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Høringsnotat for Natura 2000-område N173 
Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborgsund, 
Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand  
 

Notat vedrørende høringssvar til forslag af 2017 til justerede Natura 2000-områdegrænser for N173 
Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborgsund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand. 

Forslaget til justerede Natura 2000-områdegrænser for N173 Smålandsfarvandet nord for Lolland, 
Guldborgsund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand 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. 
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Figur 1. Gældende afgrænsning af Natura 2000-området N173 Smålandsfarvandet nord for 
Lolland, Guldborgsund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand. 

 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. 



 

 

4 

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. 
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 Kriterier 1.3

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 landbrugsarealer, 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.  
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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 
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 berigtigelse 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. 
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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 
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 N173 Smålandsfarvandet nord for Lolland, 
Guldborgsund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand  

 Sammenfatning af høringsforslaget  2.1

Sammenholdt med den gældende afgrænsning af N173 er der i Miljøstyrelsens høringsforslag sket en 
række reduktioner og mindre udvidelser. Området er foreslået reduceret med intensivt drevne 
landbrugsarealer, lokalplanlagte havne i byområder og bebyggelse ved områdets grænse. Området er 
foreslået udvidet med mindre tilstødende naturarealer med bl.a. kalkoverdrev. Områdegrænserne er 
berigtiget og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

 Sammenfatning af høringssvarene 2.2

Miljøstyrelsen har modtaget flere høringssvar indeholdende i alt 47 ændringsforslag med konkrete 
forslag til ændringer af Natura 2000-områdets afgrænsning. Forslagene er kommet fra Lolland 
Kommune, Guldborgsund Kommune, Danmarks Naturfredningsforening (Lolland), Dansk 
Ornitologisk Forening, Den Danske Naturfond, flere lodsejere samt en borger. 

Ændringsforslagene indeholder både forslag om yderligere reduktioner og nye udvidelser af Natura 
2000-området. Derudover er der også forslag om at tilbageføre områdegrænserne til deres oprindelige 
placering, således at Miljøstyrelsens høringsforslag annulleres. Forslagene om reduktioner kan bl.a. 
begrundes med, at der er tale om intensivt dyrkede arealer. Forslagene om udvidelser er bl.a. 
begrundet med tilstedeværelse af arter på udpegningsgrundlaget, tilskudsmuligheder og 
tilstedeværelse af eksisterende projekter. Forslagene om at annullere Miljøstyrelsens høringsforslag er 
bl.a. begrundet med arealernes betydning for 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. 
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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 
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. 

 Høringssvar vedr. generelle emner 3

Der er indkommet 5 høringssvar, der omhandler generelle emner. 

 Lovfortolkning, retsgrundsætninger mv. 3.1

3.1.1 Erstatning og kompensation 

En lodsejer gør opmærksom på, at denne ønsker fuld erstatning for alle indgreb i forbindelse med 
Natura 2000-planerne, som måtte have negativ indvirkning på drift og værdisætning af ejendom. 

Høringssvar med bemærkninger af juridisk karakter herunder bemærkninger til regler, relation til 
anden lovgivning mv. er behandlet i Miljøstyrelsens overordnede høringsnotat, som kan læses på 
Miljøstyrelsens hjemmeside mst.dk/graensejustering-hoeringsnotater. 

 Høringsgrundlag og høringsmaterialet 3.2

3.2.1 Dokumentation for forslaget 

Danmarks Naturfredningsforening (DN) mener ikke at høringsmaterialet redegør for den faglige 
vurdering der er foretaget i henhold til kriteriet 2 c ii. DN mener derfor, at det er ikke muligt ud fra 
høringsmaterialet at forholde sig til, hvorvidt de udtagne arealer har væsentlig eller uvæsentlig 
betydning for arter på udpegningsgrundlaget. 

