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Tillæg om ny viden til Natura 2000-basisanalyse for  


Natura 2000-område nr. 151 Ramsø Mose  


Tillægget gælder både for basisanalyser for lysåbne naturtyper og arter samt 
for skovbasisanalyser. 
 


 


1. BESKRIVELSE AF OMRÅDET 
Områdets afgrænsning er uændret, og områdets overordnede naturindhold er uændret.  


 


2. TILFØJELSER TIL UDPEGNINGSGRUNDLAGET 


 


Ingen arter eller naturtyper er tilføjet det oprindelige udpegningsgrundlag. 


Natura 2000-planerne bygger på den eksisterende viden om naturforholdene. Denne viden 
er områdevis blevet opgjort i basisanalyserne for hhv. Natura 2000-skovplanlægning, Natura 
2000-havplanlægning samt Natura 2000-planlægning for øvrige arealer. Basisanalyserne, 
der udgør en del af den færdige plan for Natura 2000-området, blev offentliggjort i 2007 og 
kan ses på By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside (www.blst.dk). 


Dette tillæg opsummerer den viden, der – ud over basisanalysens – supplerende indgår som 
grundlag for Natura 2000-planen. Tillægget er opbygget med et indhold og en struktur, der 
svarer til basisanalysens opbygning. 


For nogle områder er der på baggrund af basisanalysen eller overvågningsdata mv. foretaget 
ændringer i udpegningsgrundlaget. Det gældende udpegningsgrundlag kan ses i figur 2 i na-
turplanen. I det tilfælde at nye arter er tilføjet udpegningsgrundlaget er vurderinger af deres 
levestedsareal opgjort i dette bilag. 


Siden basisanalyserne er der i nogle områder foretaget kortlægning af yderligere naturtyper, 
skovnaturtyper på ikke-fredskovspligtige arealer og/eller en genkortlægning af i første om-
gang oversigtligt kortlagte arealer. De ny- eller genkortlagte arealer har bidraget med ny vi-
den af betydning for Natura 2000-planerne. 


Der er foretaget nye overslagsberegninger af den luftbårne kvælstofdeposition til de kortlag-
te naturtyper. Beregningerne omfatter nu alle kortlagte arealer af både lysåbne naturtyper 
og skovnaturtyper. 


I nogle områder er der endvidere sket væsentlige ændringer i driften, igangsat naturgenop-
retningsprojekter el.lign. siden færdiggørelsen af basisanalyserne. 


I basisanalysen er omtalt væsentlige nyopdagede eller nyindvandrede forekomster af arter 
eller naturtyper, der ikke var en del af områdets oprindelige udpegningsgrundlag. Der er 
desuden fremkommet yderligere oplysninger om naturtyper og arter i forbindelse med over-
vågning og kortlægning udført 2006-2008. Disse arter og naturtyper er vurderet i forbindel-
se med en revision af udpegningsgrundlaget. Det aktuelle udpegningsgrundlag fremgår af fi-
gur 2 i naturplanen – og af By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside. 
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3. NYE DATA OM NATURTYPER OG ARTER 


 


Nye data om areal og antal forekomster af naturtyper og arter i dette Natura 2000-område 
fremgår af nedenstående tabel 1 og 2. Ud over de nævnte naturtyper er der i habitatområdet 
kortlagt et mindre udvalg af områdets vandhuller. 


Data om ny-/genkortlagte naturtyper er medtaget såfremt der er tale om nykonstaterede na-
turtyper eller væsentlige ændringer i forhold til oplysningerne i basisanalysen. Data om nye ar-
ter er medtaget såfremt der er nye oplysninger i forhold til basisanalysen. 


 


Nr. / Naturtype Registreret  
areal (ha) 


Antal 
forekomster Kilde 


Terrestriske naturtyper 


Ingen nye data    


Skovnaturtyper 


Tabel 1. Opdaterede data om nye eller genkortlagte naturtyper i fuglebeskyttelsesområde nr. 104.  


Data stammer fra 1) NOVANA-overvågningsprogrammet (2004-2008) samt Roskilde Amts overvågning og tilsyn i 
perioden 1988-2006. 2) Naturtypekortlægning 2004-05 (NOVANA/DEVANO). 3) Genkortlægning, supplerende kort-
lægning 2007-08 (DEVANO). Kortlægningsdata for naturtyperne (ekskl. vandnaturtyper) kan ses på By- og Land-
skabsstyrelsens hjemmeside under "Se på kort". *Prioriteret naturtype.  


 


Nr. / Art Antal 
forekomster 


Areal (ha)/ 
Vandløb (km) Kilde 


Ingen nye data    


Tabel 2. Opdaterede data om nye arter på udpegningsgrundlaget fuglebeskyttelsesområde nr. 104.  


1) Data stammer fra national overvågning 2004-2009 (NOVANA mv.) samt Roskilde Amts overvågning og tilsyn i 
perioden 1988-2006. 


 


4. SUPPLERENDE TRUSSELSVURDERING 


 


Første runde af kortlægningen af EF-habitatområdernes naturtyper blev foretaget i perioden 
2004-2005. I første omgang blev kun 18 lysåbne naturtyper samt skovnaturtyper på fred-
skovspligtige arealer kortlagt. I løbet af 2007 og 2008 er der foretaget kortlægning af flere 
lysåbne naturtyper, og der er kortlagt skovnaturtyper på ikke-fredskovspligtige arealer, En-
delig er der foretaget genkortlægning af områder, som kun blev kortlagt oversigt-
ligt/stikprøvevist i første runde. 


I basisanalysen blev der præsenteret en trusselvurdering og tilstandsdata for de forskellige 
naturtyper og arter. Hvad angår de ny- og genkortlagte naturtyper vurderes disse forhold at 
være afspejlet i henholdsvis struktur- og artstilstand, som kan ses på By- og Landskabssty-
relsens hjemmeside under "Se på kort". Struktur- og artstilstand udgør tilsammen naturtil-
standen, som fremgår af figur 4 i naturplanen. De registrerede data (strukturparametre og 
artslister) for de enkelte forekomster kan endvidere ses i den fællesoffentlige naturdatabase 
på www.naturdata.dk.  
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Ud over basisanalysens opgørelse af trusler mod områdets naturindhold er der nedenstående 
tilføjelser og ændringer.  


 


4.1 Belastning af naturområder med luftbårent kvælstof 
I Ramsø (nu del af Roskilde Kommune) og Lejre kommuner var den gennemsnitlige årlige af-
sætning af kvælstof for 2003 og 2004 henholdsvis 15,13 Kg N/ha og 15,46 kg N/ha. Tålegræn-
sen for de naturtyper, der findes i Ramsødalen ligger mellem 15 og 25 kg N/ha/år og påvirkes 
derfor næppe væsentligt i negativ retning af luftbåren kvælstof. Den tidvis oversvømmede eng 
(habitattype 6410) i Akselmose og spredte rigkærspartier i fuglebeskyttelsesområdet er dog så 
artsrige, at yderligere næringstilførsel kan være en trussel.   


