130)  Ege-blandskov (9160)  
Skovbevokset tørvemose* (91D0)  Elle- og askeskov* (91E0)  
Arter:    
Skæv vindelsnegl (1014)  Pigsmerling (1149)  
Stor vandsalamander (1166)  Odder (1355)  
 
 

http://mst.dk/media/130746/156_n2000plan_2016-21.pdf
http://mst.dk/media/130751/157_n2000plan_2016-21.pdf
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Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 100  
Fugle:    
rørdrum (Y)  pibesvane (T)  
sangsvane (T)  sædgås (T)  
grågås (T)  rød glente (Y)  
havørn (Y)  rørhøg (Y)  
fiskeørn (TY)  plettet rørvagtel (Y)  
brushane (Y)  fjordterne (Y)  
dværgterne (Y)  

 

 

 

DNs kommentarer: 

Der henvises til separat indsendt høringssvar, udarbejdet af DNs lokalafdeling.  

 

Der ud over har DN følgende kommentarer: 

Der er arter af trækfugle på udpegningsgrundlaget, som benytter omdriftsarealer under trækket.  

 

Høringsmaterialet redegør ikke for den faglige vurdering der er foretaget i henhold til kriteriet 2 c ii. Derfor er 

det ikke muligt ud fra høringsmaterialet at forholde sig til, hvorvidt de udtagne arealer har væsentlig eller 

uvæsentlig betydning for arter på udpegningsgrundlaget.  

 

Det drejer sig om arterne angivet nedenfor. Der er således ikke igennem høringsmaterialet fremlagt oplys-

ninger eller dokumentation, der kan begrunde udtagningen af de pågældende arealer.   

 

F 100: Rasteområder for pibesvane, sangsvane, sædgås, grågås udtages. På bl.a. de udtagne arealer syd 

for Hallenslev raster der gæs og svaner.  

 

 

 

 

 

N162 Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø  

1.088,1 3,9 9,7 2,6 

 

H143 Området er foreslået reduceret med bebyggelse. Områdegrænserne er kvalitetssikret og 

så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

 

F95 Området er reduceret med store intensivt drevne landbrugsarealer samt bebyggelse. Om-

rådegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

 

F96 Området er reduceret med store intensivt drevne landbrugsarealer samt bebyggelse. Om-

rådegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

 

N2000 plan 

http://mst.dk/media/130845/n162_n2000plan_2016-21.pdf 

 
Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 143  
Naturtyper:    
Sandbanke (1110)  Vadeflade (1140)  
Lagune* (1150)  Bugt (1160)  
Rev (1170)  Strandvold med flerårige planter (1220)  
Kystklint/klippe (1230)  Enårig strandengsvegetation (1310)  
Strandeng (1330)  Forklit (2110)  
Hvid klit (2120)  Grå/grøn klit (2130)  
Klithede* (2140)  Søbred med småurter (3130)  
Kransnålalge-sø (3140)  Næringsrig sø (3150)  
Brunvandet sø (3160)  Vandløb (3260)  
Tør hede (4030)  Kalkoverdrev* (6210)  
Surt overdrev* (6230)  Tidvis våd eng (6410)  

http://mst.dk/media/130845/n162_n2000plan_2016-21.pdf
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Urtebræmme (6430)  Hængesæk (7140)  
Bøg på mor (9110)  Bøg på muld (9130)  
Ege-blandskov (9160)  Vinteregeskov (9170)  
Elle- og askeskov* (91E0)  
 
Arter:  Stor vandsalamander 

(1166)  
Klokkefrø (1188)  

 
Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 95  
Fugle:    
sangsvane (T)  grågås (T)  
troldand (T)  rørhøg (Y)  
blishøne (T)  
 
 
Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 96  
Fugle:    
rørdrum (Y)  knopsvane (T)  
sangsvane (T)  sædgås (T)  
grågås (T)  bramgås (T)  
skeand (T)  edderfugl (T)  
fløjlsand (T)  havørn (T)  
rørhøg (Y)  klyde (Y)  
almindelig ryle (Y)  splitterne (Y)  
havterne (Y)  dværgterne (Y)  
mosehornugle (TY)  

 

DNs kommentarer: 

Der er arter af trækfugle på udpegningsgrundlaget, som benytter omdriftsarealer under trækket.  