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

 Høringsforslaget 3.3

3.3.1 Forslag om reduktion af Natura 2000 

Danmarks Naturfredningsforening (Lolland) mener, at det intensivt dyrkede Lolland har brug for at 
fastholde flest mulige udpegninger, fredninger og beskyttelseslinjer. Ved en reduktion af Natura 2000-
området mener foreningen at der efterlades et langt mere fragmenteret område. DN Lolland håber på 
en mindre reduktion samt udlæg af et nyt Natura 2000-område vest for Rødbyhavn mellem 
sommerhusene ved Bredfjed og Kramnitze, hvor der er udviklet et vådområde på privat initiativ på 
over 100 ha sammen med 120 ha skovrejsning. 

https://fugle-habitat-2017.hoering.mfvm.dk/
http://mst.dk/graensejustering-hoeringsnotater
http://mst.dk/graensejustering-hoeringsnotater
http://mst.dk/graensejustering-hoeringsnotater
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Justeringen af Natura 2000-områdernesgrænser er igangsat på baggrund af Aftale om 
Naturpakken, maj 2016. Formålet med Naturpakken er ligeledes, 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 baggrund vurderes 
det, at der ikke er behov for yderligere udpegning af arealer for at leve op til EU’s krav. Derfor 
fastholdes høringsforslagets områdegrænser. 

Dansk Ornitologisk Forening (Storstrøm) gør indsigelse mod alle reduktioner af 
fuglebeskyttelsesområdet og udtrykker ønske om, at der bliver gjort mere for udpegningsarterne i det 
åbne landskab. Ligeledes anses skove langs kysten af Smålandshavet som potentielle ynglepladser for 
udpegningsarten havørn, og der foreslås derfor, at de skove, som Miljøstyrelsen har udtaget af 
fuglebeskyttelsesområdet, forbliver i området. 

Miljøstyrelsen kan jf. datagrundlaget i DOF-basen ikke dokumentere, at der på arealerne er 
forekomst af arter eller levested for havørn på fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag. For 
at et fuglebeskyttelsesområde kan udvides forudsætter det, at arealerne bidrager til beskyttelsen af 
direktivarter. Et potentiale for, der evt. senere kan komme havørn, kan ikke alene begrunde 
udpegningen af et areal. På den baggrund fastholdes høringsforslagets områdeafgrænsning. 
 
Lolland Kommune vurderer, at arealerne som Miljøstyrelsen foreslår udtaget af 
fuglebeskyttelsesområdet har stor betydning for overvintrende fuglearter på udpegningsgrundlaget, og 
arter vil svækkes ved en udtagning af beskyttelsen. Lodsejer fratages ligeledes muligheden for at søge 
tilskud. Lolland Kommune ønsker derfor at ekstensivt drevne landbrugsarealer samt arealer med 
dårlige dyrkningsforhold fortsat skal indgå i fuglebeskyttelsesområdet. 

Miljøstyrelsen kan med henvisning til det foreliggende datagrundlag i DOF-basen ikke verificere, at 
de af Lolland Kommune omtalte arealer i Smålandshavet har væsentlig betydning som levested for 
arter på fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag. Opretholdelse af et areal som 
fuglebeskyttelsesområde for at bevare tilskudsmuligheder imødekommes ikke.  

 Behandling af områdespecifikke emner 4

Område N173 Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborgsund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand 
består af følgende habitat- og fuglebeskyttelsesområder: 

- H152 Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborgsund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand 
- F82 Bøtø Nor 
- F83 Kyststrækningen v. Hyllekrog-Rødsand 
- F85 Smålandshavet nord for Lolland 
- F86 Guldborgsund 

 

 

 



  

 

      
 

  

 

 

Figur 2. H152 

 

 

Figur 3. F82 

 

 

Figur 4. F83

 

Figur 5. F85 

 

Figur 6. F86 

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

 Habitatområde H152 Smålandsfarvandet nord for Lolland, 4.1
Guldborgsund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand 

4.1.1 Høringsforslag 

I Miljøstyrelsens høringsforslag er området foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer, 
lokalplanlagte havne i byområder og bebyggelse ved områdets grænse. Derudover er der foreslået 
mindre udvidelser med tilstødende naturarealer på baggrund af forekomst af kalkoverdrev. Yderligere 
er der foretaget flere mindre justeringer af områdegrænserne. Områdegrænserne er berigtigede og så 
vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

Figur 7 viser de berigtigede grænser samt høringsforslaget for habitatområde H152 Smålandsfarvandet 
nord for Lolland, Guldborg Sund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand. 
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Figur 7. Habitatområde H152. Den røde skravering viser de berigtigede grænser for 
habitatområdet, og den grønne skravering angiver høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, 
der kun er skraveret med grønt, er arealer, der er foreslået tilføjet til det beskyttede område. 
Arealer der kun er skraveret med rødt, er arealer, der er foreslået fjernet fra det beskyttede 
område. 