I tabel 3 er den gennemsnitlige afsætning af kvælstof opgivet som kommunevise gennemsnit 
af NHy og NOx for 2006 (DMU).  


 


Kommune NHy 
(kg N/ha)


NOx 
(kg N/ha)


Total N 
(kg N/ha)


Heraf stammende fra danske 
kilder (%) 


Roskilde og Lejre 7 8 15 28 


Landsgennemsnit 8 9 17 33 


Tabel 3. Baggrundsbelastningen (i kg N/ha/år) i de kommuner, som Natura 2000-området ligger inden for.  


Kvælstofdepositionen er angivet som kommunevise gennemsnit af hhv. NHy (ammoniak og ammonium, primært fra 
husdyrproduktion), NOx (kvælstofoxider, salpetersyre og nitrat (fra transport, energiproduktion og industri) og total 
N (samlet tør- og våddeposition). DMU, 2006. 


 


Det gennemsnitlige kvælstofnedfald i de kommuner, hvori Natura 2000-området ligger, er 15 
kg N/ha/år, hvilket er lidt lavere end landsgennemsnittet. Belastningen med ammoniak og am-
monium (NHy) er ca. 12% lavere end landsgennemsnittet, hvilket tyder på, at det lokale og re-
gionale husdyrhold har en relativt lille indflydelse på kvælstofnedfaldets størrelse. Nedfaldet af 
NOx’er – der overvejende stammer fra transport, energiproduktion og industri – er lidt lavere 
end landsgennemsnittet. 


 


 


Overslagsberegning af den lokale kvælstofbelastning 


Da husdyrbrug ikke ligger jævnt fordelt i landskabet, vil kvælstofbelastningen af et naturom-
råde variere alt efter om der ligger husdyrbrug tæt på naturområdet, eller der slet ikke er 
husdyrbrug i nærområdet. Hertil kommer, at afsætningen af kvælstof på forskellige overfla-
detyper varierer i forhold til ruheden. Der er f.eks. stor forskel på, hvor meget der afsættes 
på en skov (med stor ruhed og dermed med stor afsætnings-overflade) og på en lysåben 
eng (med lavere ruhed og mindre afsætnings-overflade). Der er derfor foretaget en korrekti-
on af de kommunevise gennemsnitstal i forhold til lokal husdyrtæthed og til forskellige na-
turtypers ruhed inden for Natura 2000-området. Ruheden af naturarealerne er vurderet på 
baggrund af den vedplantedækning, som er registreret ved kortlægningen. 


Korrektionen er foretaget ved hjælp af en metode beskrevet i Ammoniakmanualen (Skov- og 
Naturstyrelsen, 2003) opdateret som beskrevet i boksen nedenfor. Der er ikke tale om en 
eksakt beregning, men om en forholdsvis grov overslagsberegning, der dog giver en indika-
tion af om, og i givet fald hvor meget tålegrænserne er overskredet for de forskellige natur-
typer. Derfor kan overslagsberegningerne ikke direkte indgå i myndighedsbehandling af N-
belastning fra konkrete husdyrbrug/virksomheder. 
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4.2 Foreløbig trusselsvurdering for nye arter på udpegningsgrundlaget 
Ingen. 


5. SUPPLERENDE MODSATRETTEDE INTERESSER 
Der er ikke som følge af den supplerende kortlægning i Natura 2000-området identificeret nye 
modstridende interesser.  


 


6. ÆNDRET Naturforvaltning og pleje 
Der er ikke kendskab til ændret naturforvaltning eller pleje inden for dette Natura 2000-områ-
de.  


 


Bestemmelse af kvælstofnedfaldets størrelse på naturområder og sammenligning 
med andre beregninger 


Den præcise størrelse af kvælstofbelastningen på et konkret naturområde er vanskelig at 
bestemme. Der kan enten foretages målinger (som er tidskrævende, omkostningstunge og 
usikre, da de som regel kun repræsenterer en kortere måleperiode og derfor skal omregnes 
til ”normale” forhold), eller der kan foretages modelberegninger med modeller af forskellig 
art, hvoraf nogle er meget ressourcekrævende og omkostningstunge, mens andre har karak-
ter af overslagsberegninger. Resultater fra alle modelberegninger er typisk behæftet med en 
forholdsvis høj usikkerhed. 


Overslagsberegninger i basisanalysen 2006 og i dette tillæg (2009): De nye overslagsbereg-
ninger, der er præsenteret ovenfor, viser især på de meget tilgroede naturområder en lavere 
belastning på de fleste lysåbne naturområder end de overslagsberegninger, der blev lavet i 
2006 i forbindelse med basisanalysen. Forskellen skyldes, at korrektionsfaktoren i forhold til 
naturområdets ruhed er revurderet, og der er anvendt opdaterede tal for kommunevise gen-
nemsnitsdepositioner, geografisk fordeling af dyreenheder (CHR) og samlet N-emission på 
landsplan. Til forskel fra de daværende beregninger er der nu også beregnet kvælstofnedfald 
til skovnaturtyper. De nye overslagsberegninger vurderes at være mere retvisende end 
overslagsberegningerne fra 2006 – og de dækker ensartet alle landets Natura 2000 områ-
der. 


Overslagsberegningerne skal alene anvendes til at give et foreløbigt overblik over omfanget 
af tålegrænseoverskridelser til brug ved vurdering af gunstig bevaringsstatus, ikke til kon-
kret sagsbehandling. 
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Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen 
 
N 151 - Ramsø Mose 
 
Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om 
miljøvurderinger af planer og programmer have sin egen miljørap-
port. Rapporten skal indeholde oplysninger, der følger af bilag 1 i lo-
ven.       
 
a) Planens indhold, hovedformål og andre relevante planer 
 
Indhold 
Natura 2000-planen består af 1) en basisanalyse, 2) en målsætning 
af det enkelte område, 3) et indsatsprogram, der angiver retningslin-
jer for planens gennemførsel. Der er udarbejdet en overordnet mål-
sætning for hele Natura 2000-området samt konkrete målsætninger 
og afvejning af modstridende naturinteresser. Indsatsprogrammet 
angiver både generelle og konkrete retningslinjer for den forvaltning, 
der skal implementeres i 1. planperiode (6 år og 12 år for fredskovs-
pligtige arealer) startende fra 2010. Endelig er der en kort beskrivelse 
af sammenhæng til vandplanen og et oversigtsskema, der opsumme-
rer Natura 2000-planen jf. naturtyper og arter på områdets udpeg-
ningsgrundlag. 
 
Formål 
Planens mål på sigt er skitseret nedenfor. Indsatsen i 1. planperiode 
skal sikre eksisterende naturværdier på udpegningsgrundlaget og 
starte en proces, der genopretter akut truet natur under hensyntagen 
til eventuelle modstridende naturinteresser. For området gælder føl-
gende overordnede målsætning:  
 
• At der i områdets større søer arbejdes for at forbedre yngle- og 


fourageringsforhold for sortterne. 
 
