
 

Referat 

Møde med foreninger/organisationer og kommuner i Naturstyrelsen Vestsjællands planområde om 
Natura 2000-basisanalyser (2016-21), planproces m.m.  

Afholdt af Naturstyrelsen Vestsjælland, den 6. marts 2014 i Roskilde-Hallerne, Møllehusvej 15, 
4000 Roskilde. 

I mødet deltog ca. 12 repræsentanter for i alt 3 organisationer og 1 kommune. Deltagerliste over 
tilmeldte deltagere vedlægges nedenfor. 

Fra Naturstyrelsen Vestsjælland deltog 4 repræsentanter: Skovrider Jens Peter Simonsen 
(velkomst og præsentationer), biolog Mogens Holmen (præsentation om 
basisanalyserne/datagrundlag), forstfuldmægtig Rune Bøgeskov Tørnkvist Nielsen (referat) og 
biolog Peter Leth. 

Bemærk: I kolonnen ”Bemærkninger og spørgsmål fra mødedeltagere - emne mv.” fremgår primært, hvad 
der blev noteret af kommentarer, spørgsmål og svar på selve mødet, og enkelte steder er der suppleret med 
oplysninger efterfølgende.  

Dagsordenspunkt Bemærkninger og spørgsmål fra mødedeltagere - emne mv. 
Basisanalyserne • Poul-Henrik: er det NOVANA stationerne der bliver overvåget?  

• Hvorfor er der ikke DOF fugletal for rastende fugle fra 2010-2012? 
• Hvor vidt er data fra atlasprojekter om kortlægning af arter inddraget?  

o Svar: Basisanalysernes datagrundlag er alene de datasæt, der er 
omtalt i basisanalysernes indledende afsnit. Data fra forskellige andre 
kortlægningsprojekter for arter indgår derfor ikke i sig selv. Det kan 
dog være muligt, at den slags data kan anvendes i forbindelse med 
den handleplanlægning, der vil følge efter Natura 2000-planerne. 

• Hvad gør NST, hvis der indmeldes noget, som er uden for et område, art eller 
naturtype? 

• Havdrup mose: Ikke en imponerende omfattende N2000-basisanalyse, f.eks. 
intet om områdets naturtyper.  

o Svar: Natura 2000-planlægningen har alene fokus på de arter og 
naturtyper, der er fastlagt som det enkelte områdes 
udpegningsgrundlag. I det pågældende Natura 2000-område omfatter 
udpegningsgrundlaget alene yngleforekomster af Sortterne og 
Rørhøg, men eksempelvis ingen naturtyper. Derfor kommer 
oplysninger om natur på udpegningsgrundlaget til at fremstå som 
beskedent i denne basisanalyse sammenlignet med dens mere 
generelt forklarende tekster. 

• Hvor præcis er naturtypernes og Natura 2000-afgrænsningerne?  
• Laver I NOVANA overvågning uden for områderne? 

o Svar i form af redegørelse om, at NST overvåger både naturtyper og 
arter i og udenfor områderne. 

• Er der lavet noget om Ask og Ellesump? 
• Grågæs på udpegningsgrundlaget? 

o Svar: Grågås er en art, som kun kan komme på udpegningsgrundlaget i 
områder, hvor en bestemt stor andel af den europæiske 
bestand`opholder sig i løbet af et år. Andre steder er den ikke 



berettiget til at komme på udpegningsgrundlaget. 
• Skovbevokset tørvemose?  
• Hvad er en hydrologiforundersøgelse?  

Den videre 
planproces 

• Ved kommunernes større råderum, kommer der så flere dispensationer?  
• Skal kommunen stå for konkret pleje? Skal NST godkende?  
• Har kommunerne den nødvendige ekspertise? 
• Hvordan taler Kommunerne og NST sammen vedr. N2000 handleplanerne?  
• Morten – Roskilde kommune: Kikker man også efter nye, ikke tidligere 

kortlagte naturforekomster i områderne?  
o Svar: NST eftersøger nye forekomster af især de lysåbne naturtyper.  

• Hvad sker der hvis temperaturen stiger og der dermed kommer nye arter, er 
de så invasive? Skal de så ud 

• Hvordan bliver kommunernes handleplaner offentliggjort?  
• Hvad gør NST hvis handleplanerne ikke er fulgt? – f.eks. hvis der skal graves 

vandhuller til klokkefrøer i kommende planperiode 
o Forklaring om virkemidler overfor Stat, kommune og private lodsejere.  

• Kan der blive gjort mere opmærksomhed på, at der er noget der hedder 
natura2000 områder.  Det kunne være dejligt hvis det kunne komme bredere 
ud, så menigmand også får en forståelse for det arbejde, der bliver lavet.  

• Hvad gælder for arealer grænsende til natura2000 områder? 
• Hvordan annonceres markvandringerne? 

Ideer og 
kommentarer til 
muligt 
planindhold 

• Hvem – hvilken helt konkret adressat - skal man henvende sig til med rettelser 
og kommentar?  

 

 
 

Tilmeldte deltagere 
Forening/Kommune Lokalafdeling mv. Navn 
Roskilde kommune  Morten Vincents 
Dansk Skovforening  Marie-Louise Bretner 

Skjoldenæsholm Poul Norup 
Rebro Skovadministration Niels Bjerg 

Friluftsrådet  NV-Sjælland Leif Heiner 
NV-Sjælland Holger Christensen 

Danmarks Naturfredningsforening  Lasse Jesper Pedersen 
DN Solrød Martin Wagner 
DN Kalundborg Hans Guldager Christiansen 
DN Kalundborg Mogens Dyhr-Nielsen 
DN Odsherred Nora Tams 
DN Albertslund Poul Evald Hansen 

 
 

 

 
 



 
 