4.1.2 Indkomne høringssvar 

Miljøstyrelsen har modtaget i alt 26 ændringsforslag til habitatområdet. Ændringsforslagene er fra 
Lolland Kommune, Guldborgsund Kommune, Danmarks Naturfredningsforening (Lolland), Den 
Danske Naturfond, flere lodsejere og en borger. 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 efter hinanden med start i det 
nordvestligste punkt og derefter med urets retning.  
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Figur 8. Habitatområde H152. Den røde skravering viser de berigtigede grænser for 
habitatområdet, og den grønne skravering angiver høringsforslagets afgrænsning. 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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4.1.2.1 Kvadrat 2224 – arealer nær Vester Havn 

 

Figur 9. Tallet angiver nummeret på det kvadrat, hvis indhold behandles jf. figur 8. Den røde 
skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering angiver 
høringsforslagets afgrænsning. Arealer der kun er skraveret med rødt, er arealer, der er foreslået 
fjernet fra det beskyttede område. 

Miljøstyrelsen har foreslået, at havneområdet ved Vester Havn udtages af habitatområdet, da arealet 
er en lokalplanlagt og aktiv færgehavn og lever dermed op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. 
Miljøstyrelsen har vurderet fagligt tilgængeligt materiale i form af Naturdatabasen og på baggrund af 
dette, er der ikke fundet dokumentation for habitatnatur eller arter på arealet. Miljøstyrelsen har 
vurderet, at havnearealet kan udtages fra habitatområdet uden, at der sker en kvalitativ forringelse af 
beskyttelsen i forhold til den eksisterende udpegning. 

4.1.2.2 Kvadrat 2238 – arealer nær Avernakke Hage 

 

Figur 10. Tallet angiver nummeret på det kvadrat, hvis indhold behandles jf. figur 8. Den røde 
skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering angiver 
høringsforslagets afgrænsning. Den gule helfarvede polygon viser ændringsforslaget til udvidelse.  

Miljøstyrelsen har foreslået at arealet nord for Avernakke Hage udtages af habitatområdet, da arealet 
lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i 
form af Naturdatabasen og på baggrund 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 kan karakteriseres som intensivt drevet landbrugsareal med bebyggelse. 
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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. 

Lolland Kommune oplyser, at der er givet EU-midler til hegning og afgræsning af strandengen på 
Avernakke på Fejø, og mener derfor at udtagning af markarealerne nord for strandengen betyder på 
sigt mindre beskyttelse af området, hvorfor kommunen finder udtagningen uhensigtsmæssig. 

Miljøstyrelsen kan jf. datagrundlaget ikke verificere, at der på arealet forekommer habitatnatur 
eller levested for arter på habitatområdets udpegningsgrundlag. På baggrund heraf fastholdes 
høringsforslagets områdeafgræsning. 

Danmarks Naturfredningsforening (Lolland) ønsker, at bibeholde områder på Fejø i Natura 2000-
området på baggrund af foreningens ønske om fremtidssikring af strandtudse og grønbroget tudse.  

Miljøstyrelsen bemærker, at de i høringssvaret nævnte arter ikke er på områdets 
udpegningsgrundlag. På baggrund heraf fastholdes høringsforslagets områdeafgrænsning. 

4.1.2.3 Kvadrat 2286 – arealer nær Darrehøj Mose 

 

Figur 11. Tallet angiver nummeret på det kvadrat, hvis indhold behandles jf. figur 8. Den røde 
skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering angiver 
høringsforslagets afgrænsning. Arealer der kun er skraveret med rødt, er arealer, der er foreslået 
fjernet fra det beskyttede område. Den gule helfarvede polygon viser ændringsforslaget til 
udvidelse.  

Miljøstyrelsen har foreslået, at de dyrkede arealer øst for Darrehøj Mose udtages af habitatområdet, da 
arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt 
materiale i form af Naturdatabasen og på baggrund af dette, er der ikke fundet dokumentation for 
habitatnatur eller arter på arealerne. Miljøstyrelsen har desuden foretaget en vurdering af luftfoto fra 
1995 og 2016, hvor det vurderes, at arealerne kan karakteriseres som intensivt drevne 
landbrugsarealer. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealerne kan udtages fra 
habitatområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i forhold til den eksisterende 
udpegning. 