Relevante planer 
Fredningen af området indeholder bestemmelser om, at et centralt 
område i Ramsødalen skal søges plejet med græsning og høslæt. 
Roskilde Amt arbejdede i en årrække med at realisere denne hensigt, 
og især siden Naturklagenævnet traf afgørelse i fredningssagen er 
der gennemført flere græsningsprojekter.  
 
I løbet af 1990’erne blev der gennemført flere mindre græsningspro-
jekter, ofte på naturmæssigt mindre værdifulde arealer. I 2005 er der 
indført græsning på de fleste arealer omkring Ramsømagle Sø, og det 
forventes at betyde fremgang for engfugle og svømmeænder. Samti-
dig er mange års græsning af et areal på nordvestsiden af Brordrup 
Mose imidlertid ophørt. Engsumpen i dette område har hidtil været et 
stabilt ynglested for rødben, men efter græsningens ophør er rødben 
forsvundet fra arealet. 
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I Øster Syv Mose blev der i 1998 indført græsning i mosens vestlige 
del. Ved privat initiativ havde den centrale del af mosen været græs-
set i mange år. I 2005 indgik Roskilde Amt aftale om græsning af et 
større område i mosen inkluderende det hidtil græssede areal plus 
nye arealer, herunder arealer der ifølge fredningen skulle konverteres 
fra dyrkede arealer til natur. De vestlige og sydlige bredder af søen, 
hvor sortternen tidligere har ynglet, bliver nu græsset. 
 
Københavns Energis arealer med naturtypen tidvis våd eng (6410) i 
Akselmose er blevet drevet med høslæt i mange år. Andre af Køben-
havns Energis arealer plejes lidt mindre optimalt med slåning én til 
flere gange om året og holdes derved lysåbne. 
 
Natura 2000-områderne vil fremgå af landsplandirektivet (de tidligere 
regionplaner). Disse skal indeholde retningslinjer i overensstemmelse 
med bekendtgørelsen om udpegning og administration af internatio-
nale beskyttelsesområder nr. 408 af 1. maj 2007. Det betyder, at 
landsplandirektivet skal indeholde retningslinjer, der i overensstem-
melse med direktivforpligtelserne kan understøtte områdernes beva-
ringsmålsætninger. Landsplandirektivet indeholder derfor ikke udlæg 
af nye arealer til byzone, sommerhusområde, nye større vejanlæg, 
øvrige trafik og tekniske anlæg eller væsentlige udvidelser eller nye 
områder til råstofindvinding på land mv., mens der kan være ret-
ningslinjer, der bidrager til at sikre naturforholdene, jf. bestemmelser 
i bekendtgørelsens §5. 
 
Der vil derfor ikke med Natura 2000-planens bevaringsmålsætninger 
og retningslinjer for den efterfølgende kommunale planlægning være 
modstrid mellem den og landsplandirektivet. 
 
B. Nul – alternativ 
  
En række naturtyper og levesteder for arter kræver vedvarende drift 
for at sikre og opretholde gunstig bevaringsstatus det gælder fx en 
række lysåbne naturtyper. Samtidig kræver andre i ugunstig tilstand 
tiltag, der kan imødegå forringelse. Planen vil sikre fortsatte leve- og 
ynglesteder for sortterne. 
 
Hvis ikke planen for 1. planperiode iværksættes, vil sortterne og det 
øvrige fugleliv stadig være udsat for forstyrrelser. 
 
Bevaringsstatus er gunstig eller vurderet gunstig for:  
• Ingen arter eller naturtyper. 
 
Bevaringsstatus er ugunstig eller vurderet ugunstig for:  
• A 197 sortterne, da der efterhånden går meget lang tid mellem, 


at arten ses yngle i søerne sydøst for Roskilde. 
 
Bevaringsstatus er ukendt for:  
• Ingen arter eller naturtyper. 
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C.  Miljøforhold i områder der kan blive berørt  
 
Planen tilsigter, at der skabes en bedre vandkvalitet i områdets større 
søer. 
 
D. Eksisterende miljøproblemer 
 
Truslerne mod naturværdierne og områdets udpegningsgrundlag er 
systematisk beskrevet i planen. Planens mål er, at sikre udpegnings-
grundlaget mod disse trusler herunder prioritering i tilfælde af mod-
stridende naturinteresser.  
 
E. Internationale miljøbeskyttelsesmål 
 
Planen er en udmøntning af EU's Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirek-
tiv implementeret i dansk lov via Miljømålsloven. Planen vil sikre, at 
areal og tilstand af udpegede naturtyper og levesteder for udpegede 
arter ikke går tilbage eller forringes. Samtidig vil der ske en særlig 
indsats for truede naturtyper og arter, hvilket er afspejlet i statens 
retningslinjer for 1. planperiode. For Ramsø Mose gælder: 
 
1.1 Reduktion af kvælstof-deposition på områdets habitatnaturtyper 


forventes at ske gennem en kommende ændring af husdyrgod-
kendelsesloven jf. regeringsudspillet Grøn Vækst, april 2009. 
Den øvrige tilførsel af næringsstoffer til typerne reduceres, her-
under fra dræntilløb, dyrkede marker, overfladevand, spilde-
vand og fodring. For marine naturtyper, større søer og vandløb 
reguleres tilførslen af næringsstoffer via vandplanen. 


1.2 Der sikres velegnede og uforstyrrede levesteder for sortterne. 
1.3 Der sikres optimale yngleforhold for en bestand på mindst 5 par 


ynglende sortterne. 
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F. Planens indvirkning på miljøet 
 
I tabel 1 herunder er gennemgået planens sandsynlige indvirkning på 
en række faktorer ifølge lovens bilag 1f, i de tilfælde hvor de vurderes 
at være af væsentlig betydning.  
 
 
Planens  
indvirkning på 


 
På- 
virkes 


Ingen  
Påvirk-
ning 


 
 
Redegør for indvirkning 


Biologisk mangfoldighed x  Er redegjort for. 


Befolkningen x  
De rekreative oplevelser i tilknytning 
til området sikres eller forbedres via 
et forbedret naturgrundlag.  


Menneskers sundhed  x


Fauna og flora x  Er redegjort for. 


Jordbund  x


Vand x  
Er redegjort for – se i øvrigt vand-
plan for vandopland 2.1 Roskilde 
Fjord-Isefjord 


Luft  x
Klimatiske faktorer  x


Materielle goder  x  


Landskab  x
Kulturarv, herunder kirker  x
Arkitektonisk arv  x


Arkæologisk arv  x  


Tabel 1. Gennemgang af planens indvirkning på en række miljøforhold.  
 
