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NOTAT 

vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N150, Gammel 

Havdrup Mose 

 

 

Forslag til Natura 2000-plan for N150, Gammel Havdrup Mose har været i offentlig høring fra den 

19. december 2014 til den 10. april 2015. 

 

Indkomne høringssvar kan ses på: http://www3.naturstyrelsen.dk/2015/natura2000/. 

 

Alle forslag til Natura 2000-planer er annonceret offentligt på Naturstyrelsens hjemmeside og 

desuden sendt i høring hos relevante myndigheder, jf. miljømålsloven § 43. Den offentlige høring 

er endvidere annonceret i en række landsdækkende og regionale aviser. Lodsejere med væsentlige 

interesser, der vil kunne berøres af et eller flere elementer i planlægningen for et Natura 2000-

område, er individuelt blevet orienteret om høringen over forslag til Natura 2000-planer. 

 

Naturstyrelsen har modtaget i alt ca. 760 høringssvar vedrørende de enkelte Natura 2000-planer 

og mere generelle høringssvar vedrørende naturplanlægningen. De generelle høringssvar er 

sammenfattet i et samlet høringsnotat – se 

www.naturstyrelsen.dk/natura2000/hoeringsnotat2016-2021. 

 

Til denne Natura 2000-plan er der modtaget i alt 3 høringssvar. 

 

Svarene har berørt følgende emner: 

1. Datagrundlag – fuglelevesteder 

2. Trusler 

3. Indsatsprogram – synergi med vandplanen 

4. Indsatsprogram – fuglelevesteder 

5. Ønsker til Handleplan 

 

Flere emner er uddybende behandlet i særskilt høringsnotat om generelle emner 

www.naturstyrelsen.dk/natura2000/hoeringsnotat2016-2021. 

 

I det følgende sammenfattes de væsentligste synspunkter til de overfor nævnte punkter. 

Naturstyrelsens bemærkninger hertil er anført i kursiv. 

Det bemærkes, at høringssvarene kun er gengivet i hovedtræk. Liste over høringssvar med ID-

nummer vedlægges som bilag 1. Høringssvarene kan i sin helhed læses på 

http://www3.naturstyrelsen.dk/2015/natura2000/.  

http://www3.naturstyrelsen.dk/2015/natura2000/
http://www.naturstyrelsen.dk/natura2000/hoeringsnotat2016-2021
http://www.naturstyrelsen.dk/natura2000/hoeringsnotat2016-2021
http://www3.naturstyrelsen.dk/2015/natura2000/
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Bemærkninger til planforslaget 

 

1. Datagrundlag – fuglelevesteder 

Solrød Kommune stiller sig undrende over tilstandsvurderingen af Gammel Havdrup Mose som 

levested for rørhøg og skriver, at fravær af sortterne ikke alene kan tilskrives dårlige habitatvilkår.  

 

Naturstyrelsen er enig i, at den generelle tilbagegang for sortterne ikke nødvendigvis alene skyldes 

suboptimale betingelser på de tidligere ynglesteder i Danmark. Det er dog styrelsens 

overbevisning, at det er helt afgørende, hvis sortterne skal vende tilbage som ynglefugl på tidligere 

ynglelokaliteter, at livsbetingelserne her er optimale.  

Vurderingen af tilstanden af området som levested for rørhøg er baseret på en række parametre, 

som regnes for afgørende for arten. Systemet er nærmere beskrevet i DCE’s publikation nr. 114, 

”Tilstandsvurdering af levesteder for ynglefugle”. Baggrunden for at området er vurderet til 

moderat tilstand for rørhøg skyldes overvejende, at lokaliteten har kort ”Afstand til høje strukturer” 

(f.eks. træer) samt en vis grad af menneskelig forstyrrelse. 

 

2. Trusler 

Danmarks Naturfredningsforening Roskilde har hørt at der findes mink i området og bemærker at 

det er et stort problem for fuglelivet og en barriere for, at sortternen vender tilbage til mosen. 

Foreningen har ligeledes hørt at der forekommer løse hunde i nærheden af mosen, hvilket også 

angives at forstyrre fuglelivet. Endvidere påpeges, at jagt også kan være en forstyrrelse for 

fuglelivet. 

 

DCE har vurderet betydningen af forstyrrelser for fuglelivet i den forstyrrelsesrapport, som er 

gengivet i basisanalysen. Af denne rapport fremgår det, at habitatens beskaffenhed på nuværende 

tidspunkt er den væsentligste hindring for sortternes tilbagevenden. 