Danmarks Naturfredningsforening (Lolland) ønsker, at bibeholde områder på Femø i Natura 2000-
området på baggrund af fremtidssikring af strandtudse og grønbroget tudse.  

Miljøstyrelsen bemærker, at de i høringssvaret nævnte arter ikke er på områdets 
udpegningsgrundlag. På baggrund heraf fastholdes høringsforslagets områdeafgrænsning. 
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4.1.2.4 Kvadrat 2286 – arealer nær Femø Pølsepind 

 

Figur 12. Tallene angiver numrene på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 8. Den røde 
skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering angiver 
høringsforslagets afgrænsning. Den gule og blå helfarvede polygon viser ændringsforslagene 
således, at gul er forslag til udvidelse og blå er forslag til reduktion.  

Miljøstyrelsen har foreslået, at det dyrkede areal nord for Femø Pølsepind udtages af habitatområdet, 
da arealet lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt 
materiale i form af Naturdatabasen og på baggrund 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 kan karakteriseres som intensivt drevet landbrugsareal. 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. 

Danmarks Naturfredningsforening (Lolland) ønsker, at bibeholde områder på Femø i Natura 2000-
området på baggrund af fremtidssikring af strandtudse og grønbroget tudse.  

Miljøstyrelsen bemærker, at de i høringssvaret nævnte arter ikke er på områdets 
udpegningsgrundlag. På baggrund heraf fastholdes høringsforslagets områdeafgrænsning. 

Lolland Kommune oplyser, at der er indgået aftale om fuglevenlig drift af græsarealerne på Femø 
Pølsepind, og ønsker derfor, at de arealer der i høringsforslaget er udtaget Natura 2000-området vil 
blive beholdt i området, baseret på lodsejers fremtidige muligheder for at udvide aftalearealet. 

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 foreslår at udtage det areal som grænser op til kysten ved Femø Pølsepind. Lodsejer 
mener, at arealet lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. 

Arealet, der foreslås udtaget af habitatområdet, er delvis registreret som beskyttet natur samt er et 
lavbundsareal, som vurderes at have betydning for de §3-registrerede lavbundsnaturtyper knyttet 
til lavbundsarealer. På baggrund af dette fastholdes høringsforslagets habitatområdegrænser. 
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4.1.2.5 Kvadrat 2957 og 2958 – arealer på Askø 

 

Figur 13. Tallet angiver nummeret på det kvadrat, hvis indhold behandles jf. figur 8. Den røde 
skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering angiver 
høringsforslagets afgrænsning. Den gule helfarvede polygon viser ændringsforslaget til udvidelse.  

Miljøstyrelsen har ikke foreslået ændringer på Askø. 

Lolland Kommune mener, at de dyrkede arealer skal forblive i Natura 2000-området. 

Miljøstyrelsen har ikke foreslået arealer på Askø udtaget af habitatområdet, og fastholder dermed 
høringsforslagets grænser. 

4.1.2.6 Kvadrat 2225 – arealer nær Kragenæs 

 

Figur 14. Tallet angiver nummeret på det kvadrat, hvis indhold behandles jf. figur 8. Den røde 
skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering angiver 
høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med rødt, er arealer, der er 
foreslået fjernet fra det beskyttede område. 

Miljøstyrelsen har foreslået at marina-området ved Kragenæs Havn udtages af habitatområdet, da 
arealet lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har vurderet fagligt tilgængeligt 
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materiale i form af Naturdatabasen og på baggrund af dette, er der ikke fundet dokumentation for 
habitatnatur eller arter på arealet. Miljøstyrelsen har vurderet, at arealet kan udtages fra 
habitatområdet uden, at der sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i forhold til den eksisterende 
udpegning. 

4.1.2.7 Kvadrat 2226 – arealer nær Ravnsby 

 

Figur 15. Tallet angiver nummeret på det kvadrat, hvis indhold behandles jf. figur 8. Den røde 
skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering angiver 
høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med grønt, er arealer, der er 
foreslået tilføjet til det beskyttede område. Den gule helfarvede polygon viser ændringsforslaget 
til udvidelse. 