G Foranstaltninger der modsvarer negativ indvirkning på mil-
jøet 
 
Planen har indvirkning på de faktorer, der er listet i tabel 1. Vedrø-
rende modstridende naturinteresser følger prioriteringen statens ret-
ningslinjer. Følgende konkrete tiltag er planlagt: 
 
Sigtelinje 2. Små og fragmenterede habitatnaturtyper og levesteder 
for arter 
 
2.1 Der skal sikres gode yngle- og fourageringsmuligheder for sort-


terne ved de større søer i området. 
 
Sigtelinje 3. Naturtyper og levesteder, som ikke er beskyttet af natur- 
og miljølovgivningen 
 
3.1 Anvendes ikke 
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Sigtelinje 4. Der skal gøres en særlig indsats for naturtyper og arter, 
hvis biogeografiske status er i fare  
 
4.1 Anvendes ikke 
 
Der udarbejdes handleplaner og vælges virkemidler af kommunerne 
og Skov- og Naturstyrelsen m.fl. indenfor rammerne af indsatspro-
grammet.  
 
H. Grundlag for prioriteringer og valg 
 
Planen har til hensigt at sikre udpegningsgrundlaget og fremme den 
biologiske mangfoldighed generelt. En målsætning for en bestemt na-
turtype eller art vil dog kunne indebære en nedprioritering af andre 
naturtyper/arter. For området er der ikke foretaget sådanne priorite-
ringer. 
 
I. Overvågning 
 
Natura 2000-indsatsen bliver løbende overvåget i forhold til udpeg-
ningsgrundlag og naturværdier via NOVANA og DEVANO overvåg-
ningsprogrammer. Desuden afrapporterer Danmark den nationale 
indsats vedr. habitat- og fuglebeskyttelsesdirektivet til EU-Kommis-
sionen hvert 6 år. 
 
Basisanalysen – udarbejdet i forbindelse med naturplanen - udgør det 
nuværende videns grundlag for områdets udpegningsgrundlag i for-
bindelse med naturplanlægningen. Analysen gennemgår systematisk 
udpegningsgrundlaget med en beskrivelse af status for hver enkelt 
art og naturtype. Det er hensigten, at denne analyse opdateres i for-
bindelse med fremtidige planperioder.  
 
J. Ikke teknisk resume 
 
I medfør af lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 er der foretaget en mil-
jøvurdering. Planen vil sikre eller forbedre bevaringsstatus for områ-
dets udpegningsgrundlag og den biologiske mangfoldighed generelt 
samt et sammenhængende og varieret landskab. 
 
Hvis ikke planen iværksættes, vil der ikke kunne sikres gode yngle- 
og fourageringsmuligheder for sortterne ved områdets større søer. 
 
Planen betyder, at de rekreative oplevelser i tilknytning til området 
forbedres via et forbedret naturgrundlag.  
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Høringsnotat for Natura 2000-plan 
 
 


NOTAT 
 


vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl miljørapport (SMV) 
 


Forslag til Natura 2000-plan nr.151 
 


Ramsø Mose 
 
Udkast til Natura 2000-plan blev annonceret i ekstern høring den 4. oktober 2010. Høringsfristen 
udløb den 6. april 2011. 
 
Høringsmateriale, høringssvar og høringsnotater kan ses på 
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/ 
og  
http://websag.mim.dk/HoeringVandOgNatur2010/WebSider/visalle.aspx 
 
Forslag til Natura 2000-plan er annonceret offentligt og desuden sendt i høring hos relevante 
myndigheder (jf. miljømålsloven § 43 og bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-
skovplaner § 5). 
 
Naturstyrelsen har modtaget i alt 1650 høringssvar vedrørende de enkelte Natura 2000-planer, og 
dertil omkring 300 mere generelle høringssvar vedrørende vand- og naturplanlægningen. De 
generelle høringssvar er sammenfattet i et samlet notat, der kan ses på www.nst.dk. 
 
Til Natura 2000-plan nr. 151 er der modtaget i alt 7 høringssvar jf. nedenstående liste. 
  
Svarene har især berørt følgende punkter: 
 
1. Områdeafgrænsning  
2. Næringsstoffer 
3. Færdsel og information 
 
Yderligere har høringssvarene berørt blandt andet følgende emner, hvortil der henvises i det 
generelle høringsnotat (kan findes via ovenstående link): 
 
4. Virkemidler herunder tilskudsordninger 
5. Datagrundlag 
6. Kvælstof 
 
I det følgende sammenfattes de væsentligste synspunkter til de ovenfor nævnte punkter. 
Kommentarer hertil er anført i kursiv. 
 
Det skal bemærkes, at høringssvarene kun er gengivet i hovedtræk. Ønskes detaljerede oplysninger 
om svarenes indhold, henvises der til de fremsendte høringssvar. 
 



http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/

http://websag.mim.dk/HoeringVandOgNatur2010/WebSider/visalle.aspx

http://www.nst.dk/





  
Bemærkninger til planforslaget 
 
1. Områdeafgrænsning: 
Høringssvar: 
Roskilde Kommune mener, at det burde overvejes, at inddrage flere småsøer i N2000-området, da 
man ved, at Sortterne har ynglet dér. 
 
Naturstyrelsen: 
Naturstyrelsen vil i lyset af kommunens forslag overveje, om det kan være relevant med en ændret 
områdeafgrænsning. 
 
2. Næringsstoffer: 
Høringssvar: 
DN ønsker stop for fodring og udsætning af ænder. Desuden ønskes yderligere færdselsrestriktioner 
ud over de 50 m, der er i den eksisterende fredning. Endelig ønskes bedre spildevandsrensning fra 
Gadstrup Renseanlæg. 
 
Naturstyrelsen: 
Andeudsætning m.v. er reguleret af jagtlovgivningen. Yderligere færdselsrestriktioner inden for 
fredningsområdet vil kræve en sagsbehandling i fredningsnævnet. Bedre spildevandsrensning 
håndteres i vandplanlægningen og den kommunale spildevandsplanlægning. 
 
3. Færdsel og information: 
 
Høringssvar: 
DN og DOF påpeger, at foreningerne synes, der er for meget færdsel med løsgående hunde helt ned 
til vandkanten. 
Friluftsrådet (FR), Roskilde ønsker mere information, men er glad for, at der sker en vis 
kanalisering af færdslen.  FR ønsker endvidere offentlig adgang til naturarealer, der hegnes som led 
i naturpleje. 
 
Naturstyrelsen: 
Naturstyrelsen mener, at det kan overvejes at inddrage færdselsproblematikken i den kommende 
udarbejdelse af handleplan, hvis ikke forholdet er reguleret af eksisterende fredningsbestemmelser.  
 
Naturstyrelsen mener, at der så vidt muligt bør sikres en offentlig adgang til arealer, der hegnes 
som et led i naturpleje, særligt hvis der tidligere har været en offentlig adgang. 
 
 
Justeringer af forslag til Natura 2000-plan nr. 151 
Der vil ikke med de indkomne bemærkninger ske ændringer i planen. Overvejelser om ændringer af 
områdeafgrænsning vil ske samlet i en senere proces. 
 