 

Høringsmaterialet redegør ikke for den faglige vurdering der er foretaget i henhold til kriteriet 2 c ii. Derfor er 

det ikke muligt ud fra høringsmaterialet at forholde sig til, hvorvidt de udtagne arealer har væsentlig eller 

uvæsentlig betydning for arter på udpegningsgrundlaget.  

Det drejer sig om arterne angivet nedenfor. Der er således ikke igennem høringsmaterialet fremlagt oplys-

ninger eller dokumentation, der kan begrunde udtagningen af de pågældende arealer.   

 

F 95: Sangsvane, grågås 

 

F 96: Knopsvane, sangsvane, sædgås, grågås, bramgås. Der er udtaget Større kystnære arealer, som be-

nyttes af de rastende svaner og gæs. 

 

 

 

 

N163 Holmegårds mose og Porsemose 80,8 0,0 44,9 0,0 

H145 Området er foreslået udvidet af hensyn til forekomster af lys skivevandkalv, stor kær-

guldsmed og skovbevokset tørvemose. Områdegrænserne er desuden kvalitetssikret og så vidt 

muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

 

H146 Området er foreslået reduceret med et sportsanlæg. Områdegrænserne er kvalitetssikret 

og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

 

H194 Området er foreslået udvidet med Torpe Kanal af hensyn til tykskallet malermusling 

samt med arealer ved Kongskilde af hensyn til forekomster af bæklampret, sumpvindelsnegl 

og skovnaturtyper. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige 

skel i landskabet, herunder genslyngningen af Susåen. 

 

F91 Området er foreslået udvidet med arealer med skov og et sønært græsareal og reduceret 

med intensivt drevne landbrugsarealer. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt 

tilpasset naturlige skel i landskabet. 
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F93 Området er foreslået reduceret visse steder med nåletræsbevoksning og i nordvest tilpas-

set habitatområdets grænse. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset 

naturlige skel i landskabet. 

 

N2000 plan 

http://mst.dk/media/130850/n163_n2000plan_2016_21.pdf 

  
Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 145  
Naturtyper:    
Næringsrig sø (3150)  Brunvandet sø (3160)  
Tidvis våd eng (6410)  Urtebræmme (6430)  
Højmose* (7110)  Nedbrudt højmose (7120)  
Hængesæk (7140)  Avneknippemose* (7210)  
Rigkær (7230)  Skovbevokset tørvemose* (91D0)  
Elle- og askeskov* (91E0)  
Arter:  Lys skivevandkalv (1082)  Stor vandsalamander 

(1166)  
Mygblomst (1903)  

 
Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 146  
Naturtyper:    
Vandløb (3260)  Bøg på muld (9130)  
Ege-blandskov (9160)  Elle- og askeskov* (91E0)  
Arter:  Sumpvindelsnegl (1016)  

 
Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 194  
Naturtyper:    
Indlandssalteng* (1340)  Søbred med småurter (3130)  
Kransnålalge-sø (3140)  Næringsrig sø (3150)  
Brunvandet sø (3160)  Vandløb (3260)  
Å-mudderbanke (3270)  Kalkoverdrev* (6210)  
Surt overdrev* (6230)  Tidvis våd eng (6410)  
Urtebræmme (6430)  Avneknippemose* (7210)  
Kildevæld* (7220)  Rigkær (7230)  
Bøg på mor (9110)  Bøg på muld (9130)  
Ege-blandskov (9160)  Skovbevokset tørvemose* (91D0)  
Elle- og askeskov* (91E0)  
 
Arter:  

  

Skæv vindelsnegl (1014)  Sumpvindelsnegl (1016)  
Tykskallet malermusling (1032)  Bæklampret (1096)  
Pigsmerling (1149)  Stor vandsalamander (1166)  

 
Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 91  
Fugle:    
rørdrum (Y)  sangsvane (T)  
sædgås (T)  havørn (T)  
rørhøg (Y)  plettet rørvagtel (Y)  
engsnarre (Y)  trane (Y)  
mosehornugle (Y)  

 
Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 93  
Fugle:    
sædgås (T)  havørn (Y)  
kongeørn (T)  engsnarre (Y)  
isfugl (Y)  

 

DNs kommentarer: 

Der er arter af trækfugle på udpegningsgrundlaget, som benytter omdriftsarealer under trækket.  

