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Høringsnotat for Natura 2000-område N136 Roskilde 
Fjord og Jægerspris Nordskov   
 

Notat vedrørende høringssvar til forslag af 2017 til justerede Natura 2000-områdegrænser for N136 
Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov. 

Forslaget til justerede Natura 2000-områdegrænser for N136 Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov 
har været i offentlig høring fra d. 28/9 2017 til d. 3/1 2018. 

Indkomne høringssvar ses på https://fugle-habitat-2017.hoering.mfvm.dk 

Oktober 2018: Som nævnt i afsnit 5.2 ”Den videre proces” har Miljø- og Fødevareministeriet haft en 
bekendtgørelse i høring med henblik på at opdatere Natura 2000-områdegrænserne. Høringssvarene, 
der vedrører dette Natura 2000-område, er omtalt i afsnit 6, som er tilføjet efter høring af 
bekendtgørelsen. Miljøstyrelsen har valgt at uddybe argumentationen for nogle af justeringerne. Afsnit 
1.3 er blevet udbygget. 

 

 Grænsejustering for Natura 2000-området ................................................ 3 1
 Indledning .................................................................................................................... 3 1.1
 Danmarks udpegning af Natura 2000-områder.......................................................... 4 1.2
1.2.1 Kommissionens retningslinjer – ændringer i Natura 2000-områdegrænser ....... 4 
 Kriterier ........................................................................................................................ 4 1.3
 Høringer ....................................................................................................................... 6 1.4

 Sammenfatning af høringsforslag og høringssvar for Natura 2000-2
område N136 Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov ....................................... 7 

 Sammenfatning af høringsforslaget ............................................................................. 7 2.1
 Sammenfatning af høringssvarene .............................................................................. 7 2.2

 Høringsvar vedr. generelle emner .............................................................. 8 3
 Lovfortolkning, retsgrundsætninger mv. ..................................................................... 8 3.1
3.1.2 Dokumentation for forslaget ................................................................................. 8 
 Høringsforslaget .......................................................................................................... 8 3.2
3.2.1 Forslag om reduktion af Natura 2000 .................................................................. 8 
 MST’s kriterier og anvendelsen ................................................................................... 9 3.3

 Behandling af områdespecifikke emner ..................................................... 9 4
 H199 Kongens Lyng ................................................................................................... 10 4.1
 H120 Roskilde Fjord ................................................................................................... 11 4.2

https://fugle-habitat-2017.hoering.mfvm.dk/


 

 

2 

4.2.1 Høringsforslag ...................................................................................................... 11 
4.2.2 Indkomne høringssvar ..........................................................................................12 
4.2.3 Udvidelse af habitatområdet med nye naturarealer ............................................ 32 
4.2.4 Opsamling ............................................................................................................ 32 
 F105 Roskilde Fjord, Kattinge Vig og Kattinge Sø ..................................................... 33 4.3
4.3.1 Høringsforslag ..................................................................................................... 33 
4.3.2 Indkomne høringssvar ......................................................................................... 34 
4.3.3 Opsamling ............................................................................................................ 54 
 F107 Jægerspris Nordskov ......................................................................................... 55 4.4
4.4.1 Høringsforslag ..................................................................................................... 55 
4.4.2 Indkomne høringssvar ......................................................................................... 56 

 Miljøstyrelsens forslag til nye grænser for N136 Roskilde Fjord og 5
Jægerspris Nordskov ....................................................................................... 56 

 Opsamling .................................................................................................................. 56 5.1
 Den videre proces ....................................................................................................... 57 5.2

 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelseshøring ............................57 6
 Baggrund .................................................................................................................... 58 6.1
 Høringssvar ................................................................................................................ 58 6.2
6.2.1 F 105 Roskilde Fjord, Kattinge Vig og Kattinge Sø og H120 Roskilde Fjord ...... 58 
 Supplerende argumentation ...................................................................................... 58 6.3
6.3.1 F 105 Roskilde Fjord, Kattinge Vig og Kattinge Sø ............................................. 58 
 Opsamling .................................................................................................................. 62 6.4

 



 

 

3 

 

Figur 1. Gældende afgrænsning af Natura 2000-området N136 Roskilde Fjord og Jægerspris 
Nordskov  

 Grænsejustering for Natura 2000-området 1

 Indledning 1.1

Dette høringsnotat behandler høringsvar for dette specifikke Natura 2000-område.  Af høringsnotatet 
fremgår også dokumentationen for de konkrete justeringer af Natura 2000-områdets grænser. Der er 
ligeledes udarbejdet specifikke høringsnotater for øvrige Natura 2000-områder, hvor afgrænsningen 
er blevet justeret. Desuden har Miljøstyrelsen udarbejdet et generelt høringsnotat, som behandler 
høringsvar vedrørende generelle forhold, spørgsmål og problemstillinger.  

Formålet med justeringen bygger på aftalen om Naturpakken, som blev indgået af Venstre, Dansk 
Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti i maj 2016.  

Aftaleteksten lyder: "Tilpasning af Natura 2000-områdernes afgrænsning  
Natura 2000-områderne er nogle af de mest værdifulde naturområder i Danmark. Der indgår dog i 
de udpegede Natura 2000-områder intensive jordbrugsarealer og byarealer, som ikke bidrager til 
beskyttelsen af direktivarter og -naturtyper, men som alligevel er underlagt nogle af de krav, der 
følger af Natura 2000-udpegningen. 
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Der iværksættes, i dialog med interessenterne og EU-kommissionen, en gennemgang af 
afgrænsningen af Natura 2000-områderne med henblik på at undersøge muligheden for at mindske 
andelen af intensivt drevne jordbrugsarealer og evt. at udvide de udpegede områder med mere 
værdifuld natur, hvor det understøtter direktivmål.” 

I aftalen er det således aftalt, at Natura 2000-områderne skal tilpasses med henblik på at mindske 
andelen af intensivt drevne jordbrugsarealer og evt. udvide områder med mere værdifuld natur, der 
understøtter direktivmål.  

Efterfølgende har aftaleparterne bag Naturpakken i forsommeren 2018 ønsket at udvide Natura 2000-
områderne med yderligere naturarealer. Derfor er Natura 2000-områderne suppleret med yderligere 
naturarealer, primært på Naturstyrelsens områder. Det drejer sig om arealer med habitatnatur eller 
arealer med særlige naturværdier. Derudover er der også i enkelte tilfælde medtaget yderligere arealer, 
hvor der er tale om store arealer med aftale om konkrete tiltag til naturgenopretning eller naturarealer, 
hvor private lodsejere selv har foreslået, at arealet kan indgå i et Natura 2000-område.  

Resultatet er, at Natura 2000-arealet samlet set reduceres med ca. 29.900 hektar, der primært er 
intensivt drevne landbrugsarealer og byområder, som Miljøstyrelsen vurderer ikke har væsentlig 
betydning for beskyttelse af naturtyper og arter omfattet af naturdirektiverne. Natura 2000-arealet 
udvides med ca. 30.900 hektar nye naturarealer, der primært er beliggende på Naturstyrelsens 
arealer, og som vil have væsentlig betydning for beskyttelse af habitatnatur og arter omfattet af 
direktiverne. 

 Danmarks udpegning af Natura 2000-områder 1.2

Danmark har udpeget 113 fuglebeskyttelsesområder og 261 habitatområder, som tilsammen udgør 250 
Natura 2000-områder. Danmark har p.t. udpeget godt 8 procent af landarealet og godt 18 procent af 
havarealet. De danske Natura 2000 områder er udpeget for at beskytte en række arter og naturtyper. 
Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller 
karakteristiske for EU-landene. 

Natura 2000-områderne er med til at løfte Danmarks forpligtelser efter fuglebeskyttelsesdirektivet og 
habitatdirektivet, hvor der blandt andet er krav om udpegning af særlige områder, som beskytter arter 
og naturtyper. Formålet med udpegningen er, at områderne vil medvirke til, at naturen udvikler sig 
positivt, således at arter og naturtyper på sigt opnår gunstig bevaringsstatus.  

1.2.1 Kommissionens retningslinjer – ændringer i Natura 2000-
områdegrænser 

Europa Kommissionen har i 2005 præciseret mulighederne for at ændre Natura 2000-
områdegrænser.  Herefter kan ændringer i grænserne for et Natura 2000-område ske ved opdatering 
af oplysninger i Europa-Kommissionens standarddatabase, som opdateres, når der foreligger ny viden 
eller nye nationale beslutninger. 

I forbindelse med udtagning eller ændringer af habitatområder forudsætter det kommissionens 
godkendelse bortset fra tekniske fejlrettelser, som samlet udgør under 5 % af områdets areal. 

 Kriterier 1.3
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Miljøstyrelsen har med henblik på udmøntning af Naturpakkens ønsker til justering af Natura 2000-
områderne samt EU-kommissionens retningslinjer udarbejdet en række faglige kriterier for ændringer 
i områdegrænserne. 

Disse kriterier præciserer, at enhver ændring skal kunne begrundes naturfagligt, og at ændringer som 
udgangspunkt skal ske på en måde, så der ikke opstår huller i Natura 2000 områderne. Samtidig bør 
Natura 2000-grænserne følge naturlige skel (f.eks. veje, diger, levende hegn, vandløb, kyst, skovbryn 
mv.).  

I overensstemmelse med aftaleteksten i Naturpakken er der generelt ikke set på ændringer af 
grænserne for marine Natura 2000-områder. I visse særlige tilfælde er der sket ændringer, hvor det 
kan begrundes i hensynet til eksisterende aktiviteter såsom havneanlæg og i øvrigt er i 
overensstemmelse med Natura 2000-beskyttelsen. 

De specifikke kriterier for at udtage arealer fra Natura 2000-områder tager udgangspunkt i, at der kan 
udtages intensive jordbrugsarealer, arealer i byzone og arealer med tæt bebyggelse, 
sommerhusområder og arealer med særligt forstyrrende aktiviteter, herunder erhvervshavne. Det 
indgår dog også, at der ikke må udtages arealer med habitatnatur og levesteder med en væsentlig stabil 
forekomst af arter på habitatdirektivets bilag 1 og 2, fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1 eller 
regelmæssigt tilbagevendende trækfuglearter på udpegningsgrundlaget.  

I fuglebeskyttelsesområder suppleres udtagningskriterierne med tre yderligere kriterier, hvorefter der 
skal foretages en konkret vurdering af arealets betydning for tilbagevendende trækfugle og fugle på 
områdets udpegningsgrundlag.  

De udtagne arealer er gennemgået flere gange i forbindelse med kortlægning og overvågning i 
NOVANA-programmet. Som supplement hertil er bl.a. naturdatabasen, DOF-basen samt seneste og 
historiske luftfotos gennemgået for at konstatere, at der ikke findes habitatnatur og -arter på 
arealerne. Der er som nævnt ovenfor gennemført en konkret vurdering i forhold til fugle på 
udpegningsgrundlaget, hvor dette er relevant. 

Der er desuden udarbejdet kriterier for i hvilke tilfælde, et areal kan inddrages i et Natura 2000-
område. Efter disse kriterier skal der tages udgangspunkt i, om arealet ligger i tilknytning til 
habitatnatur eller er et levested for bilagsarter. Derudover skal arealet have en god naturkvalitet.  

Disse kriterier er suppleret med kriterier, som skal sikre, at eksisterende husdyrbrug ikke berøres af 
yderligere husdyrregulering. Dette er gjort ved at definere et areal rundt om alle registrerede 
husdyrbrug, inden for hvilket Natura 2000-områderne ikke er foreslået udvidet med ammoniakfølsom 
natur. I vurderingen indgår afstanden til nærmeste husdyrbrug. Denne vurdering bygger på de 
specifikke kriterier til beregning af friholdt areal omkring husdyrbrug. Der henvises til det generelle 
høringsnotat for nærmere oplysninger.  

Der er desuden lavet supplerende kriterier i forhold til inddragelse af arealer i 
fuglebeskyttelsesområder, hvor der særligt er lagt vægt på, om arealet har væsentlige forekomster af 
f.eks. sjældne bilag 1 arter, eller hvis arealet er med til at sikre et eksisterende områdes 
udpegningsgrundlag.  

Der henvises desuden til det generelle høringsnotat, hvor de samlede kriterier fremgår som bilag.  