 
 
 
 







Naturstyrelsens egne justeringer af forslag til Natura 2000-plan nr. 151 
På baggrund af dialog i høringsperioden, og Naturstyrelsens egne overvejelser, er der foretaget 
mindre justeringer af teksten.  
 
Hverken ændringerne som følge af de indkomne bemærkninger, eller Naturstyrelsens egne 
justeringer giver anledning til fornyet høring af planforslaget. 
 
 
Sammenfattende redegørelse for høring over miljørapport (SMV) 
Parallelt med offentlig høring af planudkast til Natura 2000-plan for område nr.151 har SMV-
redegørelse for planen været i offentlig høring i henhold til bekendtgørelse af lov om 
miljøvurdering af planer og programmer §8. 
 
Natura 2000-planens formål er at sikre eller genoprette bevaringsstatus for de arter og naturtyper, 
der har dannet grundlag for udpegning af Natura 2000-område nr. 151. SMV-rapporten viste ikke 
modstrid med andre miljøhensyn, og der er i den offentlige høring ikke modtaget kommentarer til 
rapporten. 
 
Den offentlige høring har ikke givet anledning til ændring af Natura 2000-planen.  
 
Naturstyrelsen vil overvåge effekten af Natura 2000-planen gennem det nationale 
overvågningsprogram NOVANA, 
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/National_naturbeskyttelse/Overvaagning_af_vand_o
g_natur/ 
som følger udviklingen i naturtilstanden og arealudbredelse af de naturtyper og arter, som 
planlægningen omfatter. Desuden vil Naturstyrelsen i samarbejde med FødevareErhverv og 
Kommunernes Landsforening overvåge fremdriften i den forudsatte forvaltningsindsats. 
 
 
Høringssvar er modtaget fra: 
 
ID 1500 Lejre Kommune   
ID 2036 Roskilde Kommune   
ID 1764 Danmarks Naturfredningsforening   
ID 2951 Østlige Øers Landboforening   
ID 2955 Landboforeningen Gefion og Sjællandske Familielandbrug   
ID 4457 Dansk Ornitologisk Forening  
ID 5638 Friluftsrådet, kreds Roskilde 
 
 
Notatet revideret 5. januar 2012 
 



http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/National_naturbeskyttelse/Overvaagning_af_vand_og_natur/

http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/National_naturbeskyttelse/Overvaagning_af_vand_og_natur/
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1 Beliggenhed og størrelse 


EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 104 Ramsø Mose omfatter ca. 216 ha og strækker sig 5 km fra 
Gadstrup i øst til Kumlehuse i vest i et bælte på op til ½ km’s bredde. Området er en del af en tun-
neldal, der strækker sig fra Køge Bugt i sydøst til Roskilde Fjord i nordvest. Centralt i området lø-
ber et vandløb, Langvad Å, som er omgivet af naturområder i form af ferske enge, moser, søer, 
overdrev og småplantninger. Omkring og til dels i mellem naturområderne findes dyrkede marker. 
Området er omfattet af en fredning, som stort set dækker EF-fuglebeskyttelsesområdet. I alt er 87 
ha af fuglebeskyttelsesområdet omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 fordelt på 40 ha mose, 24 ha 
fersk eng, 3 ha overdrev og 20 ha sø. 


2 Udpegningsgrundlaget 


Følgende arter danner udpegningsgrundlaget for EF-fuglebeskyttelsesområdet: 


Kode Naturtype / art Udpegningskriterium 
Antal regi-
streringer 1,7 
/levesteder 


A197 Sortterne 
Arten er opført på Fuglebeskyttelsesdirektivets p.t. gældende Bilag 
I og yngler regelmæssigt i området i væsentligt antal, dvs. med 1 
% eller mere af den nationale bestand. 


3 


 
Der er desuden registreret ynglende rørhøg i området, men da denne forekomst er af nyere dato, er 
den ikke tilføjet i udpegningsgrundlaget.  


3 Beskrivelse af fuglebeskyttelsesområdet og dets potentiale 


Det centrale strøg i EF-fuglebeskyttelsesområdet er domineret af en række mindre søer omgivet af 
moser og ferske enge, stedvis med mere tørre partier med overdrevskarakter. Spredt i området fin-
des remiser eller småskove af rød-gran, rød-el eller forskellige arter af pil.  
 
Kun Akselmose i den vestlige del af fuglebeskyttelsesområdet er blevet kortlagt for forekomst af 
habitatnaturtyper. Her findes en mosaik af 7230 Rigkær og 6410 Tidvis våde enge på mager eller 
kalkrig bund, ofte med blåtop samt mere kulturprægede områder, som ikke falder ind under defini-
tionen af de to habitatnaturtyper.  
 
De to naturtyper vil ved yderligere kortlægning også kunne findes i områderne længere mod øst. 
Her er der også sandsynlige forekomster af 3150 Næringsrige søer og vandhuller med flydeplanter 
eller store vandaks, 3260 Vandløb med vandplanter, 6210 Overdrev og krat på mere eller mindre 
kalkholdig bund, 6430 Bræmmer med høje urter langs vandløb eller skyggende skovbryn samt mu-
ligvis 91E0 Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld2.  
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Imellem habitatnaturtyperne findes områder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og tidligere 
landbrugsarealer, som er udlagt til naturområder i forbindelse med gennemførelse af fredningen af 
Ramsødalen i 20043. Disse områder kan på sigt udvikle sig til habitatnaturtyper og er i øvrigt vigti-
ge som bufferzone mellem den mere intensivt dyrkede mark på Ramsødalens skrænter og de cen-
tralt beliggende naturområder. 
  


Det store antal lavvandede søer i fuglebeskyttel-
sesområdet er potentielle levesteder for sortterne. 
Foruden den sø i Øster Syv Mose, hvor sortternen 
hidtil har gjort yngleforsøg, er især Ramsøen, 
Ramsømagle Sø og Brordrup Mose potentielle 
levesteder. Med den rette drift og pleje kan søerne 
udvikle sig til mere egnede levesteder for sortter-
nen. Foruden sortterne er fuglebeskyttelsesområdet 
ynglested for rørhøg, som har ynglet fast i Øster 
Syv Mose i ca. 15 år og de seneste 3 år ved Ram-
sømagle Sø. Desuden yngler en del lappedykkere, 
svømmeænder og engfugle i og ved søerne og på de 
græssede enge. Med den udvidede græsning og 
planer om mere græsning i de kommende år er der 
sandsynlighed for at i hvert fald svømmeænder og 
engfugle vil få fremgang.


§3-beskyttede arealer i fuglebeskyttelsesområdet
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Figur 1 


 
Området er levested for en stor bestand af spidssnudet frø, ligesom butsnudet frø og skrubtudse fin-
des udbredt4. 
 
Der findes flere steder områder med rigkær og stardomineret vegetation. Disse områder er potentiel-
le levesteder for vindelsnegle.  
 