Høringsmaterialet redegør ikke for den faglige vurdering der er foretaget i henhold til kriteriet 2 c ii. Derfor er 

det ikke muligt ud fra høringsmaterialet at forholde sig til, hvorvidt de udtagne arealer har væsentlig eller 

uvæsentlig betydning for arter på udpegningsgrundlaget.  

Det drejer sig om arterne angivet nedenfor. Der er således ikke igennem høringsmaterialet fremlagt oplys-

ninger eller dokumentation, der kan begrunde udtagningen af de pågældende arealer.   

 

F 91: Sangsvane og sædgås raster givetvis på de udtagne arealer ved Skuderløse. 

http://mst.dk/media/130850/n163_n2000plan_2016_21.pdf
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N167 Skove ved Vemmetofte 1.701,9 0,0 0,0 0,0 

H144 Habitatområdet er opdelt i tre delområder. Det nordlige delområde (Vemmetofte) er ud-

videt med levesteder for eremit. Det nordligste af to delområder ved Vemmetofte strand er 

udvidet med et areal med ege-blandskov. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt mu-

ligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

 

F92 Fuglebeskyttelsesområdet er forslået fjernet, da arten på udpegningsgrundlaget ikke fin-

des i området. 

 

N2000 plan 

http://mst.dk/media/130855/n167_n2000plan_2016-21.pdf 

 
Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 144  
Naturtyper:    
Bøg på mor (9110)  Bøg på muld (9130)  
Ege-blandskov (9160)  Elle- og askeskov* (91E0)  
Arter:  Eremit* (1084)  

 
Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 92  
Fugle:  hvepsevåge (Y)  

 

DNs kommentarer: 

Der henvises til separat indsendte kommentarer fra DNs lokalafdeling. Der ud over har vi føl-

gende kommentarer: 

 

Hvepsevåge har udgjort udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområde nr. 92 på bag-

grund af konstaterede fund. DN har forhørt sig hos anerkendte ornitologer, der op til udpeg-

ningen ved selvsyn konstaterede reder af hvepsevåge.  

 

Den eneste begrundelse der angives for ønsket om at nedlægge området som fuglebeskyttel-

sesområde er, at "arten ikke findes i området".  

 

 

Denne begrundelse er ikke tilstrækkelig til at nedlægge området. Et natura 2000 område kan 

ikke nedlægges, og arter ikke udtages som udpegningsgrundlag, indenfor rammerne af EU 

lovgivningen, såfremt der er tale om mangelfuld forvaltning.  

 

Der er på ingen måde angivet overvejelser om baggrunden for at hvepsevåge skulle være for-

svundet fra området, herunder om der kan være tale om mangelfuld forvaltning. 

 

Af ministeriets egen Natura 2000 plan fremgår endvidere: 

 
"2.2.2 Ynglefugles levesteders tilstand  
Der er ikke foretaget tilstandsvurdering af levesteder for hvepsevåge." 

 

 

Dette underbygger at der ikke er foretaget en vurdering af årsagen til, at hvepsevåge skulle 

være forsvundet som ynglefugl i området. 

 

 

 

DN anser det derfor for at være åbenlyst i strid med EU forpligtelserne såfremt området ned-

lægges som fuglebeskyttelsesområde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mst.dk/media/130855/n167_n2000plan_2016-21.pdf
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N168 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund 236,1 0,2 48,2 0,0 

H147 Området er foreslået udvidet med ca. 30 ha i Ræveholmsmose indeholdende rigkær, 

avneknippemose og elle- og askeskov. Området er foreslået reduceret med flere intensivt 

drevne landbrugsarealer. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset natur-

lige skel i landskabet. 