Aftaleparterne har ønsket at udvide Natura 2000-områderne med yderligere naturarealer. Derfor er 
Natura 2000-områderne suppleret med yderligere naturarealer, primært på Naturstyrelsens områder. 
Det drejer sig om arealer med habitatnatur eller arealer med særlige naturværdier. Derudover er der 
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også i enkelte tilfælde medtaget yderligere arealer, hvor der er tale om store arealer med aftale om 
konkrete tiltag til naturgenopretning eller naturarealer, hvor private lodsejere selv har foreslået, at 
arealet kan indgå i et Natura 2000-område. I forbindelse med gennemgangen af Natura 2000-
områderne har Miljøstyrelsen desuden foretaget en kvalitetssikring af de eksisterende Natura 2000-
områders grænser. Dette er sket for at justere grænserne i forhold til nutidig anvendelse af digitale 
kort. I samme proces har Miljøstyrelsen gennemgået de oprindelige høringssvar fra dengang, da 
Natura 2000-områderne blev udpeget. Dette er sket for at sikre fuld overensstemmelse mellem 
områdegrænserne og de oprindelige beslutninger, herunder de daværende høringssvar. 

 Høringer 1.4

Miljøstyrelsen har i forbindelse med arbejdet med justerede Natura 2000-grænser ønsket en bred 
inddragelse af offentligheden i processen. Derfor har Miljøstyrelsen i løbet af processen foretaget flere 
høringer.  

Først er der foretaget en teknisk høring af kommuner og offentlige lodsejere, hvor kommunerne i deres 
egenskab som myndighed blev bedt om at komme med faglige og tekniske bidrag med fokus på bynære 
arealer og intensive jordbrugsarealer, der kunne tages ud af Natura 2000-områderne. Naturstyrelsen 
og Forsvaret blev ligeledes inddraget i denne tekniske proces blandt andet i forhold til forslag til, hvor 
det eventuelt ville være muligt at udvide Natura 2000-områderne. 

Dernæst er der foretaget en høring over et høringsforslag i perioden fra 28. september 2017 til 3. 
januar 2018. Som følge af ændringer på baggrund af modtagne høringssvar har et nyt forslag til 
justerede Natura 2000-grænser været i målrettet høring i perioden fra 17. maj til 31. maj 2018. De 
enkelte høringer beskrives nærmere i det nedenstående.  

Gennem hele processen med tilpasning at Natura 2000-områdernes grænser har Miljøstyrelsen haft 
en løbende dialog med forskellige interessenter, herunder afholdt møder med Kommunernes 
Landsforening, KTC – Kommunalteknisk Chefforening, de enkelte kommuner, erhvervet (bl.a. 
Skovforeningen, Landbrug og Fødevarer, Danmarks Jægerforbund, Danmarks Fiskeriforening), de 
grønne organisationer (Danmarks Naturfredningsforening, Birdlife/DOF) og Naturstyrelsen. 

I forbindelse med udarbejdelse af forslag til justerede Natura 2000-grænser har Miljøstyrelsen 
indhentet tekniske input fra kommuner og offentlige lodsejere. Kommunerne er i deres egenskab som 
myndighed blevet bedt om at komme med faglige og tekniske bidrag omkring Natura 2000-områderne 
med fokus på bynære arealer og intensive jordbrugsarealer, der kan tages ud af Natura 2000-
områderne.  

På baggrund af blandt andet de berigtigede Natura 2000-områders grænser og tekniske bidrag fra 
kommunerne har Miljøstyrelsen udarbejdet et forslag til justerede Natura 2000-grænser. Dette forslag 
har været i offentlig høring i perioden fra 28. september 2017 til 3. januar 2018. Høringen var 
annonceret i landsdækkende medie samtidig med, at der blev udsendt høringsbreve til interessenter og 
særligt berørte lodsejere (defineret som lodsejere med CVR-nummer indenfor grænserne af forslag til 
ny afgrænsning af Natura 2000-områder).  

Der blev i alt modtaget ca. 1.100 høringssvar indeholdende ca. 2.000 ændringsforslag. 

De modtagne svar fra denne høring gav i flere situationer anledning til ændringer i det oprindelige 
forslag til justerede Natura 2000-grænser. Derfor udsendte Miljøstyrelsen et nyt forslag til justerede 
Natura 2000-grænser. Dette forslag blev sendt i en høring målrettet lodsejere med arealer, hvor der 
foreslås yderligere ændringer i forhold til den nuværende udpegning af Natura 2000-områder. Denne 
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høring blev gennemført i perioden fra 17. maj til 31. maj 2018. I høringsbrevene har der været angivet 
en begrundelse for de påtænkte justeringer. På baggrund af denne høring modtog Miljøstyrelsen ca. 
150 høringssvar. 

Der har i forbindelse med høringen i sidste halvdel af 2017 og den målrettede høring i maj 2018 været 
udsendt materiale og kort, som har beskrevet de påtænkte justeringer, ligesom der på Miljøstyrelsens 
hjemmeside har været detaljerede oplysninger om baggrunden for arbejdet med justeringer af Natura 
2000-grænserne og kriterierne bag.  

De foretagne høringer er sket for at skabe et mere præcist grundlag for de faglige vurderinger for nye 
Natura 2000-områdegrænser, som først med udstedelsen af en bekendtgørelse om Natura 2000-
grænserne vil være endelige. De foreslåede justeringer i Natura 2000-områderne skal godkendes af 
EU-kommissionen. 

 Sammenfatning af høringsforslag og høringssvar for Natura 2
2000-område N136 Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov 

 Sammenfatning af høringsforslaget  2.1

Sammenholdt med den gældende afgrænsning af N136 er der i Miljøstyrelsens høringsforslag sket en 
række reduktioner og mindre udvidelser. Området er foreslået reduceret med intensivt drevne 
landbrugsarealer, bebyggelse, havne ved Natura 2000-områdets grænse. Området er foreslået 
udvidet med mindre tilstødende naturarealer med bl.a. rigkær, kildevæld, elle- og askeskov, 
kalkoverrev og bøg på mor og bøg på muld. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt 
tilpasset naturlige skel i landskabet.  

 Sammenfatning af høringssvarene 2.2

Miljøstyrelsen har modtaget i alt 40 ændringsforslag til Natura 2000-området. Ændringsforslagene 
er fra Lejre, Frederikssund og Halsnæs kommuner, Dansk Naturfredningsforening (Roskilde), 
Dansk Ornitologisk Forening (Nordsjælland og Roskilde), Nordsjællands Landboforening, 
Fugleværnsfonden, Dansk Botanisk Forening, borgere og flere lodsejere. Ændringsforslagene 
indeholder både forslag om udvidelser og reduktioner.  
 
Ændringsforslagene indeholder både forslag om yderligere reduktioner, nye udvidelser af Natura 
2000-området. Derudover er der også forslag om at tilbageførsel områdegrænserne til deres 
oprindelige placering, således at Miljøstyrelsens høringsforslag annulleres. Forslagene om 
reduktioner er bl.a. begrundet med at der er tale om intensivt arealer og ønske om bufferzone om 
Frederikssund by. Forslagene til udvidelser er bl.a. begrundet med arter på udpegningsgrundlaget 
og tilstedeværelse af eksisterende projekter. Forslagene om at annullere Miljøstyrelsens 
høringsforslag er bl.a. begrundet med ønske om at forblive i Natura 2000-området, arealernes 
betydning for arter på udpegningsgrundlaget, arealernes betydning som bufferzone og 
projektmuligheder. 

I de kommende afsnit er ændringsforslagene gengivet i hovedtræk. Miljøstyrelsens kommentarer til de 
enkelte emner er anført i kursiv. 

Nogle af høringssvarene berører emner, som ligger uden for rammerne af høringen om justering af 
grænserne for Natura 2000-områderne, fx kommentarer til gældende lovgivning, ønsker om 
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ændringer af udpegningsgrundlag m.v. Sådanne høringssvar kan være kort gengivet, men kun i et 
begrænset omfang kommenteret. 

Af hensyn til det generelle overblik og læsevenlighed nævnes alene organisationer og kommuner med 
navn. Lodsejere og virksomheder er samlet under betegnelsen lodsejere. Alle høringssvar kan findes på 
https://fugle-habitat-2017.hoering.mfvm.dk . 

I Miljøstyrelsens kommentering af høringssvarene henvises med links til eksisterende lovgivning og 
øvrigt materiale som f.eks. vejledninger, hvor dette er relevant. 

 Høringsvar vedr. generelle emner 3

Der er indkommet 4 høringssvar, der omhandler generelle emner. 

 Lovfortolkning, retsgrundsætninger mv. 3.1

3.1.1.1 Fredninger 

Dansk Ornitologisk Forening -Roskilde (21564) finder udtagning af landbrugsarealer i nationalparken 
at være i direkte modstrid med nationalparkens mål, hvor et væsentligt middel til fremme af en 
sammenhængende grøn struktur er anvendelse af landbrugsstøtteordninger på relevante arealer, men 
da disse er målrettet N2000-områder er de ikke anvendelige i de randarealer, som foreslås udtaget og 
som netop kunne indgå og udvikles i en samlet grøn struktur. 

Miljøstyrelsen kan jf. datagrundlaget ikke dokumentere, at der på arealet er forekomst af 
habitatnatur, arter eller levested for arter på habitatområdets/fuglebeskyttelsesområdets 
udpegningsgrundlag. Opretholdelse af et areal som habitatområde/fuglebeskyttelsesområde 
forudsætter, at det bidrager til beskyttelsen af direktivarter/-naturtyper. En fredningskendelse/at 
arealet er beliggende i en Nationalpark kan ikke alene begrunde opretholdelse af arealet. På den 
baggrund fastholdes høringsforslagets områdeafgrænsning. 

3.1.2 Dokumentation for forslaget 

Lejre Kommune (21391) mener, at udtagning af landbrugsarealer ikke er nogen forbedring af 
forholdene i Natura 2000-områderne. 

Høringssvar med bemærkninger til høringsgrundlag og - materiale er behandlet i Miljøstyrelsens 
overordnede høringsnotat, som kan læses på Miljøstyrelsens hjemmeside mst.dk/graensejustering-
hoeringsnotater. 

 Høringsforslaget 3.2

3.2.1 Forslag om reduktion af Natura 2000 

Dansk Ornitologisk Forening -Roskilde (21564) finder det uforståeligt at udtage 280 km2 af Natura 
2000-områder, når Danmark har tilsluttet sig en række internationale aftaler og konventioner om 
naturbeskyttelse og om at standse tilbagegangen i biodiversitet, hvor øget udtagning af landbrugsjord 
er beskrevet som virkemiddel i Wilhjelmudvalgets- og Natur- og Landbrugskommissionens rapporter. 

https://fugle-habitat-2017.hoering.mfvm.dk/
http://mst.dk/graensejustering-hoeringsnotater
http://mst.dk/graensejustering-hoeringsnotater


 

 

9 

Yderligere skriver DOF-Roskilde, at Miljøstyrelsen selv i rapporten ”Behov på naturområdet – en 
sammenfatning af behov på naturområdet på eksisterende viden” har påpeget, at der er ”mangel på 
plads og sammenhæng”. 

Høringssvar med bemærkninger til politiske målsætninger og implementering af Habitatdirektivet 
eller Fuglebeskyttelsesdirektivet er behandlet i Miljøstyrelsens overordnede høringsnotat, som kan 
læses på Miljøstyrelsens hjemmeside mst.dk/graensejustering-hoeringsnotater. 

 MST’s kriterier og anvendelsen 3.3

Lejre Kommune (21391) mener, at Miljøstyrelsen fratager lodsejere muligheden for at få de særlige 
Natura 2000-tilskud til naturforbedrende tiltag på de arealer, som udtages af Natura 2000-
områderne.  

Høringssvar med generelle bemærkninger til virkemidler, finansiering og/eller støtteordninger 
relateret til Natura 2000 er behandlet i Miljøstyrelsens overordnede høringsnotat, som kan læses på 
Miljøstyrelsens hjemmeside mst.dk/graensejustering-hoeringsnotater. 

 Behandling af områdespecifikke emner 4

Område N136 Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov består af følgende habitat- og 
fuglebeskyttelsesområder: 

- H199 Kongens Lyng 
- H120 Roskilde Fjord 
- F105 Roskilde Fjord, Kattinge Vig og Kattinge Sø 
- F107 Jægerspris Nordskov 

 

Figur 2. H199 Kongens 
Lyng 

 

Figur 3. H120 Roskilde 
Fjord 

 

Figur 4. F105 Roskilde 
Fjord, Kattinge Vig og 
Kattinge Sø

http://mst.dk/graensejustering-hoeringsnotater
http://mst.dk/graensejustering-hoeringsnotater


 

 

Miljøstyrelsen • Haraldsgade 53 • 2100 København Ø  
Tlf. 72 54 40 00 • CVR 25798376 • EAN 5798000860810 • mst@mst.dk • www.mst.dk  

 

 

 

Figur 5. F107 Jægerspris Nordskov 

Høringssvar med konkret arealforslag til de enkelte habitat- og fuglebeskyttelsesområde samt 
høringsforslagets forslag om justeringer i områdegrænserne vil blive gennemgået område for område i 
de følgende afsnit. 

