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Natura 2000 område nr. 151 Ramsø Mose
Områdebeskrivelse
Natura 2000 området Ramsø Mose ligger ca. 10 km syd for Roskilde. Området ligger på begge
sider af Langvad Å med en bredde op til 500 m og en længde på 5 km. Området er på 216 ha.
I den østlige halvdel af området ligger Gadstrup Mose og Brordrup Mose, Ramsømagle Sø og
den genoprettede statsejede Ramsø. Den vestlige del af området mellem Ramsø Søgård og
Kumlehuse ved Roskilde-Ringsted landevej anvendes som kildeplads af Københavns Energi.
Beskyttelsesområdet indgår i Naturklagenævnets kendelse af 30. august 2004 om fredning af
Ramsødalen.

Vigtigste naturværdier
Området er i 1994 udpeget som fuglebeskyttelsesområde på grund af tilstedeværelsen af sortterne. Desuden er der ifølge nyere registreringer ynglende rørhøg i området. Endvidere yngler
der lappedykkere og forskellige svømmeænder som skeand og krikand.
Botanisk er området interessant, fordi der findes planter, der er karakteristiske for ekstremrigkær.

Trusler mod områdets naturværdier
Der er foretaget en tilstandsvurdering for de fleste af områdets naturtyper, og truslerne mod
udpegningsgrundlaget er registreret.
Flere steder i området er der problemer som følge af tilgroning ligesom uhensigtsmæssig hydrologi og næringsstoftilførslen vurderes at være en trussel for naturværdierne flere steder i
området. Ligeledes vurderes forstyrrelse i form af færdsel at være en trussel for fuglelivet i
området.

Målsætning
Det overordnede mål for området er at der i områdets fem større søer arbejdes for at forbedre
yngle- og fourageringsforhold for sortterne.
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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
Ekstensiv drift
Fx indførsel eller opretholdelse af græsning, høslet mm.

Mindre
omfang

Undersøges nærmere

Ikke
anvendt

X
X
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.
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