 

F84 Området er foreslået reduceret på Vestmøn, hvor der er fjernet intensivt drevne land-

brugsarealer samt bebyggelse. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset 

naturlige skel i landskabet. 

 

F89 Området er foreslået reduceret med enkelte intensivt drevne landbrugsarealer. Område-

grænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

 

N2000 plan 

http://mst.dk/media/130860/n168_n2000plan_2016-21.pdf 

 
Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 147  
Naturtyper:    
Sandbanke (1110)  Vadeflade (1140)  
Lagune* (1150)  Bugt (1160)  
Rev (1170)  Strandvold med enårige planter (1210)  
Strandvold med flerårige planter (1220)  Enårig strandengsvegetation (1310)  
Strandeng (1330)  Forklit (2110)  
Hvid klit (2120)  Grå/grøn klit (2130)  
Klithede* (2140)  Havtornklit (2160)  
Skovklit (2180)  Klitlavning (2190)  
Enebærklit* (2250)  Søbred med småurter (3130)  
Kransnålalge-sø (3140)  Næringsrig sø (3150)  
Brunvandet sø (3160)  Våd hede (4010)  
Tør hede (4030)  Enekrat (5130)  
Tørt kalksandsoverdrev* (6120)  Kalkoverdrev* (6210)  
Surt overdrev* (6230)  Tidvis våd eng (6410)  
Urtebræmme (6430)  Hængesæk (7140)  
Avneknippemose* (7210)  Kildevæld* (7220)  
Rigkær (7230)  Bøg på mor (9110)  
Bøg på muld (9130)  Ege-blandskov (9160)  
Vinteregeskov (9170)  Stilkege-krat (9190)  
Elle- og askeskov* (91E0)  
Arter:    
Skæv vindelsnegl (1014)  Sumpvindelsnegl (1016)  
Stor kærguldsmed (1042)  Stor vandsalamander (1166)  
Bredøret flagermus (1308)  Spættet sæl (1365)  
Mygblomst (1903)  

 
Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 84  
Fugle:    
knopsvane (T)  sangsvane (T)  
troldand (T)  lille skallesluger (T)  
toppet skallesluger (T)  stor skallesluger (T)  
havørn (TY)  blishøne (T)  
fjordterne (Y)  havterne (Y)  

 
Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 89  
Fugle:    
skarv (TY)  knopsvane (T)  
pibesvane (T)  sangsvane (T)  
grågås (T)  bramgås (T)  
pibeand (T)  spidsand (T)  
skeand (T)  troldand (T)  
hvinand (T)  lille skallesluger (T)  
toppet skallesluger (T)  stor skallesluger (T)  
havørn (TY)  rørhøg (Y)  
vandrefalk (T)  plettet rørvagtel (Y)  
blishøne (T)  klyde (Y)  
hjejle (T)  brushane (Y)  
splitterne (Y)  fjordterne (Y)  
havterne (Y)  dværgterne (Y)  

 

http://mst.dk/media/130860/n168_n2000plan_2016-21.pdf
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DNs kommentarer: 

Der henvises til separat indsendt høringssvar, udarbejdet af DNs lokalafdeling.  

 

Der ud over har DN følgende kommentarer: 

Der er arter af trækfugle på udpegningsgrundlaget, som benytter omdriftsarealer under trækket.  

 

Høringsmaterialet redegør ikke for den faglige vurdering der er foretaget i henhold til kriteriet 2 c ii. Derfor er 

det ikke muligt ud fra høringsmaterialet at forholde sig til, hvorvidt de udtagne arealer har væsentlig eller 

uvæsentlig betydning for arter på udpegningsgrundlaget.  

 

Det drejer sig om arterne angivet nedenfor. Der er således ikke igennem høringsmaterialet fremlagt oplys-

ninger eller dokumentation, der kan begrunde udtagningen af de pågældende arealer.   
 
F 84: Raster sangsvanerne på udtagne landbrugsarealer? 
 
F 89: Raster knopsvane, pibesvane, sangsvane, grågås og bramgås på de udtagne landbrugsarealer? 
 