Området anvendes til rekreative formål som gåture og jagt. I 2005 og 2006 er de stier, som er plan-
lagt i fredningen, blevet anlagt eller markeret, og der er opsat informationstavler. 
 
Det centrale strøg fra Ramsø Søgård mod vest anvendes af Københavns Energi til indvinding af 
vand. Indvindingen startede i 1937 og har sænket grundvandspotentialet i området med 5-6 m. Si-
den midten af 1990’erne er der indvundet mindre vand, og grundvandspotentialet er steget. I den 
østlige del af området ved Ramsøen og Ramsømagle Sø ligger grundvandspotentialet nu over ter-
rænkoten. Her trænger der grundvand frem ved en boring, og der kommer et naturligt bidrag af rent 
grundvand til åen og søerne i området5,6. 


4 Udvikling af arternes og områdets status over tid 


A197 Sortterne 
Ramsødalen er den sidste faste ynglelokalitet for sortterne i Øst-Danmark. Arten fandtes tidligere i 
flere småsøer og moser i området, men er i de senere år kun set gøre yngleforsøg i Ramsødalen, 
nærmere bestemt i Øster Syv Mose. Bestandsstørrelsen har været svingende, men i 1980’erne gene-
relt mellem 5 og 10 par. I 1990´erne faldt bestandsstørrelsen til under 5 par og er nu på 1 eller 0 par. 
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Da Ramsøen blev genskabt i 1996 gjorde 3 par yngleforsøg dér, og i Ramsømagle Sø har sortterne 
ynglet et enkelt år (1994)7.  
 


Sortterne
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Figur 2 Antal ynglepar af sortterne i Ramsødalen 1979 - 2005 
 
Området mellem Gadstrup og Ramsø Søgård har gennemgået store forandringer de seneste 25 år. 
Indtil først i 1980’erne blev det område, der nu er dækket af Ramsømagle Sø, dyrket med afgrøder. 
Omkring 1983 brød en dræningspumpe sammen, og i løbet af få år opstod Ramsømagle Sø. De om-
råder, der ikke kom til at stå under vand, lå herefter hen uden dyrkning og i løbet af 1990’erne star-
tede en kraftig tilgroning med tjørn og pil. I forbindelse med indførelse af græsning i området i 
2005 blev store dele af det nye krat ryddet. 
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Figur 3 Antal ynglepar af svømmeænder (gråand fraregnet) i Ramsømagle Sø og Ramsøen 1982 - 2005   
 
 
Det område, der nu er dækket af Ramsøen, blev dyrket – eller henlå som brak – til og med 1995. En 
pumpe holdt arealet tørt, om end der af og til stod vand på arealet om vinteren, når pumpen blev 
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slukket. Staten erhvervede arealet i 1996 og slukkede permanent for pumpen, og søen har eksisteret 
lige siden. Vandstanden i søen er reguleret af højden af et udløb i søens nordvestlige hjørne. I den 
nyetablerede sø forsøgte sortternen at yngle men uden held. Nu er søen og dens omgivelser gode 
levesteder for svømmeænder, lappedykkere og vadefugle.  


5 Foreløbig vurdering af trusler 


På baggrund af de tilgængelige data om naturtyper og arters forekomster er der foretaget en forelø-
big vurdering af truslerne mod arterne og naturtyperne i habitatområdet.  


5.1 Eutrofiering 
I Ramsø og Lejre kommuner er den gennemsnitlige årlige afsætning af kvælstof for 2000, 2003 og 
2004 henholdsvis 15,13 Kg N/ha og 15,46 kg N/ha. Tålegrænsen for de naturtyper, der findes i 
Ramsødalen ligger mellem 15 og 25 kg N/ha/år og påvirkes derfor næppe væsentligt i negativ ret-
ning af luftbåren kvælstof. Den tidvis oversvømmede eng (habitattype 6410) i Akselmose og spred-
te rigkærspartier i fuglebeskyttelsesområdet er dog så artsrige, at yderligere næringstilførsel kan 
være en trussel8.   
 
Langvad Å modtager renset spildevand fra Gadstrup Renseanlæg. Fosforkoncentrationen i det ren-
sede spildevand har i perioden 2000 – 2005 i gennemsnit ligget på 320 mikrogram/l. I sommerperi-
oden er der lav vandføring i Langvad Å og en stor del af det vand, der løber i åen i denne periode, er 
renset spildevand. Der har været overvejelser om at omlægge Langvad Å mellem Gadstrup og 
Ramsø Søgård fra sit nuværende regulerede leje til et mere naturligt forløb, herunder at lade åen 
løbe gennem Ramsøen og eventuelt også Ramsømagle Sø. Det er vigtigt, at der foretages nærmere 
undersøgelser af afstrømningsmængderne og af å-vandets indhold af næringsstoffer for at vurdere, 
hvordan søerne vil blive påvirket af et sådant projekt. Koncentrationen af fosfor i å-vandet skal 
sandsynligvis højst være mellem 50 og 100 mikrogram/l for at kunne opretholde tilstanden med 
undervandplanter i Ramsøen og Ramsømagle Sø9.  
 
Nogle steder i fuglebeskyttelsesområdet foretages der udsætning og fodring af gråænder i søerne. 
Fredningsbestemmelserne for Ramsødalen åbner mulighed for at foretage udsætning og fodring i 
overensstemmelse med jagtlovens regler. Det bør vurderes, om der er behov for yderligere regule-
ring, især ved de søer der er mest relevante som yngle-og fourageringslokaliteter for sortterne. 


5.2 Tilgroning 
En del af fuglebeskyttelsesområdets eng- og moseområder har været ugræsset i en årrække og er 
derfor groet til med vedplanter og høje urter. Imidlertid er der i forbindelse med indførelse af græs-
ningsdrift mange steder i de senere år blevet foretaget kratrydning. Selvom der nu er græsning på 
disse områder, er der stadig en risiko for at områderne vil gro til på grund af rod- og stødskud. Pro-
blemet med genvækst eksisterer især i folden omkring Ramsømagle Sø og i folden syd for Skel-
bækken mellem fugletårnet og Gadstrup. I folden på sydbredden af Ramsøen findes også et mindre 
område med opvækst af pil. 
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Mange steder i fuglebeskyttelsesområdet er der tidligere foretaget tilplantning med især rød-gran. 
En del af plantningerne må efter forfald eller afdrift ikke genplantes. Der vil sandsynligvis opstå et 
tilgroningsproblem efter, at plantningerne er fjernet.  
 
To steder i fuglebeskyttelsesområdet kan plantningerne være en trussel mod engfuglene. Syd for 
Ramsøen findes en lille vildtremise af primært rød-gran. Remisen er en velegnet udkigspost for 
krager under fouragering på engfuglenes unger. 
 