 H199 Kongens Lyng 4.1

Miljøstyrelsen har ikke forslået ændringer af område H199 Kongens Lyng og der er ikke indkommet 
nogle ændringsforslag til området i forbindelse med den offentlige høring. 

Figur 6 viser de berigtigede grænser samt høringsforslaget for H199 Kongens Lyng. 
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Figur 6. H199 Kongens Lyng. Den orange skravering viser de berigtigede grænser for 
habitatområdet, og den grønne skravering angive høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, 
der kun er skraveret med grønt, er arealer, der er forslået tilføjet til det beskyttede område. 

 H120 Roskilde Fjord 4.2

4.2.1 Høringsforslag 

I Miljøstyrelsens høringsforslag er området forslået reduceret med intensivt drevne 
landbrugsarealer, bebyggelser og havne. Derudover er der forslået mindre udvidelser med 
tilstødende naturarealer med især kalkoverdrev, kildevæld, rigkær, bøg på mor og muld og elle-
askesump. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i 
landskabet. 

Figur 7 viser de berigtigede grænser samt høringsforslaget for H120 Roskilde Fjord. 
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Figur 7. H120 Roskilde Fjord. Den orange skravering viser de berigtigede grænser for 
habitatområdet, og den grønne skravering angive høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, 
der kun er skraveret med grønt, er arealer, der er forslået tilføjet til det beskyttede område. 
Arealer, der kun er skraveret med orange, er arealer, der er forslået fjernet fra det beskyttede 
område.  

4.2.2 Indkomne høringssvar 

Miljøstyrelsen har modtaget i alt 36 ændringsforslag til habitatområdet. Ændringsforslagene er fra 
Lejre, Frederikssund og Halsnæs kommuner, Dansk Naturfredningsforening (Roskilde), Dansk 
Ornitologisk Forening (Nordsjælland og Roskilde), Nordsjællands Landboforening, 
Fugleværnsfonden, Dansk Botanisk Forening, borgere og flere lodsejere. Ændringsforslagene 
indeholder både forslag om udvidelser og reduktioner.  

På figur 8 ses Miljøstyrelsens høringsforslag samt de indkomne ændringsforslag der indeholder et 
konkret geografisk forslag til ændringer i områdeafgrænsningen. Ændringsforslagene behandles i 
grupper ud fra deres geografiske placering. Dette gøres ved at underopdele området i en række 
kvadrater på 2,5 km x 2,5 km der bruges til at foretage en systematisk gennemgang af høringsforslaget 
og behandling af indkomne ændringsforslag. Kvadraterne gennemgås fra laveste kvadrat nummer mod 
højeste fra nord mod syd med angivelse af høringsnummer.  
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Figur 8. H120 Roskilde Fjord. Den orange skravering viser de berigtigede grænser for 
habitatområdet, og den grønne skravering angiver høringsforslagets afgrænsning. De gule, blå og 
brune helfarvede polygoner viser ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er 
forslag til reduktion og brun er forslag til nye områder. 

4.2.2.1 Nordlige Roskilde Fjord – nord for Kronprins Frederiks IX Bro  



 

 

14 

 

Figur 9. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 8. Den orange 
skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering angive 
høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med grønt, er arealer, der er 
forslået tilføjet til det beskyttede område. Arealer, der kun er skraveret med orange, er arealer, 
der er forslået fjernet fra det beskyttede område. De gule og blå helfarvede polygoner viser 
ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse og blå er forslag til reduktion.  

Miljøstyrelsen har forslået at større arealer nær Dyrnæsvej (kvadrat 2528), landbrugsareal syd for 
Ølsted Nordstrand (kvadrat 2561) og mindre bebyggelser eller havn nord for Græse Bakkeby 
(kvadrat 2562), ved Nedre Dråby (kvadrat 2530) udtages af habitatområdet, da arealet lever op til 
Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af 
Naturdatabasen og på bagrund af dette er der ikke fundet dokumentation for habitatnatur eller 
arter på arealet. Miljøstyrelsen har desuden foretaget en vurdering af luftfoto fra 1995 og 2016. 
Hvor det vurderes, at arealet på begge luftfoto kan karakteriseres som intensivt drevet areal med 
bebyggelse. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealet kan udtages fra habitatområdet, 
uden at der sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i forhold til den eksisterende udpegning.  

Yderligere har Miljøstyrelsen foretaget udvidelser nord for Grævlingehøj (kvadrat 2526), nord for 
Ølsted Nordstrand (kvadrat 2560), syd for Ølsted Sydstrand (kvadrat 2561) og Færgelunden 
(kvadrat 25630) pga. forekomst af bl.a. rigkær, kildevæld, kystklinter, elle- og askeskov, kalk- og 
surt overdrev samt bøg på mor og muld. Ændringerne kan ses på fig. 10 og 11. 

 

http://mst.dk/media/139254/kriterier-til-forslag-til-aendringer-i-natura-2000-graenserne.pdf
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Figur 10. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 8. Den 
orange skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering 
angive høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med grønt, er arealer, 
der er forslået tilføjet til det beskyttede område. Arealer, der kun er skraveret med orange, er 
arealer, der er forslået fjernet fra det beskyttede område. 
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Figur 11. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 8. Den 
orange skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering 
angive høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med grønt, er arealer, 
der er forslået tilføjet til det beskyttede område. Arealer, der kun er skraveret med orange, er 
arealer, der er forslået fjernet fra det beskyttede område. 
 
Frederikssund og Halsnæs kommuner (21042 og 21054), Danmarks Naturfredningsforening (21687)  
og Dansk Ornitologisk Forening (Nordsjælland)  (21276) foreslår, at Natura2000 området nr. 136 
Roskilde Fjord bør udvides til at omfatte den nordlige del af fjorden (til Kulhuse-Sølager), da området 
efter deres vurdering udgør et væsentligt raste- og fourageringsgrundlag for bl.a. lille skallesluger, 
pibeand, knopsvane og havørn. 
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Nordsjællands Landboforening (21299) mener ikke at forslag om udvidelse af N136 til 
Kulhuse/Sølvager er hensigtsmæssig pga. arealets eksisterende belastning med bl.a. næringsstoffer og 
miljøfremmede stoffer fra industriel aktivitet i Frederiksværk. 

Da høringssvaret ikke indeholder arter på habitatområdets udpegningsgrundlag henvises til afsnit 
4.3. 

Nordsjællands Landboforening (21299) mener, at Natura 2000-området (fuglebeskyttelses- og 
habitatområde) nord for broen i Frederikssund bør tages ud af udpegningen. Nordsjællands 
Landboforening begrunder dette med, at området er stærkt påvirket af menneskelig aktivitet, 
herunder planlagt udledning af kvælstof og fosfor via Havelse Å fra det nye renseanlæg i Hillerød syd 
samt fra eksisterende belastning (bl.a. i sedimenterne) og kommende belastning.  Nordsjællands 
Landboforening mener, at det strider imod den overordnede målsætning, og at det er urealistisk at 
opnå målsætningen for det skitserede område. 

Miljøstyrelsen har på baggrund af eksisterende datagrundlag (bl.a. Naturdatabasen) vurderet, at 
arealet bidrager til beskyttelsen af flere direktivarter og -naturtyper på habitatområdets og 
fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag. På den baggrund fastholdes høringsforslagets 
områdegrænser. Bemærkninger vedr. ammoniakregulering er i øvrigt behandlet i Miljøstyrelsens 
overordnede høringsnotat, som kan læses på Miljøstyrelsens hjemmeside mst.dk/graensejustering-
hoeringsnotater. 

Dansk Ornitologisk Forening (Nordsjælland) (21277) mener, at Miljøstyrelsens foreslåede reduktion af 
habitatområdet ved Øster Strandhus, Jægerspris Nordskov bibeholdes, da arealet ifølge foreningen er 
et vigtig fouragerings mark- og engområde for rødrygget tornskade, der er på udpegningsgrundlaget 
for Jægerspris Nordskov. 

Da høringssvaret ikke indeholder arter på habitatområdets udpegningsgrundlag henvises til afsnit 
4.3. 

4.2.2.2 Kvadrat nr. 2563-2565 

http://mst.dk/graensejustering-hoeringsnotater
http://mst.dk/graensejustering-hoeringsnotater


 

 

18 

 

 
Figur 12. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 8. Den 
orange skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering 
angive høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med grønt, er arealer, 
der er forslået tilføjet til det beskyttede område. Arealer, der kun er skraveret med orange, er 
arealer, der er forslået fjernet fra det beskyttede område. De gule og blå helfarvede polygoner 
viser ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse og blå er forslag til reduktion.  

Miljøstyrelsen har forslået at mindre arealer udtages af habitatområdet, da arealerne lever op til 
Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af 
Naturdatabasen og på bagrund af dette er der ikke fundet dokumentation for habitatnatur eller 
arter på arealet. Miljøstyrelsen har desuden foretaget en vurdering af luftfoto fra 1995 og 2016. 
Hvor det vurderes, at arealet på begge luftfoto kan karakteriseres som intensivt drevet areal med 
bebyggelse eller havneområder. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealet kan udtages fra 
habitatområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i forhold til den 
eksisterende udpegning. Desuden er der foretaget en mindre udvidelse med rigkær/kildevæld ved 
Gerlev Strandpark. Dette fremgår af figur 13. 
 

http://mst.dk/media/139254/kriterier-til-forslag-til-aendringer-i-natura-2000-graenserne.pdf
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Figur 13. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 8. Den 
orange skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering 
angive høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med grønt, er arealer, 
der er forslået tilføjet til det beskyttede område. Arealer, der kun er skraveret med orange, er 
arealer, der er forslået fjernet fra det beskyttede område. 
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Dansk Ornitologisk Forening (Nordsjælland) (21285-21288) mener, at Miljøstyrelsens foreslåede 
reduktion af habitatområde 120 ved Kronprins Frederiks Bro, Frederikssund Havn, Kalvøen og 
Marbæk Lystbådehavn skal bibeholdes, da det efter foreningens vurdering har  vital betydning for 
rastende dykænder, især ved islæg af dele af Roskilde Fjord, hvor der kan raste op til 10000 
troldænder i området. 

Da høringssvarene ikke indeholder arter på habitatområdets udpegningsgrundlag henvises til afsnit 
4.3. 

Frederikssund Kommune (21021) foreslår, at en 100 m bufferzone tages ud af Natura 2000 området 
nr. 136 (habitatområde) langs den bynære kyst ved Frederikssund by, for at smidiggøre kommunens 
sagsbehandling i forbindelse med sager om kystbeskyttelse og rekreative tiltag. 

Miljøstyrelsen kan på baggrund af data i Naturdatabasen dokumentere forekomst af habitatnatur 
for arter på habitatområdets udpegningsgrundlag på arealet. Høringsvar med forslag om 
udtagning af arealet imødekommes derfor ikke. 

Frederikssund Kommune (21032, 21033, 20117 og 20118) foreslår, at Habitatområde nr. 120 udvides 
med overdrev ved Skallekrogen og Marbæk (syd for Frederikssund) som erstatningsnatur for 
Fjordforbindelsen. 

Miljøstyrelsen kan jf. datagrundlaget ikke dokumentere, at der på arealet er forekomst af 
habitatnatur, arter eller levested for arter på habitatområdets udpegningsgrundlag. For at et 
habitatområde kan udvides forudsætter det, at arealet bidrager til beskyttelsen af direktivarter/-
naturtyper. Et potentiale for, der evt. senere kan komme habitatnatur kan ikke alene begrunde 
udpegningen af et areal. På den baggrund fastholdes høringsforslagets områdeafgrænsning. 

4.2.2.3 Kvadrat nr. 2532, 2533, 2566, 2567, 2589 og 2590 
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Figur 14. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 8. Den 
orange skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering 
angive høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med grønt, er arealer, 
der er forslået tilføjet til det beskyttede område. Arealer, der kun er skraveret med orange, er 
arealer, der er forslået fjernet fra det beskyttede område.  
 
Miljøstyrelsen har forslået at arealer ved Skuldelev samt mindre arealer udtages af habitatområdet, 
da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt 
fagligt materiale i form af Naturdatabasen og på bagrund af dette er der ikke fundet dokumentation 
for habitatnatur eller arter på arealet. Miljøstyrelsen har desuden foretaget en vurdering af luftfoto 
fra 1995 og 2016. Hvor det vurderes, at arealet på begge luftfoto kan karakteriseres som intensivt 
drevet areal med bebyggelse eller havneområder. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealet 
kan udtages fra habitatområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i forhold til 
den eksisterende udpegning. Desuden er der foretaget en mindre udvidelse med rigkær ved 
Nordmark og Østby. Dette fremgår af figur 14. 