 
 

 

 

 

N169 Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde  

728,6 0,3 1,1 0,0 

 

H148 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer og bebyggelse. 

Området er foreslået udvidet med strandeng, kalkoverdrev samt areal med levesteder for 

klokkefrø på Knudshoved Odde. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset 

naturlige skel i landskabet. 

 

F81 Området er foreslået reduceret med store områder af intensivt drevne landbrugsarealer 

samt en del bebyggelse. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset natur-

lige skel i landskabet. 

 

N2000 plan 

http://mst.dk/media/130865/n169_n2000plan_2016-21.pdf 

 
Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 148  
Naturtyper:    
Sandbanke (1110)  Vadeflade (1140)  
Lagune* (1150)  Bugt (1160)  
Rev (1170)  Strandvold med flerårige planter (1220)  
Kystklint/klippe (1230)  Enårig strandengsvegetation (1310)  
Strandeng (1330)  Forklit (2110)  
Hvid klit (2120)  Grå/grøn klit (2130)  
Klitlavning (2190)  Søbred med småurter (3130)  
Kransnålalge-sø (3140)  Næringsrig sø (3150)  
Tørt kalksandsoverdrev* (6120)  Kalkoverdrev* (6210)  
Surt overdrev* (6230)  Tidvis våd eng (6410)  
Urtebræmme (6430)  Rigkær (7230)  
Bøg på muld (9130)  Ege-blandskov (9160)  
Elle- og askeskov* (91E0)  
Arter:    
Skæv vindelsnegl (1014)  Stor vandsalamander (1166)  
Klokkefrø (1188)  Spættet sæl (1365)  

 

 

 

 

 

 

http://mst.dk/media/130865/n169_n2000plan_2016-21.pdf
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Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 81  
Fugle:    
knopsvane (T)  sangsvane (T)  
sædgås (T)  grågås (T)  
bramgås (T)  spidsand (T)  
skeand (T)  troldand (T)  
lille skallesluger (T)  havørn (TY)  
blishøne (T)  klyde (Y)  
fjordterne (Y)  havterne (Y)  
dværgterne (Y)  rødrygget tornskade (Y)  

 

 

 

DNs kommentarer: 

F 81: Raster knopsvane, sangsvane, sædgås, grågås, bramgås på de udtagne landbrugsarea-

ler? 

 

IBA-81: IBA rapporten anbefaler at fuglebeskyttelsesområdet udvides i dette område, med 

nordlig grænse op langs bebyggelsen ved Appenæs, følgende landevejen ned til Svenstrup og 

ned langs skovgrænsen syd for Svenstrup (se IBA-81). Rapportens Begrundelse: Store ra-

stende flokke af Knopsvaner, Sangsvaner, Grågæs og Bramgæs på markerne.   

 

 

 

 

 

N173 Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborg Sund, Bøtø Nor og 

Hyllekrog-Rødsand 2.064,0 7,0 43,0 1,3 

 

H152 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer og bebyggelse. 

Området er foreslået udvidet medet kalkoverdrev ved Ravnsby. Områdegrænserne er kvali-

tetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

 

F82 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer og bebyggelse. 

Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

 

F83 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer og bebyggelse. 

Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

 

F85 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer og bebyggelse. 

Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

 

F86 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer ved Majbølle og syd 

for Nykøbing F. samt havneareal ved Guldborg. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt 

muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

 

N2000 plan 

http://mst.dk/media/130880/n173_n2000plan_2016-21.pdf 

 
Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 152  
Naturtyper:    
Sandbanke (1110)  Vadeflade (1140)  
Lagune* (1150)  Bugt (1160)  
Rev (1170)  Strandvold med enårige planter (1210)  
Strandvold med flerårige planter (1220)  Kystklint/klippe (1230)  
Enårig strandengsvegetation (1310)  Strandeng (1330)  
Forklit (2110)  Hvid klit (2120)  
Grå/grøn klit (2130)  Klitlavning (2190)  
Kransnålalge-sø (3140)  Næringsrig sø (3150)  
Brunvandet sø (3160)  Kalkoverdrev* (6210)  
Surt overdrev* (6230)  Tidvis våd eng (6410)  