I Elleenge er der i starten af 1970’erne tilplantet store områder med rødgran. Rødgranerne har nu 
nået en højde på ca. 10 m og dominerer området. Mellem rødgranplantningerne findes moser og 
søer. Forekomsten af eng- og vandfugle begrænses af manglende græsning og af rødgran-
bevoksningerne. 


5.3 Hydrologi 
Der har de seneste år foregået forhandlinger mellem Københavns Energi og Roskilde Amt om at 
omlægge vandindvindingen i området, så den skader naturværdierne mindre. Tre boringer mellem 
Gadstrup og Ramsø Søgård er ikke blevet anvendt siden 2000, og det er sandsynligt, at de lukkes 
permanent. Resultatet af ophør af vandindvinding her har været, at grundvandspotentialet i området 
er steget. KE har fået indvindingstilladelse til tre undersøgelsesboringer med henblik på fornyet 
vandindvindingstilladelse på Ramsø Kildeplads. Projektet er ved at blive VVM-vurderet. Det har 
været drøftet at etablere nye boringer vest for Ringstedvej, dvs. helt udenfor fuglebeskyttelsesområ-
det. Konsekvenserne heraf skal belyses nærmere, også af hensyn til mosen Dalkilder, som ligger 
lidt vest for det nye indvindingsområde.  
 
Skelbækken (St.703, 704, 707) opfylder overvejende det lempede krav til vandløbskvaliteten (fau-
naklasse 4) jf. regionplanens krav10,11. I enkelte år har faunaklassen dog været ringere, bl.a. som 
følge af forurenende udledninger fra industriområdet i oplandet. Den målsatte tilstand er truet af 
regulering, reduceret sommervandføring, spildevandsudledninger fra renseanlæg, regnbetingede 
udløb og enkeltejendomme og ukendte andre påvirkninger (B, FM, KH, MFS, N)*. 
 
Langvad Å (St.708, 9038, 720,) er stabilt blevet bedømt til en faunaklasse ringere end kravet til 
vandløbskvaliteten (faunaklasse 5).  Det vurderes, at kravet først kan opfyldes, hvis den kraftigt 
reducerede sommervandføring forøges (B, KH). 
 
Ramsørenden (St.706), Gøderuprenden (St.710) er ikke specifikt målsat i regionplanen og derfor 
ikke risikovurderet i vandbasisanalysen. Seneste undersøgelse var i 2001, hvor tilstanden blev be-
dømt til faunaklasse 4 svarende til en svag/kraftig påvirkning af vandløbskvaliteten. Årsagerne her-
til er formentligt regulering, ringe sommervandføring og udledning af spildevand. 
 
Syv Bæk (St.719) har i skiftende grad hhv. opfyldt kravet til vandløbskvaliteten (faunaklasse 5) og 
været én faunaklasse ringere end kravet. Den målsatte tilstand er truet af regulering, reduceret 
sommervandføring og spildevandsudledninger fra enkeltejendomme (B, FM, KH, N). 


                                                 
* forkortelser for påvirkninger af den pågældende strækning, som er anvendt i forbindelse med risikovurderingen i 
basisanalysen for vandområder (Risikoanalyse til første basisanalyse, del 2. Vanddistrikt HUR, 2006). Disse er; B: 
Biologiske forhold, FM: Fysiske forandringer, KH: Kvantitative hydrologiske forandringer, MFS: Miljøfarlige stoffer 
og N: Næringsstoffer og organisk stof.   
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5.4 Forstyrrelse 
En del af formålet med fredningen af Ramsødalen er at give befolkningen adgang til området, uden 
at det skal medføre forstyrrelse af fuglelivet. Der er gennem fredningen sikret tilladelse til at anlæg-
ge stier og fugletårne. Roskilde Amt har i 1999 anlagt et fugletårn på sydsiden af Ramsømagle Sø, 
og i 2005 er stierne i fredningsforslaget samt et mindre fugletårn i Øster Syv Mose blevet anlagt. 
Placering af stier og fugletårne er valgt med henblik på at øge oplevelsesmulighederne og lede 
færdslen i området forbi de gode fugleområder i passende afstand.  
 
Ved Ramsømagle Sø er der en del færdsel, blandt andet med løsgående hunde. Borgere i lokalom-
rådet oplyser, at hundene af og til løber frit på engene, ligesom der er forstyrrende færdsel både med 
og uden hunde i de græssede folde omkring Ramsømagle Sø og Ramsøen. Roskilde Amt og Kø-
benhavns Statsskovdistrikt arbejder på at etablere en sti syd om Ramsøen for om muligt at lede 
færdslen væk fra søen. Det bør vurderes, hvordan stien kan anlægges i det åbne landskab uden at 
forstyrre fuglene ved Ramsøen.  


6 Naturforvaltning og pleje  


Fredningen af området indeholder bestemmelser om, at et centralt område i Ramsødalen skal søges 
plejet med græsning og høslæt. Roskilde Amt har i en årrække arbejdet med at realisere denne hen-
sigt, og især siden Naturklagenævnet traf afgørelse i fredningssagen er der gennemført flere græs-
ningsprojekter (bilag 3.1).  
 
I løbet af 1990’erne blev der gennemført flere mindre græsningsprojekter, ofte på naturmæssigt 
mindre værdifulde arealer. I 2005 er der indført græsning på de fleste arealer omkring Ramsømagle 
Sø, og det forventes at betyde fremgang for engfugle og svømmeænder. Samtidig er mange års 
græsning af et areal på nordvest-siden af Brordrup Mose imidlertid ophørt. Engsumpen i dette om-
råde har hidtil været et stabilt ynglested for rødben, men efter græsningens ophør er rødben for-
svundet fra arealet. 
 
I Øster Syv Mose blev der i 1998 indført græsning i mosens vestlige del. Ved privat initiativ havde 
den centrale del af mosen været græsset i mange år. I 2005 indgik Roskilde Amt aftale om græsning 
af et større område i mosen inkluderende det hidtil græssede areal plus nye arealer, herunder arealer 
der ifølge fredningen skulle konverteres fra dyrkede arealer til natur. De vestlige og sydlige bredder 
af søen, hvor sortternen yngler, bliver nu græsset. 
 
Københavns Energis arealer med naturtypen 6410 Tidvis våd eng i Akselmose er blevet drevet med 
høslæt i mange år. Andre af Københavns Energis arealer plejes lidt mindre optimalt med slåning én 
til flere gange om året og holdes derved lysåbne. 
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7 Resume på kort 


 


Figur 4 Kendte og potentielle levesteder for sortterne. 
 