Naturstyrelsen skal desuden pointere, at håndhævelse af gældende lovgivning ligger udenfor 

rammerne af høringen over Natura 2000-planerne. 

 

3. Indsatsprogran – synergi med vandplaner 

Danmarks Naturfredningsforening Roskilde nævner, at vandkvaliteten skal være høj og formoder, 

at næringsrigt overfladevand tilflyder mosen fra de omkringliggende arealer. 

 

Naturstyrelsen gør opmærksom på, at forhold vedrørende vandkvaliteten i Gammel Havdrup og 

Snoldelev Moser behandles i Vandplanen. Reguleringen af næringsstoftilførslen på arealer omkring 

søen reguleres af anden lovgivning med udgangspunkt i målsætningen for Natura 2000-området. 

 

Solrød Kommune nævner, at renere vandkvalitet og kreaturgræsning vil tilgodese både områdets 

øvrige vandfugle og evt. gæstende sortterner. 
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Naturstyrelsen er enig i at renere vandkvalitet og afgræsning er gunstig for andre vandfugle end 

sortterne, men understreger endvidere at gunstige betingelser for sortterne også er en betingelse 

for at arten retablerer sig. Forhold som retter sig mod søens vandkvalitet behandles i Vandplanen. 

Emnet er uddybet i Naturstyrelsens generelle høringsnotat, som kan læses på styrelsens 

hjemmeside. 

 

4. Indsatsprogram – fuglelevesteder 

Solrød Kommune skriver bl.a. følgende i sit høringssvar: jf. sortternens gennerelle tilbagegang 

særligt i Østdanmark og dens manglende tilstedeværelse som ynglefugl i Gammel Havdrup Mose i 

over 30 år er det bemærkelsesværdigt, at der i den områdespecifikke retningslinje 2 er angivet, at 

kommunen og offentlige lodsejere skal være særlig opmærksomme på sortternen, og at denne har 

en væsentlig forekomst i området. 

 

Naturstyrelsen er enig i at formuleringen ”væsentlig forekomst” ikke er hensigtsmæssig, idet der i 

en årrække ikke har været ynglende sortterner i området. Det som er væsentligt her er dels, at 

arten tidligere har haft en væsentlig forekomst i området og dels at den er i generel tilbagegang i 

landet. Ordlyden i den endelige plan vil blive tilpasset i overensstemmelse hermed. 

 

5. Ønsker til handleplanen 

Danmarks Naturfredningsforening Roskilde bemærker, at det største problem i Snoldelev Mose er 

tilgroning og eutrofiering og foreslår, at træer i mosen fældes. 

 

Naturstyrelsen gør opmærksom på at Natura 2000-planen som udgangspunkt hverken fastlægger 

det konkrete omfang, lokaliseringen af den konkrete indsats eller karakteren af den endelige 

indsats. Den konkrete indsats vælges og prioriteres i den kommunale Handleplan. 

 

Justering af forslag til Natura 2000-plan for N150, Gammel Havdrup Mose 

 

På baggrund af de indkomne bemærkninger er den uhensigtsmæssige formuleringen under 

Områdespecifikke retningslinjer ”Kommunen og offentlige lodsejere skal være opmærksomme på 

sortterne, som har en væsentlig forekomst i området og er i tilbagegang” ændret til følgende: 

”Kommunen og offentlige lodsejere skal være opmærksomme på sortterne, som tidligere havde en 

væsentlig forekomst i området og som er i tilbagegang. 

 

Der er endvidere foretaget justering af teksten i afsnit 1. Natura 2000-planlægning og afsnit 4. 

Indsatsprogram - med henblik på at præcisere videreførelse og konsolidering af indsatsen fra 1. 

planperiode i lyset af, at indsatsen fra den første generation planer har haft en kortere periode til 

gennemførelse end forudsat. 
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Ingen af ændringerne i forhold til planforslaget giver anledning til fornyet høring over 

planforslaget, jf. miljømålslovens § 45. 
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Bilag 1: Indkomne høringssvar til Natura 2000-planforslaget N150, Gammel Havdrup 

Mose: 

 

 20150410200558864 – DN Roskilde 

 20150408150919186 - Roskilde Kommune 

 20150325150919718 - Solrød Kommune 