http://mst.dk/media/130880/n173_n2000plan_2016-21.pdf


42 
 

Urtebræmme (6430)  Rigkær (7230)  
Bøg på mor (9110)  Bøg på muld (9130)  
Bøg på kalk (9150)  Ege-blandskov (9160)  
Elle- og askeskov* (91E0)  
Arter:    
Skæv vindelsnegl (1014)  Eremit* (1084)  
Stor vandsalamander (1166)  Bredøret flagermus (1308)  
Damflagermus (1318)  Gråsæl (1364)  
Spættet sæl (1365)  

 
Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 82  
Fugle:    
sædgås (T)  bramgås (T)  
rørhøg (Y)  plettet rørvagtel (Y)  
engsnarre (Y)  trane (TY)  

 
Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 83  
Fugle:    
skarv (T)  rørdrum (Y)  
knopsvane (T)  sangsvane (T)  
sædgås (T)  mørkbuget knortegås (T)  
hvinand (T)  lille skallesluger (T)  
havørn (Y)  rørhøg (Y)  
plettet rørvagtel (Y)  blishøne (T)  
klyde (Y)  splitterne (Y)  
fjordterne (Y)  havterne (Y)  
dværgterne (Y)  mosehornugle (Y)  

 

 
Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 85  
Fugle:  knopsvane (T)  sangsvane (T)  
grågås (T)  hvinand (T)  
toppet skallesluger (T)  havørn (TY)  
rørhøg (Y)  blishøne (T)  
klyde (Y)  fjordterne (Y)  
havterne (Y)  dværgterne (Y)  
 
 
Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 86  
Fugle:    
knopsvane (T)  sangsvane (T)  
taffeland (T)  troldand (T)  
hvinand (T)  stor skallesluger (T)  
havørn (TY)  rørhøg (Y)  

 

 

DNs kommentarer: 

Der henvises til separat indsendt høringssvar, udarbejdet af DNs lokalafdeling. Der ud over har DN følgende 

kommentarer: 

Der er arter af trækfugle på udpegningsgrundlaget, som benytter omdriftsarealer under trækket.  

 

Høringsmaterialet redegør ikke for den faglige vurdering der er foretaget i henhold til kriteriet 2 c ii. Derfor er 

det ikke muligt ud fra høringsmaterialet at forholde sig til, hvorvidt de udtagne arealer har væsentlig eller 

uvæsentlig betydning for arter på udpegningsgrundlaget.  

 

Det drejer sig om arterne angivet nedenfor. Der er således ikke igennem høringsmaterialet fremlagt oplys-

ninger eller dokumentation, der kan begrunde udtagningen af de pågældende arealer.   

 

F 82: Raster sædgås og bramgås på de udtagne landbrugsarealer? Både Sædgås, Bramgås og Trane er 

observeret på de udtagne marker, ligesom Rørhøg er set søge føde der. 

(IBA-82 Foreslår fuglebeskyttelsesområdet udvidet mod øst med resten af plantagen, samt diget og stran-

den).  

 

 

 



43 
 

F 83: Raster sangsvane, sædgås, mørkbuget knortegås på de udtagne landbrugsarealer? Det er DN vurde-

ring at dette er tilfældet. 

IBA 83: IBA rapporten Foreslår fuglebeskyttelsesområdet udvidet mod syd på søterritoriet med en del af 

Femern Bælt. 

 

F 85: Raster sangsvane og grågås på de udtagne landbrugsarealer? Det er DN vurdering at dette er tilfæl-

det. 

 

F 86: Det udtagne areal i Guldborgsund ved Majbølle øst for Sakskøbing benyttes sandsynligvis som raste-

lokalitet af sangsvane. 

 

 

 

 

N177 Maribosøerne 428,0 0,0 9,8 0,0 

H156 Området er foreslået reduceret med en del intensivt drevne landbrugsarealer samt be-

byggelse. Området er foreslået udvidet med et område med elle- og askeskov og rigkær ved 

Lysebro Mose. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i 

landskabet. 