4.2.2.4 Kvadrat nr. 2591, 2592, 2611, 2612, 2631, 2632, 2653 og 2654 

http://mst.dk/media/139254/kriterier-til-forslag-til-aendringer-i-natura-2000-graenserne.pdf
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Figur 15. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 8. Den 
orange skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering 
angive høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med grønt, er arealer, 
der er forslået tilføjet til det beskyttede område. Arealer, der kun er skraveret med orange, er 
arealer, der er forslået fjernet fra det beskyttede område. De gule og blå helfarvede polygoner 
viser ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse og blå er forslag til reduktion.  

Miljøstyrelsen har forslået at mindre arealer udtages af habitatområdet, da arealerne lever op til 
Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af 
Naturdatabasen og på bagrund af dette er der ikke fundet dokumentation for habitatnatur eller 
arter på arealet. Miljøstyrelsen har desuden foretaget en vurdering af luftfoto fra 1995 og 2016. 
Hvor det vurderes, at arealet på begge luftfoto kan karakteriseres som intensivt drevet areal med 
bebyggelse eller havneområder. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealet kan udtages fra 
habitatområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i forhold til den 
eksisterende udpegning. Desuden er der foretaget mindre udvidelse med tilpasning til naturlige skel. 
Dette fremgår af figur 15. 

Dansk Botanisk Forening (20375) foreslår, at Habitatområde nr. 120 og fuglebeskyttelsesområde nr. 
105 udvides til at omfatte Strækningen langs Hove Å, det fredede område Gundsømagle Sø og frem til 
Østrup Holme. Baggrunden er ifølge foreningen forekomst af rigkær med talrige sjældne plantearter, 
bl.a. melet kodriver samt forekomst af hvid stork. 

Fugleværnsfonden (21465) foreslår, at Habitatområde H120 udvides til at omfatte det fredede 
Gundsømagle Sø, da der er forekomster af næringsrige søer og vandhuller, vandløb med vandplanter, 
overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund, tidvis våde enge, bræmmer med høje urter 
langs vandløb, rigkær, egeskove og blandskove og elle- og askeskov. Den forslåede udvidelse bør ifølge 
fonden  omfatte hele fredningen, for derved at danne en beskyttelsesbræmme om særligt sårbar natur. 

Miljøstyrelsen har på baggrund af høringssvaret gennemgået datagrundlaget, og den tilsendte 
dokumentation. Miljøstyrelsen vurderer på den baggrund, at de arealer, der ejes af 
Fugleværnsfonden bidrager til beskyttelsen af habitatnatur som tidvis våd eng, rigkær og hængesæk 

http://mst.dk/media/139254/kriterier-til-forslag-til-aendringer-i-natura-2000-graenserne.pdf
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på habitatområdets udpegningsgrundlag. På baggrund heraf justeres høringsforslaget, så dele af 
arealet bliver omfattet af habitatområdet. Den justerede grænse ses på kortet i figur 16. 

 

Figur 16. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 8. Den 
grønne skravering angiver høringsforslagets afgrænsning og den blå streg angiver den opdaterede 
områdegrænse 

4.2.2.5 Kvadrat nr. 2593-2595, 2569, 2570 og 2536-2538 
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Figur 17. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 8. Den 
orange skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering 
angive høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med grønt, er arealer, 
der er forslået tilføjet til det beskyttede område. Arealer, der kun er skraveret med orange, er 
arealer, der er forslået fjernet fra det beskyttede område. De gule og blå helfarvede polygoner 
viser ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse og blå er forslag til reduktion.  

Miljøstyrelsen har forslået at større arealer Ved Kattinge (kvadrat 2536, 2537 og 2570), og mindre 
bebyggelser eller havn udtages af habitatområdet, da arealet lever op til Miljøstyrelsens faglige 
kriterier. Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af Naturdatabasen og på 
bagrund af dette er der ikke fundet dokumentation for habitatnatur eller arter på arealet. 
Miljøstyrelsen har desuden foretaget en vurdering af luftfoto fra 1995 og 2016. Hvor det vurderes, at 
arealet på begge luftfoto kan karakteriseres som intensivt drevet areal med bebyggelse. Ud fra dette 
har Miljøstyrelsen vurderet, at arealet kan udtages fra habitatområdet, uden at der sker en 
kvalitativ forringelse af beskyttelsen i forhold til den eksisterende udpegning.  

Yderligere har Miljøstyrelsen foretaget udvidelser nord for Veddelev (kvadrat 2593), pga. forekomst 
af bl.a. kalkoverdrev. Ændringerne kan ses på fig. 17. 
 
Danmarks Naturfredningsforening (21667) foreslår udvidelse af habitatområdet Roskilde Fjord nr. 
120 vedr. Boserup Skov. Begrundelsen for den foreslåede udvidelse er forekomst af bøg på muld, 
egeblandskov, elle-askeskov, avneknippemose efter Danmarks Naturfredningsforenings vurdering. 

http://mst.dk/media/139254/kriterier-til-forslag-til-aendringer-i-natura-2000-graenserne.pdf
http://mst.dk/media/139254/kriterier-til-forslag-til-aendringer-i-natura-2000-graenserne.pdf


 

 

25 

Miljøstyrelsen takker for det indsendte høringssvar som delvist imødekommes. Aftaleparterne har 
ønsket at udvide Natura 2000-områderne med yderligere naturarealer. Derfor er Natura 2000-
områderne suppleret med yderligere arealer. Udlægningen af Boserup Skov som habitatområde er 
foretaget i overensstemmelse med aftalen om yderligere naturarealer. Arealet ejes af Naturstyrelsen 
og forventes at indeholde natur svarende til bøg på muld, egeblandskov, elle-askeskov, 
avneknippemose og bøg på kalk. Se kort i afsnit 4.2.3. 
 
Danmarks Naturfredningsforening -Roskilde (21753) foreslår at habitatområde nr. 120 udvides, da der 
er indgået græsningsaftaler med henblik på etablering af kalkoverdrev. Samtidig foreslår Danmarks 
Naturfredningsforening -Roskilde at området udvides med Rørmosen. 

Miljøstyrelsen kan jf. datagrundlaget ikke dokumentere, at der på arealet er forekomst af 
habitatnatur, arter eller levested for arter på habitatområdets udpegningsgrundlag. For at et 
habitatområdet kan udvides forudsætter det, at arealet bidrager til beskyttelsen af direktivarter/-
naturtyper. Et potentiale for, der evt. senere kan komme habitatnatur kan ikke alene begrunde 
udpegningen af et areal. På den baggrund fastholdes høringsforslagets områdeafgrænsning. 

Miljøstyrelsen takker for det indsendte høringssvar. Høringssvaret indeholder forslag om udvidelse 
af Rørmosen (habitatområdet). Da de gældende danske udpegninger af Natura 2000-områder er 
godkendt af EU-Kommissionen, og da der i justeringen af Natura 2000-områderne fokuseres på at 
udtage intensivt drevne arealer af Natura 2000-områderne jf. de faglige kriterier og ikke udtage 
habitatnatur eller levesteder for arter, så vurderes det, at der ikke er behov for yderligere udpegning 
af arealer. På den baggrund fastholdes høringsforslagets områdegrænser. 

En lodsejer (21778) og Lejre Kommune (20391) ønsker areal syd for Kattinge bibeholdt i 
Habitatområde nr. 120, da arealet plejes ekstensivt med græsning med det formål at der kan udvikle 
sig overdrevsvegetation på især de skrånende dele af arealet. 

Miljøstyrelsen kan jf. datagrundlaget ikke dokumentere, at der på arealet er forekomst af 
habitatnatur, arter eller levested for arter på habitatområdets udpegningsgrundlag. Opretholdelse 
af et areal som habitatområde forudsætter, at det bidrager til beskyttelsen af direktivarter/-
naturtyper. Et potentiale for, der evt. senere kan komme habitatnatur kan ikke alene begrunde 
opretholdelse af arealet. Ligeledes gælder opretholdelse af et areal som habitatområde for at bevare 
tilskudsmuligheder imødekommes ikke. På den baggrund fastholdes høringsforslagets 
områdeafgrænsning. 

Dansk Ornitologisk Forening -Roskilde (21564) mener, at der udtages en række landbrugsarealer, som 
grænser op til værdifuld natur. Efter Dansk Ornitologisk Forening -Roskilde vurdering ligger flere af 
arealerne – langs Kattingesøerne mv. - på stærkt skrånende arealer som dels næppe er 
dyrkningsmæssige optimale og dels kan give anledning til afstrømning af næringsstoffer til vandløb og 
søer. 

Miljøstyrelsen kan jf. datagrundlaget ikke dokumentere, at der på arealet er forekomst af 
habitatnatur, arter eller levested for arter på habitatområdets udpegningsgrundlag. Opretholdelse 
af et areal som habitatområde forudsætter, at det bidrager til beskyttelsen af direktivarter/-
naturtyper. Et potentiale for, der evt. senere kan komme habitatnatur kan ikke alene begrunde 
opretholdelse af arealet. På den baggrund fastholdes høringsforslagets områdeafgrænsning. 

En lodsejer (21937) ønsker have og mindre bygninger udtaget. 

Miljøstyrelsen har på baggrund af høringsvaret gennemgået plandata og på baggrund heraf 
konstateret, at arealet er bebygget med tilknyttet have og at arealet var bebygget før 
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habitatområderne blev udpeget. På baggrund af dette justeres høringsforslagets områdegrænser 
som det fremgår af fig.18. 

 

Figur 18. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 8. Den 
grønne skravering angiver høringsforslagets afgrænsning og den blå streg angiver den opdaterede 
områdegrænse.  

Lejre Kommune ønsker, at Herslev Havn udtages a N136. 

Miljøstyrelsen har på baggrund af høringsvaret gennemgået plandata og på baggrund heraf 
konstateret, at arealet er havn og at arealet var dette før habitatområdet blev udpeget. På baggrund 
af dette justeres høringsforslagets områdegrænser som det fremgår af fig.19. 
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Figur 19. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 8. Den 
grønne skravering angiver høringsforslagets afgrænsning og den blå streg angiver den opdaterede 
områdegrænse.  

4.2.2.6 Kvadrat nr. 2475, 2476 og 2503 
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Figur 20. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 8. Den 
orange skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering 
angive høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med grønt, er arealer, 
der er forslået tilføjet til det beskyttede område. Arealer, der kun er skraveret med orange, er 
arealer, der er forslået fjernet fra det beskyttede område. De gule helfarvede polygoner viser 
ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse.  

Miljøstyrelsen har forslået at mindre arealer udtages af habitatområdet, da arealerne lever op til 
Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af 
Naturdatabasen og på bagrund af dette er der ikke fundet dokumentation for habitatnatur eller 
arter på arealet. Miljøstyrelsen har desuden foretaget en vurdering af luftfoto fra 1995 og 2016. 
Hvor det vurderes, at arealet på begge luftfoto kan karakteriseres som intensivt drevet areal med 
bebyggelse eller havneområder. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealet kan udtages fra 
habitatområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i forhold til den 
eksisterende udpegning. Desuden er der foretaget mindre udvidelse pga. forekomst af kalkoverdrev. 
Dette fremgår af figur 20. 
 
Danmarks Naturfredningsforening (21668) foreslår udvidelse af habitatområdet Roskilde Fjord nr. 
120 med Borrevejle Skov. Danmarks Naturfredningsforening begrunder den foreslåede udvidelse med 
forekomst af naturtyperne bøg på muld, elle-askeskov og vandløb. 

Miljøstyrelsen takker for det indsendte høringssvar. Høringssvaret indeholder forslag om en større 
udvidelse af Borrevejle Skov (habitatområde). Justeringen af Natura 2000-områdernesgrænser er 
igangsat på baggrund af Aftale om Naturpakken, maj 2016. Formålet med Naturpakken er at 
udtage intensivt drevne arealer fra Natura 2000-områderne og evt. at udvide med nye arealer. 
Forslaget falder derfor udenfor rammen af Naturpakken, da de gældende danske udpegninger af 
Natura 2000-områder er godkendt af EU-Kommissionen, og da der fokuseres på at udtage intensivt 
drevne arealer jf. de faglige kriterier og ikke udtage habitatnatur eller levesteder for arter. På denne 
baggrundvurderes det, at der ikke er behov for yderligere udpegning af arealer for at leve op til EUs 
krav. Derfor fastholdes høringsforslagets områdegrænser. 

http://mst.dk/media/139254/kriterier-til-forslag-til-aendringer-i-natura-2000-graenserne.pdf
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4.2.2.7 Kvadrat nr. 2500, 2501, 2533-2535, 2567 og 2568 

 

Figur 21. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 8. Den 
orange skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering 
angive høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med grønt, er arealer, 
der er forslået tilføjet til det beskyttede område. Arealer, der kun er skraveret med orange, er 
arealer, der er forslået fjernet fra det beskyttede område. De gule og blå helfarvede polygoner 
viser ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse og blå er forslag til reduktion. 