 


Figur 5 Kort over de naturtyper, der er registreret under NOVANA kortlægningen i 2004-2005. 
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Bilag 1.1 - Kort med afgrænsning af naturtyper  
I


 


Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop (6410) 
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Bilag 1.1 - Kort med afgrænsning af naturtyper  
II
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Bilag 1.2 - Kort over § 3-beskyttede områder 
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Bilag 2.1 – Liste over karakteristiske og specielle arter i Ramsø Mose 
I


 
 


Naturtype Artskategori Arter 


§ 3-eng Specielle plantearter kær-fladbælg 
kødfarvet gøgeurt 


 Specielle dyrearter rødben 
  vibe 


§ 3-mose Specielle plantearter kær-fladbælg 
kødfarvet gøgeurt 


 Habitatdirektivets bilag IV spidssnudet frø 


§ 3-sø Fuglebeskyttelsesdirektivets 
bilag I sortterne 


 Fuglebeskyttelsesdirektivets 
bilag I rørhøg 


  sorthalset lappedykker 
  atlingand 
  grågås 
 Habitatdirektivets bilag IV spidssnudet frø 
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Bilag 3.1 – Liste over plejeaftaler 
I


 
 
 


Aftalenr. Plejeaftale År Kratrydning 


1 græsning, kreaturer 2005 2005 


2 græsning, kreaturer 2005 2005 


3 græsning, kreaturer 2005 2005 


4 græsning, kreaturer 2003 0 


5 græsning, kreaturer 2003 0 


6 græsning, får 2003 0 


7 græsning, får 2006 0 


8 græsning, blandet 2000 0 


9 græsning (statsejet), kreaturer 1996 0 


10 græsning, får 1996 0 


11 græsning, heste, privat 0 0 


12 græsning, får, privat 0 0 


13 græsning, kreaturer 1995 0 


14 græsning, kreaturer 2005 0 


15 græsning, kreaturer 2005 0 


16 græsning, kreaturer 1998 0 


17 græsning, kreaturer 1995 0 


18 græsning, kreaturer 2001 2000 


19 græsning, kreaturer 2002 0 


20 græsning, heste 0 0 


21 græsning, kreaturer 1997 0 


22 høslæt, KE 0 0 


23 høslæt, privat 2006 0 


24 slåning, KE 0 0 


25 græsning 2006 0 
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Bilag 3.2 – Kort over pleje- og MVJ-aftaler 
I


 
 


 
 
Figur 1 Kort over MVJ-aftaler. Roskilde Amts journalnummer er indtegnet ud for hver aftale 
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Bilag 3.2 – Kort over pleje- og MVJ-aftaler 
II


 


 
 
Figur 2 Kort over plejeaftaler (græsning, høslet, slåning) indgået i habitatområdet. 
Beskrivelserne af de enkelte findes i tabellen på bilag 3.1. 
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Bilag 4


Vandsystem: Kornerup (Langvad) Å Dato/periode for undersøgelse


Vandløbsnavn:
 1994-2005


Lokalitetsnavn/strækning:


EF-habitatområdenavn og -nummer Inventør
Ramsø Mose F104


3260 Projektion: UTM-zone 32, Euref 89
St. 703: x: 694776 y: 6162944
St. 704: x: 694581 y: 6162917
St. 707: x: 693247 y: 6163330
St. 708: x: 692995 y: 6163360
St. 710: x: 691869 y: 6163808
St. 9038: x: 692730 y: 6163252
St. 719: x: 691486 y: 6163370
St. 720: x: 691286 y: 6163738
St. 706: x: 693158 y: 6163175


Længde af vandløbene som prøvestationerne dækker (km)
Ca. 6,0 (Prøvetagn. / felt-obs. foretaget på 20 m strækning på hver station)


Oplandsareal (km2)
? (flere overlappende deloplande)


Bestand af karakteristiske plantearter for naturtypen. Opgjort artsvis, f.eks DAFOR-skala1.
Art


(alle observerede arter af funktionelle vandplanter) Fund-% ud af: 144 observationer med planter
(sorteret i faldende orden)


Vandstjerneslægten (Callitriche) 30
Sideskærm (Berula erecta) 24
Vandpestslægten (Elodea) 18
Andemadslægten (Lemna) 16
Pindsvineknopslægten (Sparganium) 8
Vandranunkelslægten (Batrachium) 1
Vandstjerneslægten (Callitriche) 1
Kildemosslægten (Fontinalis) 1
Svømmende vandaks (Potamogeton natans) 1


Alle vandløb 
rørlagte


Dansk vandløbsfaunaindeks
Faunaklasse 1 2 3 4 5 6 7


1 x 10 x 47 x 5 x


Art Hyppighed eller "+" hvis forekommende
Fund-% ud af: 30 observationer med fisk


(sorteret i faldende orden)
Nipigget hundestejle 30
Aborre 27
Gedde 17
Skalle 10
Ørred 10
Karuds 7


Note:
Oplysninger om karakteristiske vandplanter, grad af vedligeholdelse/regulering, Dansk Vandløbsfauna Indeks
samt fisk stammer fra udtræk af feltdata fra amtets database WinBIO4.


Vandløbsregistrering


Vandløbets habitatnaturtype
Prøvestationens/prøvestrækningens geografiske koordinater (UTM/GIS)


Hyppighed eller "+" hvis forekommende


Vandløb overvejende i 
naturligt leje, evt. med 
sparsom grødsekæring


Roskilde Amt/Jørn V. Rasmussen 
(dataansvarlig)


Vandløb delvist 
regulerede. Evt. 
grødeskæring og 


oprensning ikke årlig


Vandløb regulerede, 
med årlig 


grødeskæring og 
oprensning


1 DAFOR-skalaen (Dominant, Abundant, Frequent, Occasional, Rare) betegner frekvensen/abundancen af arter i et 
område. Skalaen er en intervalskala med fem lige store klasser.


Langvad Å, Syvbækken, Gøderuprenden, 
Skelbækken, Ramsørenden, Vandløb fra 
Brordrup 
Amts-st. 703, 704, 707, 708, 710, 9038, 719, 
720, 706


I alt 63 bedømmelser 
i perioden


X


Forekomst af fisk/lampret


Vandløb i naturligt 
leje uden 


vedligeholdelse


F104 Ramsø Mose







Bilag 5 – Liste over manglende data 


 F104 Ramsø Mose 
 
 
 


1. Kortlægning af de ikke-kortlagte naturtyper. 
2. Kortlægning af vindelsnegle. 


 





		F104_ramsømose.pdf

		1 Beliggenhed og størrelse

		2 Udpegningsgrundlaget

		3 Beskrivelse af fuglebeskyttelsesområdet og dets potentiale

		4 Udvikling af arternes og områdets status over tid

		A197 Sortterne



		5 Foreløbig vurdering af trusler

		5.1 Eutrofiering

		5.2 Tilgroning

		5.3 Hydrologi



		6 Naturforvaltning og pleje 

		7 Resume på kort

		8 Referenceliste



		F104_bilag 1_1.pdf

		Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop (6410)

		  Rigkær (7230)
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Bilag 2 - Opsummering af Natura 2000-planen og mulige virkemidler


Natura 2000-område: 151 Ramsø Mose
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Natura 2000-område: 151 Ramsø Mose


Sortterne Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Ramsø Mose


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


104


Tilgroning med vedplanter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Naturpleje


Næringsstofbelastning Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Tiltag via vandplanlægningen
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