 

F87 Området er foreslået reduceret med en del intensivt drevne landbrugsarealer samt bebyg-

gelse. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landska-

bet. 

 

N2000 plan 

http://mst.dk/media/130900/n177_n2000plan_2016-21.pdf 

 
Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 156  
Naturtyper:    
Søbred med småurter (3130)  Kransnålalge-sø (3140)  
Næringsrig sø (3150)  Brunvandet sø (3160)  
Kalkoverdrev* (6210)  Tidvis våd eng (6410)  
Urtebræmme (6430)  Hængesæk (7140)  
Avneknippemose* (7210)  Rigkær (7230)  
Bøg på mor (9110)  Bøg på muld (9130)  
Bøg på kalk (9150)  Ege-blandskov (9160)  
Skovbevokset tørvemose* (91D0)  Elle- og askeskov* (91E0)  
Arter:    
Sumpvindelsnegl (1016)  Pigsmerling (1149)  
Stor vandsalamander (1166)  Bredøret flagermus (1308)  

 
Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 87  
Fugle:    
rørdrum (Y)  grågås (T)  
knarand (T)  skeand (T)  
taffeland (T)  troldand (T)  
lille skallesluger (T)  hvepsevåge (Y)  
havørn (TY)  rørhøg (Y)  
blishøne (T)  trane (Y)  
fjordterne (Y)  

 

DNs kommentarer: 

Der henvises til separat indsendt høringssvar, udarbejdet af DNs lokalafdeling.  

 

Der ud over har DN følgende kommentarer: 

Der er arter af trækfugle på udpegningsgrundlaget, som benytter omdriftsarealer under trækket.  

 

Høringsmaterialet redegør ikke for den faglige vurdering der er foretaget i henhold til kriteriet 2 c ii. Derfor er 

det ikke muligt ud fra høringsmaterialet at forholde sig til, hvorvidt de udtagne arealer har væsentlig eller 

uvæsentlig betydning for arter på udpegningsgrundlaget.  

 

http://mst.dk/media/130900/n177_n2000plan_2016-21.pdf
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Det drejer sig om arterne angivet nedenfor. Der er således ikke igennem høringsmaterialet fremlagt oplys-

ninger eller dokumentation, der kan begrunde udtagningen af de pågældende arealer.   

 

F 87: Med mere end 10.000 rastende Grågæs i området forekommer der givetvis (og dokumenteret) også 
gæs på de udtagne arealer 

 

 

 

 

N179 Nakskov Fjord 114,8 2,4 1,3 0,0 

H158 Området er foreslået reduceret ved bebyggelse, intensivt dyrkede arealer mv. Område-

grænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

 

F88 Området er visse steder foreslået reduceret, hvor der er intensivt dyrkede eller rekreative 

arealer (især Nakskov Inderfjord) eller bebyggelse, herunder havn. Områdegrænserne er kva-

litetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

 

N2000 plan 

http://mst.dk/media/130910/n179_n2000plan_2016-21.pdf 

 

  
Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 158  
Naturtyper:    
Sandbanke (1110)  Vadeflade (1140)  
Lagune* (1150)  Bugt (1160)  
Rev (1170)  Strandvold med flerårige planter (1220)  
Kystklint/klippe (1230)  Enårig strandengsvegetation (1310)  
Strandeng (1330)  Forklit (2110)  
Grå/grøn klit (2130)  Kransnålalge-sø (3140)  
Næringsrig sø (3150)  Brunvandet sø (3160)  
Kalkoverdrev* (6210)  Surt overdrev* (6230)  
Ege-blandskov (9160)  

 
Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 88  
Fugle:    
knopsvane (T)  sangsvane (T)  
sædgås (T)  grågås (T)  
bramgås (T)  taffeland (T)  
troldand (T)  havørn (TY)  
rørhøg (Y)  blishøne (T)  
klyde (Y)  almindelig ryle (Y)  
splitterne (Y)  fjordterne (Y)  
havterne (Y)  dværgterne (Y)  

 

 

DNs kommentarer: 

Der er arter af trækfugle på udpegningsgrundlaget, som benytter omdriftsarealer under trækket.  