Miljøstyrelsen har forslået at større arealer omkring Selsø (kvadrat 2533 og 2534), øst for Hellesø 
(kvadrat 2567, 2568) og mindre arealer udtages af habitatområdet, da arealet lever op til 
Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af 
Naturdatabasen og DOF-basen og på bagrund af dette er der ikke fundet dokumentation for 
habitatnatur eller arter på arealet. Miljøstyrelsen har desuden foretaget en vurdering af luftfoto fra 
1995 og 2016. Hvor det vurderes, at arealet på begge luftfoto kan karakteriseres som intensivt drevet 
areal med bebyggelse. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealet kan udtages fra 
habitatområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i forhold til den 
eksisterende udpegning. Desuden er der foretaget en mindre udvidelse ved Selsø pga. forekomst af 
bøg på muld. Ændringerne kan ses på fig. 22. 
 

http://mst.dk/media/139254/kriterier-til-forslag-til-aendringer-i-natura-2000-graenserne.pdf
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Figur 22. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 8. Den 
orange skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering 
angive høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med grønt, er arealer, 
der er forslået tilføjet til det beskyttede område. Arealer, der kun er skraveret med orange, er 
arealer, der er forslået fjernet fra det beskyttede område. 

Dansk Ornitologisk Forening (Nordsjælland) (21345, 21346 og 21348) mener, at Miljøstyrelsens 
foreslåede reduktion bør bevares i Natura-2000 området, da arealet ifølge Dansk Ornitologisk 
Forening (Nordsjælland) er vigtigt rasteområde for gæs og en god bufferzone op til 
fuglebeskyttelsesområde F105. 

Da høringssvarene ikke indeholder arter på habitatområdets udpegningsgrundlag henvises til afsnit 
4.3. 

Frederikssund Kommune (22002) Dansk Ornitologisk Forening (Nordsjælland) (21347) og Dansk 
Ornitologisk Forening (Roskilde) (21564) har forslået, at Miljøstyrelsens reduktion af område ved 
Møllekrog, syd for Selsø fastholdes pga. et afgrænset vådområdeprojekt. 

Miljøstyrelsen har på baggrund af den fremsendte dokumentation for aftale om projekt vurderet, at 
projektets formål ikke understøtter målsætningen i Natura 2000-planen og ikke bidrager til 
beskyttelsen af direktivarter og -naturtyper jf. områdets Natura 2000-plan. På den baggrund 
fastholdes høringsforslagets områdeafgrænsning. 
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En lodsejer (21207-201210 og 21213) ønsker ejet areal og naboarealer udtaget Natura 2000 området, 
da arealet e i omdrift. Efter ejerens opfattelse er der ingen beskyttet natur på arealet, hvorfor det på 
ingen måder giver mening at arealet er udpeget som et Natura 2000 område. I forbindelse med høring 
2018, har en lodsejer ligeledes ønsket at haverne for det østlige Sønderby udtages af Natura 2000 
området.  

Miljøstyrelsen takker for de fremsendte høringssvar. Da det vurderes, at de arealer, der foreslås 
udtaget af habitatområdet og fuglebeskyttelsesområdet, ikke har betydning for at sikre 
målopfyldelse af Natura 2000-planen, imødekommes høringsforslagene. Dog er flere af arealerne 
allerede udtaget. På baggrund af dette justeres høringsforslagets områdegrænser som det fremgår 
af fig.23. Lodsejeren har efter høring 2018 ikke yderligere bemærkninger. 

 

 

Figur 23. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 8. Den 
grønne skravering angiver høringsforslagets afgrænsning og den blå streg angiver den opdaterede 
områdegrænse.  

Danmarks Naturfredningsforening (21669) foreslår udvidelser af habitatområdet Roskilde Fjord nr. 
120 vedr. Selsø Østskov. Danmarks Naturfredningsforening begrunder den foreslåede udvidelse med 
forekomst af naturtyperne bøg på muld, egeblandskov og ynglende spidssnudet frø, der er opført på 
Habitatdirektivets bilag IV.  

Miljøstyrelsen takker for det indsendte høringssvar. Høringssvaret indeholder forslag om en større 
udvidelse af Selsø Østskov (habitatområde). Justeringen af Natura 2000-områdernesgrænser er 
igangsat på baggrund af Aftale om Naturpakken, maj 2016. Formålet med Naturpakken er at 
udtage intensivt drevne arealer fra Natura 2000-områderne og evt. at udvide med nye arealer. 
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Forslaget falder derfor udenfor rammen af Naturpakken, da de gældende danske udpegninger af 
Natura 2000-områder er godkendt af EU-Kommissionen, og da der fokuseres på at udtage intensivt 
drevne arealer jf. de faglige kriterier og ikke udtage habitatnatur eller levesteder for arter. På denne 
baggrundvurderes det, at der ikke er behov for yderligere udpegning af arealer for at leve op til EUs 
krav. Derfor fastholdes høringsforslagets områdegrænser. 

Frederikssund Kommune (21023) og Dansk Ornitologisk Forening (Nordsjælland) (21293) foreslår, at 
Miljøstyrelsens forslag til reduktion af arealet ved "Dyndet", øst for Østby, forbliver i Natura 2000 
området, da de vurderer, at det er et lavbundsområde, som har potentiale til fremtidig natur 
genopretning. 

Miljøstyrelsen kan jf. datagrundlaget ikke dokumentere, at der på arealet er forekomst af 
habitatnatur, arter eller levested for arter på habitatområdets udpegningsgrundlag. Opretholdelse 
af et areal som habitatområde forudsætter, at det bidrager til beskyttelsen af direktivarter/-
naturtyper. Et potentiale for, der evt. senere kan komme habitatnatur kan ikke alene begrunde 
udpegningen af et areal. På den baggrund fastholdes høringsforslagets områdeafgrænsning. 

4.2.3 Udvidelse af habitatområdet med nye naturarealer 

Aftaleparterne har ønsket at udvide Natura 2000-områderne med yderligere naturarealer. Derfor 
er Natura 2000-områderne suppleret med yderligere arealer. Udlægningen af Boserup Skov som 
habitatområde er foretaget i overensstemmelse med aftalen om yderligere naturarealer. Arealet 
forventes at indeholder bøg på muld og mor, kalk- og surt overdrev. Den endelige områdegrænse 
fremgår af figur 23. 

4.2.4 Opsamling 

Miljøstyrelsen fastholder overordnet afgrænsningen fra høringsforslaget dog med de ændringer, 
som et par lodsejere har ønsket udtaget, som det fremgår af figur 18, 19 og 23. Herudover udvides 
habitatområdet med Boserup Skov og dele af Gundsømagle Sø, som det fremgår af figur 16 og 24. 
H120 reduceret med 495 ha og udvides med 306 ha. 
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Figur 24. Den endelige afgrænsning af H120 Roskilde Fjord fremgår af kortet.  

 F105 Roskilde Fjord, Kattinge Vig og Kattinge Sø  4.3

4.3.1 Høringsforslag 

I Miljøstyrelsens høringsforslag er området forslået reduceret med intensivt drevne 
landbrugsarealer, bebyggelser og havne. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt 
tilpasset naturlige skel i landskabet. 

Figur 25 viser de berigtigede grænser samt høringsforslaget for F105 Roskilde Fjord, Kattinge Vig og 
Kattinge Sø. 
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Figur 25. F105 Roskilde Fjord, Kattinge Vig og Kattinge Sø. Den brune skravering viser de 
berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering angiver 
høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med brunt, er arealer, der er 
forslået fjernet fra det beskyttede område. Arealer, der kun er skraveret med lyserød, er arealer, 
der er forslået tilføjet til det beskyttede område. 

4.3.2 Indkomne høringssvar 

Miljøstyrelsen har modtaget i alt 35 ændringsforslag til fuglebeskyttelsesområdet. 
Ændringsforslagene er fra Lejre, Frederikssund og Halsnæs kommuner, Dansk 
Naturfredningsforening (Roskilde), Dansk Ornitologisk Forening (Nordsjælland og Roskilde), 
Nordsjællands Landboforening, Fugleværnsfonden, Dansk Botanisk Forening, borgere og flere 
lodsejere. Ændringsforslagene indeholder både forslag om udvidelser og reduktioner.  
 
På figur 26 ses Miljøstyrelsens høringsforslag samt de indkomne ændringsforslag der indeholder et 
konkret geografisk forslag til ændringer i områdeafgrænsningen. Ændringsforslagene behandles i 
grupper ud fra deres geografiske placering. Dette gøres ved at underopdele området i en række 
kvadrater på 2,5 km x 2,5 km der bruges til at foretage en systematisk gennemgang af høringsforslaget 
og behandling af indkomne ændringsforslag. Kvadraterne dækker alle arealer, hvor der er kommet 
ændringsforslag eller hvor der er forslået en ændring af områdegrænsen. Kvadraterne gennemgås fra 
laveste kvadrat nummer mod højeste fra nord mod syd med angivelse af høringsnummer. 
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Figur 26. F105 Roskilde Fjord, Kattinge Vig og Kattinge Sø. Den brune skravering viser de 
berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering angiver 
høringsforslagets afgrænsning. De gul og, blå helfarvede polygoner viser ændringsforslagene, 
således at gul er forslag til udvidelse og blå er forslag til reduktion. 

4.3.2.1 Nordlige Roskilde Fjord – nord for Kronprins Frederiks IX Bro  
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Figur 27. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 26. Den 
brune skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde 
skravering angiver høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med 
brunt, er arealer, der er forslået fjernet fra det beskyttede område. Arealer, der kun er skraveret 
med lyserød, er arealer, der er forslået tilføjet til det beskyttede område. De gule og blå helfarvede 
polygoner viser ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse og blå er forslag til 
reduktion. 

Miljøstyrelsen har forslået at mindre landbrugsarealer syd for Ølsted Nordstrand (kvadrat 1701) og 
mindre bebyggelser eller havn nord for Græse Bakkeby (kvadrat 1703), ved Nedre Dråby (kvadrat 
1677) udtages af fuglebeskyttelsesområdet, da arealet lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. 
Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af Naturdatabasen og DOF-basen 
og på bagrund af dette er der ikke fundet dokumentation for habitatnatur eller arter på arealet. 
Miljøstyrelsen har desuden foretaget en vurdering af luftfoto fra 1995 og 2016. Hvor det vurderes, at 
arealet på begge luftfoto kan karakteriseres som intensivt drevet areal med bebyggelse. Ud fra dette 
har Miljøstyrelsen vurderet, at arealet kan udtages fra fuglebeskyttelsesområdet, uden at der sker en 
kvalitativ forringelse af beskyttelsen i forhold til den eksisterende udpegning. Yderligere har 
Miljøstyrelsen foretaget en udvidelse ved Færgelunden (kvadrat 1677). Ændringerne kan ses på fig. 
28. 

http://mst.dk/media/139254/kriterier-til-forslag-til-aendringer-i-natura-2000-graenserne.pdf
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Figur 28. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 26. Den 
brune skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde 
skravering angiver høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med 
brunt, er arealer, der er forslået fjernet fra det beskyttede område. Arealer, der kun er skraveret 
med lyserød, er arealer, der er forslået tilføjet til det beskyttede område. 

Frederikssund og Halsnæs kommuner (21042 og 21054), Danmarks Naturfredningsforening (21687) 
og Dansk Ornitologisk Forening (Nordsjælland)  (21276) foreslår, at Natura2000 området nr. 136 
Roskilde Fjord bør udvides til at omfatte den nordlige del af fjorden (til Kulhuse-Sølager), da de 
vurderer, at området udgør et væsentligt raste- og fourageringsgrundlag for bl.a. lille skallesluger, 
pibeand, knopsvane og havørn. 

Nordsjællands Landboforening (21299) mener ikke at forslag om udvidelse af N136 til 
Kulhuse/sølvager er hensigtsmæssig pga. arealets eksisterende belastning med bl.a. næringsstoffer og 
miljøfremmede stoffer fra industriel aktivitet i Frederiksværk. 

Miljøstyrelsen takker for de indsendte høringssvar. Høringssvarene indeholder forslag om en større 
udvidelse af den nordlige del af Roskilde Fjord (som habitat- og fuglebeskyttelsesområde). 
Justeringen af Natura 2000-områdernesgrænser er igangsat på baggrund af Aftale om 
Naturpakken, maj 2016. Formålet med Naturpakken er at udtage intensivt drevne arealer fra 
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Natura 2000-områderne og evt. at udvide med nye arealer. Forslaget falder derfor udenfor rammen 
af Naturpakken, da de gældende danske udpegninger af Natura 2000-områder er godkendt af EU-
Kommissionen, og da der fokuseres på at udtage intensivt drevne arealer jf. de faglige kriterier og 
ikke udtage habitatnatur eller levesteder for arter. På denne baggrundvurderes det, at der ikke er 
behov for yderligere udpegning af arealer for at leve op til EUs krav. Derfor fastholdes 
høringsforslagets områdegrænser. 

