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Natura 2000 område nr. 150 Gammel Havdrup Mose
Områdebeskrivelse
Natura 2000 området Gammel Havdrup Mose ligger ca. 13 km sydøst for Roskilde. Der er udsigt over området fra landevejen mellem Roskilde og Køge, og store dele af området er tilgængelige for offentligheden.
I området indgår de to moser Gammel Havdrup Mose på ca. 24 ha og Snoldelev Mose på ca.
8,5 ha. Moserne har været udsat for tørvegravning under de to verdenskrige, og i Snoldelev
Mose er der en hængesækagtig ø i midten af mosen. I begge moser er der åbne vandflader
med kraftig rør- og pilevegetation i randzonerne.
Moserne er fredet i 1978 med forbud mod bebyggelse, terrænændring, beplantning, hegning
mv.

Vigtigste naturværdier
Området er udpeget som fuglebeskyttelsesområde for at værne om rørhøg og sortterne, der
begge har ynglet i området. Ynglende sortterner er dog ikke konstateret siden 1980, men rørhøg er konstateret ynglende forskellige steder i området.
Gl. Havdrup Mose er meget artsrig og engen umiddelbart syd for mosen, der anvendes til kreaturgræsning, er forår og sommer et blomstrende tæppe.

Trusler mod områdets naturværdier
Der er foretaget en tilstandsvurdering for de fleste af områdets naturtyper, og truslerne mod
udpegningsgrundlaget er registreret.
Søerne i området vurderes at være påvirket af fosfortilførsel fra dyrkede arealer og ukloakerede enkeltejendomme. Fødegrundlaget for sortterne vurderes at være negativt påvirket af den
ringe sommersigtdybde i de to moser og af fiskesammensætningens ændring i retning af et tusindbrødresamfund. Flere steder er der problemer som følge af tilgroning ligesom uhensigtsmæssig hydrologi i Gl. Havdrup Mose er en trussel for naturværdierne i området.

Målsætning
Det overordnede mål for området er at forbedre yngle- og fourageringsmulighederne for sortterne samt at sikre en vanddækket rørsump af hensyn til rørhøgs ynglemuligheder.
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Indsats
Oversigt over væsentlige indsatser til gennemførsel af denne plan:
Indsats

Stort
omfang

Rydning, fjernelse af uønsket opvækst
Herunder bekæmpelse af invasive arter
Forbedring af hydrologi
Fx ved at standse dræning, genoprette vandløb, fjerne diger

Mindre
omfang

Undersøges nærmere

Ikke
anvendt

X
X

Ekstensiv drift
Fx indførsel eller opretholdelse af græsning, høslet mm.

X

Sikring af arealer
Sikring af natur der ikke pt. er beskyttet
(fx stenrev og skovnatur)

X

Reducere forstyrrelser
Fx færdsel, sejlads og jagt
Forbedring/sikring af levesteder
Fx ved etablering af vandhuller, sikring af redetræer
eller større fouragerings- eller yngleområder

X
X

Indsatsen vil helt overvejende dreje sig om sikring af gode yngle- og fourageringsmuligheder
for sortterne og rørhøg.

2