 

Høringsmaterialet redegør ikke for den faglige vurdering der er foretaget i henhold til kriteriet 2 c ii. Derfor er 

det ikke muligt ud fra høringsmaterialet at forholde sig til, hvorvidt de udtagne arealer har væsentlig eller 

uvæsentlig betydning for arter på udpegningsgrundlaget.  

 

Det drejer sig om arterne angivet nedenfor. Der er således ikke igennem høringsmaterialet fremlagt oplys-

ninger eller dokumentation, der kan begrunde udtagningen af de pågældende arealer.   

 

F 88: Raster knopsvane, sangsvane, sædgås, grågås og bramgås på de udtagne arealer? 

 

 

 

 

 

http://mst.dk/media/130910/n179_n2000plan_2016-21.pdf
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N186 Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne 220,7 0,0 12,3 0,0 

H162 Området er foreslået reduceret med en del intensivt drevne landbrugsarealer samt be-

byggelse. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i land-

skabet. 

 

F80 Området er foreslået reduceret med en del intensivt drevne landbrugsarealer samt bebyg-

gelse. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landska-

bet. 

 

N2000 plan 

http://mst.dk/media/130780/n186_n2000plan_2016-21.pdf 

 
Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 162  
Naturtyper:    
Søbred med småurter (3130)  Kransnålalge-sø (3140)  
Næringsrig sø (3150)  Brunvandet sø (3160)  
Vandløb (3260)  Tør hede (4030)  
Enekrat (5130)  Kalkoverdrev* (6210)  
Surt overdrev* (6230)  Tidvis våd eng (6410)  
Hængesæk (7140)  Avneknippemose* (7210)  
Kildevæld* (7220)  Rigkær (7230)  
Indlandsklippe (8220)  Bøg på mor (9110)  
Bøg på muld (9130)  Ege-blandskov (9160)  
Vinteregeskov (9170)  Stilkege-krat (9190)  
Skovbevokset tørvemose* (91D0)  Elle- og askeskov* (91E0)  
Arter:    
Bred vandkalv (1081)  Lys skivevandkalv (1082)  
Stor vandsalamander (1166)  Damflagermus (1318)  
Bechsteins Flagermus (1323)  

 
Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 80  
Fugle:    
hvepsevåge (Y)  rød glente (Y)  
rørhøg (Y)  plettet rørvagtel (Y)  
engsnarre (Y)  trane (Y)  
perleugle (Y)  sortspætte (Y)  
rødrygget tornskade (Y)  

 

 

DNs kommentarer: 

 
Der henvises til separat fremsendt høringssvar udarbejdet af DNs lokalafdeling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mst.dk/media/130780/n186_n2000plan_2016-21.pdf
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N235 Jægerspris Skydeterræn 62,1 0,0 0,4 0,0 

H133 Området er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer. Områdegrænser-

ne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet.  

 

 

 
 

 

N2000 plan 

http://mst.dk/media/130810/235_n2000plan_2016-21.pdf 

 
Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 133  
Naturtyper:    
Vadeflade (1140)  Bugt (1160)  
Strandvold med enårige planter (1210)  Strandvold med flerårige planter (1220)  
Strandeng (1330)  Kransnålalge-sø (3140)  
Næringsrig sø (3150)  Brunvandet sø (3160)  
Tør hede (4030)  Tørt kalksandsoverdrev* (6120)  
Kalkoverdrev* (6210)  Surt overdrev* (6230)  
Tidvis våd eng (6410)  Urtebræmme (6430)  
Kildevæld* (7220)  Rigkær (7230)  
Skovbevokset tørvemose* (91D0)  Elle- og askeskov* (91E0)  

 
Arter:  Kildevældsvindelsnegl 

(1013)  
Skæv vindelsnegl (1014)  

Stor vandsalamander (1166)  

 

DNs kommentarer: 
Der henvises til separat fremsendt høringssvar udarbejdet af DNs lokalafdeling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mst.dk/media/130810/235_n2000plan_2016-21.pdf