Nordsjællands Landboforening (21299) mener, at Natura 2000-området (fuglebeskyttelses- og 
habitatområde) nord for broen i Frederikssund bør tages ud af udpegningen. Begrundelsen er, at 
området er stærkt påvirket af menneskelig aktivitet, herunder planlagt udledning af kvælstof og fosfor 
via Havelse Å fra det nye renseanlæg i Hillerød syd samt fra eksisterende belastning (bl.a. i 
sedimenterne) og kommende belastning.  Nordsjællands Landboforening mener, at det strider imod 
den overordnede målsætning, og at det er urealistisk at opnå målsætningen for det skitserede område. 

Miljøstyrelsen har på baggrund af eksisterende datagrundlag (bl.a. Naturdatabasen og DOF-basen) 
vurderet, at arealet bidrager til beskyttelsen af direktivarter /-naturtyper på 
fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag. På den baggrund fastholdes høringsforslagets 
områdegrænser. Bemærkninger vedr. ammoniakregulering er i øvrigt behandlet i Miljøstyrelsens 
overordnede høringsnotat, som kan læses på Miljøstyrelsens hjemmeside mst.dk/graensejustering-
hoeringsnotater. 

Dansk Ornitologisk Forening (Nordsjælland) (21277) mener, at Miljøstyrelsens foreslåede reduktion af 
habitatområdet ved Øster Strandhus, Jægerspris Nordskov bibeholdes, da arealet ifølge foreningen er 
et vigtig fouragerings mark- og engområde for rødrygget tornskade, der er på udpegningsgrundlaget 
for Jægerspris Nordskov. 

Miljøstyrelsen kan med henvisning til det foreliggende datagrundlag ikke verificere, at arealet har 
væsentlig betydning som levested for rødrygget tornskade på fuglebeskyttelsesområdets 
udpegningsgrundlag. Justeringen af Natura 2000-områdernes grænser er igangsat på baggrund af 
Aftale om Naturpakken, maj 2016. Formålet med Naturpakken er at udtage intensivt drevne arealer 
fra Natura 2000-områderne og evt. at udvide med nye arealer. Miljøstyrelsen vurderer, at 
udtagning af landbrugsarealerne i området ikke har nogen væsentlig negativ effekt for fuglene på 
områdets udpegningsgrundlag, da der fortsat findes velegnede landbrugsarealer inden for Natura 
2000-området. 

4.3.2.2 Kvadrat nr. 1703-1705 

http://mst.dk/graensejustering-hoeringsnotater
http://mst.dk/graensejustering-hoeringsnotater
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Figur 29. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 26. Den 
brune skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde 
skravering angiver høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med 
brunt, er arealer, der er forslået fjernet fra det beskyttede område. Arealer, der kun er skraveret 
med lyserød, er arealer, der er forslået tilføjet til det beskyttede område. De gule og blå helfarvede 
polygoner viser ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse og blå er forslag til 
reduktion. 

Miljøstyrelsen har forslået at mindre arealer udtages af fuglebeskyttelsesområdet, da arealerne 
lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt 
materiale i form af Naturdatabasen og DOF-basen og på bagrund af dette er der ikke fundet 
dokumentation for habitatnatur eller arter på arealet. Miljøstyrelsen har desuden foretaget en 
vurdering af luftfoto fra 1995 og 2016. Hvor det vurderes, at arealet på begge luftfoto kan 
karakteriseres som intensivt drevet areal med bebyggelse eller havneområder. Ud fra dette har 
Miljøstyrelsen vurderet, at arealet kan udtages fra fuglebeskyttelsesområdet, uden at der sker en 
kvalitativ forringelse af beskyttelsen i forhold til den eksisterende udpegning.  

Dansk Ornitologisk Forening (Nordsjælland) (21285-21288) mener, at Miljøstyrelsens foreslåede 
reduktion af habitatområde 120 ved Kronprins Frederiks Bro, Frederikssund Havn, Kalvøen og 
Marbæk Lystbådehavn skal bibeholdes, da det efter foreningens vurdering har  vital betydning for 
rastende dykænder, især ved islæg af dele af Roskilde Fjord, hvor der kan raste op til 10000 
troldænder i området.  

Miljøstyrelsen kan med henvisning til det foreliggende datagrundlag ikke verificere, at arealet har 
væsentlig betydning som levested for troldænder på fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag. 
Justeringen af Natura 2000-områdernes grænser er igangsat på baggrund af Aftale om 
Naturpakken, maj 2016. Formålet med Naturpakken er at udtage intensivt drevne arealer fra 
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Natura 2000-områderne og evt. at udvide med nye arealer. Miljøstyrelsen vurderer, at udtagning af 
landbrugsarealerne i området ikke har nogen væsentlig negativ effekt for fuglene på områdets 
udpegningsgrundlag, da der fortsat findes velegnede landbrugsarealer inden for Natura 2000-
området. 

Frederikssund Kommune (21021) foreslår, at en 100 m bufferzone tages ud af Natura 2000 området 
nr. 136 (fuglebeskyttelsesområde) langs den bynære kyst ved Frederikssund by, for at smidiggøre 
kommunens sagsbehandling i forbindelse med sager om kystbeskyttelse og rekreative tiltag. 

Miljøstyrelsen takker for det indsendte høringssvar vedrørende den marine del af 
fuglebeskyttelsesområdet. De fremsendte bemærkninger er noteret. Den igangværende proces med 
justering af Natura 2000-områdernes grænser vedrører i første omgang primært landarealer og de 
kystnære arealer, mens en vurdering af de rent marine områder vil kunne komme i en senere proces. 

4.3.2.3 Kvadrat nr. 1706, 1707, 1727 og 1728 
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Figur 30. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 26. Den 
brune skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde 
skravering angiver høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med 
brunt, er arealer, der er forslået fjernet fra det beskyttede område. Arealer, der kun er skraveret 
med lyserød, er arealer, der er forslået tilføjet til det beskyttede område. 

Miljøstyrelsen har forslået at mindre arealer udtages af fuglebeskyttelsesområdet, da arealerne 
lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt 
materiale i form af Naturdatabasen og DOF-basen og på bagrund af dette er der ikke fundet 
dokumentation for habitatnatur eller arter på arealet. Miljøstyrelsen har desuden foretaget en 
vurdering af luftfoto fra 1995 og 2016. Hvor det vurderes, at arealet på begge luftfoto kan 
karakteriseres som intensivt drevet areal med bebyggelse eller havneområder. Ud fra dette har 
Miljøstyrelsen vurderet, at arealet kan udtages fra fuglebeskyttelsesområdet, uden at der sker en 
kvalitativ forringelse af beskyttelsen i forhold til den eksisterende udpegning.  
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4.3.2.4 Kvadrat nr. 1743, 1744, 1754, 1755, 1774, 1775 og 1795 

 

Figur 31. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 26. Den 
brune skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde 
skravering angiver høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med 
brunt, er arealer, der er forslået fjernet fra det beskyttede område. Arealer, der kun er skraveret 
med lyserød, er arealer, der er forslået tilføjet til det beskyttede område. De gule og blå helfarvede 
polygoner viser ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse og blå er forslag til 
reduktion. 

Miljøstyrelsen har forslået at mindre arealer udtages af fuglebeskyttelsesområdet, da arealerne 
lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt 
materiale i form af Naturdatabasen og DOF-basen og på bagrund af dette er der ikke fundet 
dokumentation for habitatnatur eller arter på arealet. Miljøstyrelsen har desuden foretaget en 
vurdering af luftfoto fra 1995 og 2016. Hvor det vurderes, at arealet på begge luftfoto kan 
karakteriseres som intensivt drevet areal med bebyggelse eller havneområder. Ud fra dette har 
Miljøstyrelsen vurderet, at arealet kan udtages fra habitatområdet, uden at der sker en kvalitativ 
forringelse af beskyttelsen i forhold til den eksisterende udpegning. Desuden er der foretaget mindre 
udvidelse med tilpasning til naturlige skel.  

Dansk Botanisk Forening (20375) foreslår, at Habitatområde nr. 120 og fuglebeskyttelsesområde nr. 
105 udvides til at omfatte Strækningen langs Hove Å, det fredede område Gundsømagle Sø og frem til 
Østrup Holme. Baggrunden er ifølge Dansk Botanisk Forening forekomst af rigkær med talrige sjældne 
plantearter, bl.a. melet kodriver samt forekomst af hvid stork. 

Fugleværnsfonden (21465) foreslår og fuglebeskyttelsesområde F105 udvides med det fredede 
Gundsømagle Sø, da der ifølge  Fugleværnsfonden  er stor forekomster af sangsvane, bramgæs, 
grågæs, knopsvane, troldand, hvinand, skeand, blishøne og stor skallesluger. Fugleværnsfonden 
vurderer ligeledes, at knopsvane, sangsvane og grågæs anvender de omkringliggende arealer til 
fouragering, og findes ligeledes rastende her, hvorfor udvidelsen bør omfatte hele fredningsarealet. 
Efter Fugleværnsfondens vurdering vil en begrænset næringsstoftilførsel til Gundsømagle Sø, blandt 
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andet fra omkringliggende arealer, give bedre fourageringsmuligheder for dværgterne, havterne og 
fjordterne, der alle findes på udpegningsgrundlaget. 

Miljøstyrelsen har på baggrund af høringssvarene gennemgået datagrundlaget og den tilsendte 
dokumentation. Miljøstyrelsen vurderer på den baggrund, at de arealer, der ejes af 
Fugleværnsfonden bidrager til beskyttelsen af bl.a. dværgterne, havterne og fjordterne på 
fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag. På baggrund heraf justeres høringsforslaget, så 
dele af arealet bliver omfattet af fuglebeskyttelsesområdet. Den justerede grænse ses på kortet i figur 
32. 

 

Figur 32. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 26. Den 
lyserøde skravering angiver høringsforslagets afgrænsning og den røde streg angiver den 
opdaterede områdegrænse. 

4.3.2.5 Kvadrat nr. 1682-1684, 1709, 1710, 1731-1733 
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Figur 33. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. 26. Den orange 
skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering 
angiver høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med orange, er 
arealer, der er forslået fjernet fra det beskyttede område. Arealer, der kun er skraveret med 
lyserød, er arealer, der er forslået tilføjet til det beskyttede område. De gule og blå helfarvede 
polygoner viser ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse og blå er forslag til 
reduktion. 

Miljøstyrelsen har forslået at større arealer ved Kattinge (kvadrat 1682,1683 og 1710), og mindre 
bebyggelser eller havn udtages af fuglebeskyttelsesområdet, da arealet lever op til Miljøstyrelsens 
faglige kriterier. Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af Naturdatabasen 
og DOF-basen og på bagrund af dette er der ikke fundet dokumentation for habitatnatur eller arter 
på arealet. Miljøstyrelsen har desuden foretaget en vurdering af luftfoto fra 1995 og 2016. Hvor det 
vurderes, at arealet på begge luftfoto kan karakteriseres som intensivt drevet areal med bebyggelse. 
Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealet kan udtages fra fuglebeskyttelsesområdet, uden 
at der sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i forhold til den eksisterende udpegning. Desuden 
er der foretaget mindre udvidelse med tilpasning til naturlige skel. 
 
Danmarks Naturfredningsforening (21667) foreslår udvidelse af fuglebeskyttelsesområdet Roskilde 
Fjord nr. 120 vedr. Boserup Skov. Begrundelsen ifølge Danmarks Naturfredningsforening for den 
foreslåede udvidelse er forekomst af bøg på muld, egeblandskov, elle-askeskov, avneknippemose. 
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Da høringssvarene ikke indeholder arter på fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag 
henvises til afsnit 4.2. 

Danmarks Naturfredningsforening-Roskilde (21753) ønsker at Matr. 9a, 16d og 16e Svogerslev By, 
Svogerslev ved Svogerslev er udvidet som fuglebeskyttelsesområde. 

Miljøstyrelsen kan konstatere, at arealet er omfattet af fuglebeskyttelsesområdet. 

En lodsejer (21778) ønsker areal syd for Kattinge bibeholdt i fuglebeskyttelsesområdet, da arealet 
plejes ekstensivt med græsning. 

Miljøstyrelsen kan jf. datagrundlaget ikke dokumentere, at der på arealet er forekomst af 
habitatnatur, arter eller levested for arter på fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag. 
Opretholdelse af et areal som fuglebeskyttelsesområde for at bevare tilskudsmuligheder 
imødekommes ikke. På den baggrund fastholdes høringsforslagets områdeafgrænsning. 

Dansk Ornitologisk Forening -Roskilde (21564) mener, at der udtages en række landbrugsarealer, som 
grænser op til værdifuld natur. Efter Dansk Ornitologisk Forening -Roskilde vurdering ligger flere af 
arealerne – langs Kattingesøerne mv. - på stærkt skrånende arealer som dels næppe er 
dyrkningsmæssige optimale og dels kan give anledning til afstrømning af næringsstoffer til vandløb og 
søer. 

Miljøstyrelsen kan jf. datagrundlaget ikke dokumentere, at der på arealet er forekomst af 
habitatnatur, arter eller levested for arter på fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag. 
Opretholdelse af et areal som fuglebeskyttelsesområde forudsætter, at det bidrager til beskyttelsen af 
direktivarter/-naturtyper. Et potentiale for, der evt. senere kan komme habitatnatur kan ikke alene 
begrunde opretholdelse af arealet. På den baggrund fastholdes høringsforslagets 
områdeafgrænsning. 
 
En lodsejer (21937) ønsker have og mindre bygninger udtaget. 

Miljøstyrelsen har på baggrund af høringsvaret gennemgået plandata og på baggrund heraf 
konstateret, at arealet er bebygget med tilknyttet have og at arealet var bebygget før 
fuglebeskyttelsesområderne blev udpeget. På den baggrund justeres høringsforslaget. På baggrund 
af dette justeres høringsforslagets områdegrænser som det fremgår af fig.34. 
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Figur 34. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 26. Den 
lyserøde skravering angiver høringsforslagets afgrænsning og den røde streg angiver den 
opdaterede områdegrænse. 

Lejre Kommune ønsker, at Herslev Havn udtages af N136. 

Miljøstyrelsen har på baggrund af høringsvaret gennemgået plandata og på baggrund heraf 
konstateret, at arealet er havn og at arealet var dette før fuglebeskyttelsesområdet blev udpeget. På 
baggrund af dette justeres høringsforslagets områdegrænser som det fremgår af fig.35. 
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Figur 35. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 26. Den 
lyserøde skravering angiver høringsforslagets afgrænsning og den røde streg angiver den 
opdaterede områdegrænse. 

4.3.2.6 Kvadrat nr. 1630, 1631 og 1656 
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Figur 36. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 26. Den 
brune skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde 
skravering angiver høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med 
brunt, er arealer, der er forslået fjernet fra det beskyttede område. Arealer, der kun er skraveret 
med lyserød, er arealer, der er forslået tilføjet til det beskyttede område. De gule og blå helfarvede 
polygoner viser ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse og blå er forslag til 
reduktion.  

Miljøstyrelsen har forslået at mindre arealer udtages af fuglebeskyttelsesområdet, da arealerne 
lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt 
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materiale i form af Naturdatabasen og DOF-basen og på bagrund af dette er der ikke fundet 
dokumentation for habitatnatur eller arter på arealet. Miljøstyrelsen har desuden foretaget en 
vurdering af luftfoto fra 1995 og 2016. Hvor det vurderes, at arealet på begge luftfoto kan 
karakteriseres som intensivt drevet areal med bebyggelse eller havneområder. Ud fra dette har 
Miljøstyrelsen vurderet, at arealet kan udtages fra fuglebeskyttelsesområdet, uden at der sker en 
kvalitativ forringelse af beskyttelsen i forhold til den eksisterende udpegning. Desuden er der 
foretaget mindre udvidelse pga. forekomst af kalkoverdrev. Dette fremgår af figur 36. 

Danmarks Naturfredningsforening (21668) foreslår udvidelse af habitatområdet Roskilde Fjord nr. 
120 med Borrevejle Skov. Begrundelsen ifølge Danmarks Naturfredningsforening for den foreslåede 
udvidelse er forekomst af naturtyperne bøg på muld, elle-askeskov og vandløb. 

Da høringssvarene ikke indeholder arter på fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag 
henvises til afsnit 4.2. 

4.3.2.7 Kvadrat nr. 1653, 1654, 1679-1681, 1707 og 1708 

 

Figur 37. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 26. Den 
brune skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde 
skravering angiver høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med 
brunt, er arealer, der er forslået fjernet fra det beskyttede område. Arealer, der kun er skraveret 
med lyserød, er arealer, der er forslået tilføjet til det beskyttede område. De gule og blå helfarvede 
polygoner viser ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse og blå er forslag til 
reduktion. 
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Miljøstyrelsen har forslået at større arealer omkring Selsø (kvadrat 1652, 1653, 1679 og 1680), øst 
for Hellesø (kvadrat 1705 og 1706) og mindre arealer udtages af fuglebeskyttelsesområdet, da 
arealet lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt 
materiale i form af Naturdatabasen og DOF-basen og på bagrund af dette er der ikke fundet 
dokumentation for habitatnatur eller arter på arealet. Miljøstyrelsen har desuden foretaget en 
vurdering af luftfoto fra 1995 og 2016. Hvor det vurderes, at arealet på begge luftfoto kan 
karakteriseres som intensivt drevet areal med bebyggelse. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, 
at arealet kan udtages fra fuglebeskyttelsesområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af 
beskyttelsen i forhold til den eksisterende udpegning. Ændringerne kan ses på fig. 37. 

 

Figur 38. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 26. Den 
brune skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde 
skravering angiver høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med 
brunt, er arealer, der er forslået fjernet fra det beskyttede område. Arealer, der kun er skraveret 
med lyserød, er arealer, der er forslået tilføjet til det beskyttede område. 

Dansk Ornitologisk Forening (Nordsjælland) (21345, 21346 og 21348) mener, at Miljøstyrelsens 
foreslåede reduktion omkring Selsø bør bevares i Natura-2000 området, da arealet er ifølge Dansk 
Ornitologisk Forening  vigtigt rasteområde for gæs og en god bufferzone op til 
fuglebeskyttelsesområde F105. 

Miljøstyrelsen kan med henvisning til det foreliggende datagrundlag ikke verificere, at arealet har 
væsentlig betydning som levested for (svaner og gæs) på fuglebeskyttelsesområdets 
udpegningsgrundlag. Justeringen af Natura 2000-områdernes -grænser er igangsat på baggrund 
af Aftale om Naturpakken, maj 2016. Formålet med Naturpakken er at udtage intensivt drevne  
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50  

arealer fra Natura 2000-områderne og evt. at udvide med nye arealer. Miljøstyrelsen vurderer, at 
udvidelse med landbrugsarealerne i området ikke har nogen væsentlig effekt for fuglene på 
områdets udpegningsgrundlag, da der i forvejen findes velegnede landbrugsarealer inden for 
Natura 2000-området. 
 
Frederikssund Kommune (22002) Dansk Ornitologisk Forening (Nordsjælland) (21347), Dansk 
Ornitologisk Forening (Roskilde) (21564) har forslået, at Miljøstyrelsens reduktion af område ved 
Møllekrog, syd for Selsø fastholdes pga. et afgrænset vådområdeprojekt. 

Miljøstyrelsen har på baggrund af den fremsendte dokumentation for aftale om projekt vurderet, at 
projektets formål ikke understøtter målsætningen i Natura 2000-planen og ikke bidrager til 
beskyttelsen af direktivarter og -naturtyper jf. områdets Natura 2000-plan. På den baggrund 
fastholdes høringsforslagets områdeafgrænsning. 

En lodsejer (21207-201210 og 21213) ønsker ejet areal og naboarealer udtaget Natura 2000 området, 
da arealet er i omdrift. Efter ejerens opfattelse er der ingen beskyttet natur på arealet, hvorfor det på 
ingen måder giver mening at arealet er udpeget som et Natura 2000 område. I forbindelse med høring 
2018, har en lodsejer ligeledes ønsket at haverne for det østlige Sønderby udtages af Natura 2000 
området. 

Miljøstyrelsen takker for de fremsendte høringssvar. Da det vurderes, at de arealer, der foreslås 
udtaget af habitatområde og fuglebeskyttelsesområdet, ikke har betydning for at sikre målopfyldelse 
af Natura 2000-planen, imødekommes høringsforslagene. Dog er flere af arealerne allerede udtaget. 
På baggrund af dette justeres høringsforslagets områdegrænser som det fremgår af fig.39. 
Lodsejeren har efter høring 2018 ikke yderligere bemærkninger. 
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Figur 39. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 25. Den 
lyserøde skravering angiver høringsforslagets afgrænsning og den røde streg angiver den 
opdaterede områdegrænse. 

Danmarks Naturfredningsforening (21669) og Dansk Ornitologisk Forening (Nordsjælland) (21356) 
ønsker N136 udvidet med hele Selsø Østskov, da skoven er  ynglested for havørn. 

Miljøstyrelsen takker for de indsendte høringssvar. Høringssvarene indeholder forslag om udvidelse 
af hele Selsø Østskov (fuglebeskyttelsesområdet). Da de gældende danske udpegninger af Natura 
2000-områder er godkendt af EU-Kommissionen, og da der i justeringen af Natura 2000-
områderne fokuseres på at udtage intensivt drevne arealer af Natura 2000-områderne jf. de faglige 
kriterier og ikke udtage habitatnatur eller levesteder for arter, så vurderes det, at der ikke er behov 
for yderligere udpegning af arealer. På den baggrund fastholdes høringsforslagets områdegrænser. 
På baggrund af den offentlige høring og den supplerende høring (se nedenstående svar til lodsejer) 
af relevante høringsparter ophæves den justering af områdegrænserne, som var forslået i 
høringsforslaget. Områdegrænsen føres således tilbage til den oprindelige grænse som var gældende 
inden processen med justering af fuglebeskyttelsesområdets grænser. 

Frederikssund Kommune (21023) og Dansk Ornitologisk Forening (Nordsjælland) (21293) foreslår, at 
Miljøstyrelsens forslag til reduktion af arealet ved "Dyndet", øst for Østby, forbliver i Natura 2000 
området, da de vurderer, at det er et lavbundsområde, som har potentiale til fremtidig natur 
genopretning. 

Miljøstyrelsen kan jf. datagrundlaget ikke dokumentere, at der på arealet er forekomst af arter eller 
levested for arter på fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag. Opretholdelse af et areal som 
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fuglebeskyttelsesområde forudsætter, at det bidrager til beskyttelsen af direktivarter/-naturtyper. Et 
potentiale for, der evt. senere kan komme habitatnatur kan ikke alene begrunde udpegningen af et 
areal. På den baggrund fastholdes høringsforslagets områdeafgrænsning. 

Dansk Ornitologisk Forening (Nordsjælland) (21292) ønsker Østby Havn inddraget i F105, da de 
vurderer, at vandområdet udfor og syd for skalleværksmolen er en meget vigtig rasteplads for 
troldænder med op til 10000 individer og desuden er fourageringsområde for havørn. 

Miljøstyrelsen takker for det indsendte høringssvar. Høringssvaret indeholder forslag om udvidelse 
af Østby Havn (fuglebeskyttelsesområde). Da de gældende danske udpegninger af Natura 2000-
områder er godkendt af EU-Kommissionen, og da der i justeringen af Natura 2000-områderne 
fokuseres på at udtage intensivt drevne arealer af Natura 2000-områderne jf. de faglige kriterier og 
ikke udtage habitatnatur eller levesteder for arter, så vurderes det, at der ikke er behov for 
yderligere udpegning af arealer. På den baggrund fastholdes høringsforslagets områdegrænser. 

En lodsejer (20714) foreslår, at Miljøstyrelsens forslag til udvidelse af Fuglebeskyttelsesområde nr. 105 
ikke besluttes, da området af Østskoven for en meget stor del består af intensivt drevne arealer i form 
af juletræer, klippegrønt og nåletræ. Ifølge lodsejeren er redetræer for ynglende rovfugle nord for vejen 
samt potentielt nye træer beskyttet af jagtlovens og artfredningsbekendtgørelsens regler for redetræer, 
samt reglerne i skovloven. 

På baggrund af den offentlige høring ophæves den justering af områdegrænserne, som var forslået i 
høringsforslaget. Områdegrænsen føres således tilbage til den oprindelige grænse, som var 
gældende inden processen med justering af fuglebeskyttelsesområdets grænser. På baggrund af 
dette justeres høringsforslagets områdegrænser som det fremgår af fig.40. 
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Figur 40. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 26. Den 
lyserøde skravering angiver høringsforslagets afgrænsning og den røde streg angiver den 
opdaterede områdegrænse. 

4.3.3 Opsamling 

Miljøstyrelsen fastholder overordnet afgrænsningen fra høringsforslaget dog med de ændringer, 
som et par lodsejere har ønsket udtaget, som det fremgår af figur 34, 35, 39 og 40. Herudover 
udvides fuglebeskyttelsesområdet med dele af Gundsømagle Sø, som det fremgår af figur 32 og 41. 
F105 reduceret med 465 ha og udvides med 89 ha. 
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Figur 41. Den endelige afgrænsning af F105 Roskilde Fjord, Kattinge Vig og Kattinge Sø fremgår af 
kortet.  

 F107 Jægerspris Nordskov 4.4

4.4.1 Høringsforslag 

I Miljøstyrelsens høringsforslag er området forslået reduceret med mindre bebyggelse ved 
fuglebeskyttelsesområdets grænse. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset 
naturlige skel i landskabet. 

Figur 42 viser de berigtigede grænser samt høringsforslaget for F107 Jægerspris Nordskov. 
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Figur 42. F107 Jægerspris Nordskov. Den brune skravering viser de berigtigede grænser for 
fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering angiver høringsforslagets afgrænsning. 
Dvs. at arealer, der kun er skraveret med brunt, er arealer, der er forslået fjernet fra det 
beskyttede område. Arealer, der kun er skraveret med lyserød, er arealer, der er forslået tilføjet 
til det beskyttede område. 

4.4.2 Indkomne høringssvar 

Miljøstyrelsen har ikke modtaget nogle ændringsforslag til området i forbindelse med den offentlige 
høring. 

 Miljøstyrelsens forslag til nye grænser for N136 Roskilde Fjord 5
og Jægerspris Nordskov  

 Opsamling 5.1

Afgrænsningen af Natura 2000-område N136 Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov er justeret på 
baggrund af Miljøstyrelsens høringsforslag, de indkomne høringssvar, genhøring af implicerede 
lodsejere og udlægning af Naturstyrelsens arealer.  I alt udvides Natura 2000-områdets med 306 ha og 
reduceres med 486 ha. Den endelige områdegrænse fremgår af figur 43.  



 

 

57 

 

Figur 43. Den endelige afgrænsning af Natura 2000-område N136 Roskilde Fjord og Jægerspris 
Nordskov fremgår af kortet. 

 Den videre proces 5.2

Justeringerne af Natura 2000-områdernes grænser skal godkendes af EU- Kommissionen. På 
baggrund af de udarbejdede justeringer af Natura 2000-områdernes grænser udsteder Miljø- og 
Fødevareministeriet en bekendtgørelse, som sendes i høring 20. august – 17. september 2018 med 
henblik på, at de foreslåede udvidelser opnår beskyttelse som Natura 2000-områder. På arealer med 
foreslåede reduktioner opretholdes Natura 2000-beskyttelsen under den kommende dialog med EU-
Kommissionen. Dette sker i overensstemmelse med EU-Kommissionens retningslinjer for ændringer i 
Natura 2000-områders afgrænsning. 

Ultimo oktober 2018 underetter Miljø- og Fødevareministeriet EU-kommissionen om de foretagne og 
foreslåede justeringer af områdegrænserne herunder præsentation af principper for justeringerne og 
arealmæssige konsekvenser. Dialogen med EU-kommissionen forventes afsluttet medio 2019, 
hvorefter de endelige Natura 2000-områdegrænser kan fastlægges ved udstedelse af en ny 
bekendtgørelse. 

 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelseshøring 6
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 Baggrund 6.1

Som opfølgning på Natura 2000-grænsejusteringsprocessen forventes en ny bekendtgørelse om 
udpegning af administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter 
(habitatbekendtgørelsen)at træde i kraft den 1. november 2018. Bekendtgørelsen erstatter 
bekendtgørelse nr. 926 af 27. juni 2016. 

Bekendtgørelsen har været i høring i perioden 22. august til 17. september 2018. I forbindelse med 
bekendtgørelseshøringen er der kommet en række høringssvar vedr. specifikke områder og deres 
afgrænsning.  

 Høringssvar 6.2

Der er kommet to høringssvar til område N136 Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov. 
Høringssvarene vedrører konkret H120 Roskilde Fjord og F105 Roskilde Fjord, Kattinge Vig og 
Kattinge Sø. 

6.2.1 F 105 Roskilde Fjord, Kattinge Vig og Kattinge Sø og H120 Roskilde Fjord 

Et høringssvar fra Danmarks naturfredningsforening-Roskilde gentager argumenter, der tidligere er 
fremsendt i Miljøstyrelsens høringer af udkast til grænsejusteringen, men tilkendegiver at være 
generelt utilfreds med manglende faglige vurderinger og hensyn til langsigtet naturbevaring. De stiller 
sig uforstående overfor grænsedragningen for den nye udvidelse af Gundsømagle sø.  

Miljøstyrelsen henviser på den baggrund til den vurdering og områdeafgrænsning der tidligere er 
beskrevet i dette høringsnotat og supplerer vurderingen i afsnit 4.2.2.4 og 4.3.2.4 med følgende:  

Miljøstyrelsen har alene foretaget en grænsedragning på arealer hvor lodsejer selv har foreslået det, 
eller hvor det i høring 2018 er blevet accepteret af de berørte lodsejere. Områdeafgrænsningen 
ændres ikke.  

Et høringssvar indeholder nye argumenter og oplysninger og er derfor behandlet her: 

Lejre Kommune har fremsendt nyt forslag om at udtage græsarealer omkring Herslev Havn for F105 
og H120.  

Miljøstyrelsen har på baggrund af høringsvaret gennemgået plandata/luftfoto mv. og kan på 
baggrund heraf ikke verificere at arealet indgår i sommerhusområde, lokalplan eller er bebygget og 
har dermed vurderet, at en udtagning ikke falder ind under de faglige kriterier. På den baggrund 
fastholdes høringsforslagets områdegrænser.  

 Supplerende argumentation 6.3

6.3.1 F 105 Roskilde Fjord, Kattinge Vig og Kattinge Sø 

Miljøstyrelsen har valgt at uddybe argumentationen til Dansk Ornitologisk Forening- Nordsjælland i 
afsnit 4.3.2.2. i dette høringsnotat: 

Miljøstyrelsen vurderer, at udtagning af de tre små havne områder ikke har nogen negativ effekt for 
fuglene på områdets udpegningsgrundlag. Havnene ligger i umiddelbar nærhed til beboelse og den 
almindelige rekreative aktivitet i sådanne lystbådehavne er naturligvis stor. Det er Miljøstyrelsens 
vurdering, at lystbådehavnene i sig selv ikke udgør en væsentlig rastelokalitet for fuglearter på 
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områdets udpegningsgrundlag. Det samlede areal af havnene er forsvindende sammenlignet med 
det samlede vandareal af Roskilde Fjord. Områdeafgrænsningen ændres således ikke. 

Miljøstyrelsen har konstateret, at høringssvar fra Lejre Kommune vedr. Herslev Havn om udtagning af 
Herslev Havn fra F105 og H120 samt høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening -Roskilde om 
inddragelse af Rørmosen i H120 ikke fremgår af høringsnotatets figur 17 og 33. Pa baggrund af denne 
forglemmelse har Miljøstyrelsen opdateret høringsnotatets figur 17 og 33. Begge høringssvar er 
behandlet i høringsnotat og har ikke givet anledning til, at Miljøstyrelsen ændre høringssvarene. 

Miljøstyrelsen har konstateret, at en del af det indsendte høringssvar fra Danmarks 
Naturfredningsforening-Roskilde ikke er blevet behandlet. Dette fremgår nu også af høringsnotatets 
opdaterede figur 33. Danmarks Naturfredningsforening-Roskilde høringssvar behandles her: 

Danmarks Naturfredningsforeningen-Roskildes finder, at udtagning af landbrugsarealer er 
betænkeligt, da blandt andet sangsvane, knopsvane og grågås bruger disse arealer (og selvfølgelig 
mange andre landbrugsjorde) til fourageringsarealer. Ved Store Kattinge Søs østlige udløb 
(Gedebæksrenden) og tæt op af Lille Kattinge Søs østlige (og vestlige) side er der foreslået udtagning af 
arealer, som gør at Natura2000-området bliver meget smalt, hvilket forringer områdets potentiale for 
korridorfunktion. 

Miljøstyrelsen har på baggrund af høringssvaret gennemgået datagrundlaget i form af 
Naturdatabasen og DOF-basen på ny og kan på den baggrund konstatere, at der på et tidligere 
udtaget landbrugsareal øst for Store Kattinge Sø, er tilbagevendende forekomster af et større antal 
rastende grågæs som er på fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag. Høringsforslaget 
justeres på denne baggrund, så levestedet fortsat er omfattet af fuglebeskyttelsesområdet. På 
baggrund af dette justeres områdegrænsen som det fremgår figur 44 dog således af bebyggelser i 
kanten udtages, jf. de faglige kriterier. For de øvrige arealer fastholdes grænserne med de angivne 
begrundelser, som det fremgår af høringsnotatet. 
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Figur 44. Den lyserøde skravering angiver høringsforslagets afgrænsning og den røde streg 
angiver den opdaterede områdegrænse. 

Dette betyder også, at høringssvar fra Dansk Ornitologisk Forening –Roskilde delvist imødekommes 
med ovenstående svar. 
 
Behandling af ovenstående høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforeningen-Roskildes har 
resulteret i, at Miljøstyrelsen har genbehandlet dette høringssvar sammen med høringssvar fra Dansk 
Ornitologisk Forening-Nordsjælland i afsnit 4.3.2.7 ud fra de faglige kriterier, luftfoto fra 1995 og 2016 
og fagligt materiale:  

Miljøstyrelsen har på baggrund af høringssvarene gennemgået datagrundlaget i form af 
Naturdatabasen og DOF-basen på ny og kan på den baggrund konstatere, at der inden for de af 
Miljøstyrelsen udtagne landbrugsarealer er forekomster på den vestlige del af Selsø af et betydeligt 
antal rastende grågæs som er på fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag. Høringsforslaget 
justeres på denne baggrund, så rastelokaliteterne umiddelbart ned til Selsø fortsat er omfattet af 
fuglebeskyttelsesområdet. På baggrund af dette justeres områdegrænsen, som det fremgår figur 45, 
dog således af bebyggelser i kanten udtages, jf. de faglige kriterier. For de øvrige arealer fastholdes 
grænserne med de angivne begrundelser, som det fremgår af høringsnotatet. 
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Figur 45. Den lyserøde skravering angiver høringsforslagets afgrænsning og den røde streg 
angiver den opdaterede områdegrænse. 

Miljøstyrelsen har konstateret at der ved en fejl var indsat et afsnit 4.3.3 med udvidelse af 
fuglebeskyttelsesområdet med Boserup Skov. Afsnittet er slettet, da der jf. Aftaleparterne ikke har 
været ønske om at udvide Natura 2000-områderne med yderligere naturarealer for F105 Roskilde 
Fjord, Kattinge Vig og Kattinge Sø, og arealet har således heller ikke fremgået af figur 41. 
 
Dette betyder også at de dele markeret med fed i det gældende afsnit 4.3.3 er slettet: 
Herudover udvides fuglebeskyttelsesområdet med Boserup Skov og dele af Gundsømagle Sø, som 
det fremgår af figur 32 og 41. 
 
Miljøstyrelsen har flyttet behandling af Dansk Ornitologisk Forening (Nordsjælland) (21277) 
høringssvar fra afsnit 4.2.2.1 til afsnit 4.3.2.1, da svaret omfatter F105. I afsnit 4.2.2.1 er indsat 
følgende: 

Da høringssvaret ikke indeholder arter på habitatområdets udpegningsgrundlag henvises til afsnit 
4.3. 

Miljøstyrelsen har suppleret afsnit 4.2.2.7 med følgende: 

Desuden er der foretaget en mindre udvidelse ved Selsø pga. forekomst af bøg på muld. Dette 
fremgår af figur 21. Områdegrænsen ændres ikke. 

Den nye områdegrænse for F105 Roskilde Fjord, Kattinge Vig og Kattinge Sø fremgår af figur 46. 
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Figur 46. Den endelige afgrænsning af F105 Roskilde Fjord, Kattinge Vig og Kattinge Sø fremgår 
af kortet.  

 Opsamling 6.4

Afgrænsning af Natura 2000-områder N136 Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov er justeret på 
baggrund af Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelseshøring. I alt udvides Natura 2000-
området med 306 ha og reduceres med 419 ha. Den endelige områdegrænse fremgår af 
bekendtgørelsen, der forventes at gælde fra 1. november 2018, og kan også findes på Miljøstyrelsens 
hjemmeside. Den endelige afgrænsning kan desuden ses på nedenstående kort. 
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Figur 47. Den endelige afgrænsning af Natura 2000-område N136 Roskilde Fjord og Jægerspris 
Nordskov. 
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