Miljøstyrelsen har foreslået, at habitatområdet udvides med arealer ved Ravnsby Slotsruin og Ravnsby 
Bakke, da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har vurderet den 
digitale højdemodel, luftfoto fra 1995-2016 samt tilgængeligt fagligt materiale i form af kommunale 
besigtigelsesdata i Naturdatabasen fra 2011, hvor kommunen vurderer, at arealet kan karakteriseres 
som kalkoverdrev.  

Lolland Kommune finder det rigtigt, at disse områder medtages, da der er tale om arealer, der er 
omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.  
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4.1.2.8 Kvadrat 2239 – arealer nær Saltvig 

 

Figur 16. Tallet angiver nummeret på det kvadrat, hvis indhold behandles jf. figur 8. Den røde 
skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering angiver 
høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med rødt, er arealer, der er 
foreslået fjernet fra det beskyttede område. Den gule helfarvede polygon viser ændringsforslaget 
til udvidelse. 

Miljøstyrelsen har foreslået, at det dyrkede areal vest for Saltvig udtages af habitatområdet, da arealet 
lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i 
form af Naturdatabasen og på baggrund 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 kan karakteriseres som intensivt drevet landbrugsareal. 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. 

Danmarks Naturfredningsforening (Lolland) ønsker, at bevare den nuværende afgrænsning af Natura 
2000-området grundet ønske om at skabe sammenhæng mellem naturarealerne. 

Miljøstyrelsen kan med henvisning til det foreliggende datagrundlag i Naturdatabasen ikke 
verificere, at der på arealet forekommer habitatnatur eller levested for arter på habitat- og 
fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag. Formålet med Naturpakken er at udtage intensivt 
drevne arealer fra Natura 2000-områderne og evt. at udvide med nye arealer. Da der fokuseres på 
at udtage intensivt drevne arealer jf. de faglige kriterier og ikke udtage habitatnatur eller levesteder 
for arter fastholdes høringsforslagets områdegrænser. 
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4.1.2.9 Kvadrat 2240 og 2253 – arealer mellem Keldernæs og Blans 

 

Figur 17. Tallene angiver numrene på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 8. Den røde 
skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering angiver 
høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med rødt, er arealer, der er 
foreslået fjernet fra det beskyttede område. Den gule helfarvede polygon viser ændringsforslaget 
til udvidelse. 

Miljøstyrelsen har foreslået, at de dyrkede arealer mellem Keldernæs og Blans udtages af 
habitatområdet, da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har vurderet 
tilgængeligt fagligt materiale i form af Naturdatabasen og på baggrund af dette, er der ikke fundet 
dokumentation for habitatnatur eller arter på arealerne. Miljøstyrelsen har desuden foretaget en 
vurdering af luftfoto fra 1995 og 2016, hvor det vurderes, at arealerne kan karakteriseres som intensivt 
drevet landbrugsareal med bebyggelse. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealerne kan 
udtages fra habitatområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i forhold til den 
eksisterende udpegning. 

Danmarks Naturfredningsforening (Lolland) påpeger, at lodsejere fratages muligheden for at søge 
støtteordninger målrettet miljøvenlig drift, når et areal udtages af Natura 2000-områder. 

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 for at bevare tilskudsmuligheder imødekommes ikke. På den 
baggrund fastholdes høringsforslagets områdeafgrænsning. 
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4.1.2.10 Kvadrat 2270 og 2271 – arealer ved Bandholm 

 

Figur 18. Tallene angiver numrene på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 8. Den røde 
skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering angiver 
høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med grønt, er arealer, der er 
foreslået tilføjet til det beskyttede område. Arealer, der kun er skraveret med rødt, er arealer, der 
er foreslået fjernet fra det beskyttede område. Den gule helfarvede polygon viser 
ændringsforslaget til udvidelse. 

Miljøstyrelsen har foreslået, at de dyrkede arealer vest for Bandholm udtages af habitatområdet, da 
arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt 
materiale i form af Naturdatabasen og på baggrund af dette, er der ikke fundet dokumentation for 
habitatnatur eller arter på arealerne. Miljøstyrelsen har desuden foretaget en vurdering af luftfoto fra 
1995 og 2016, hvor det vurderes, at arealerne kan karakteriseres som intensivt drevet landbrugsareal 
med bebyggelse. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealerne kan udtages fra habitatområdet, 
uden at der sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i forhold til den eksisterende udpegning. 

Et lille areal nær Svanevig er blevet tilføjet habitatområdet som en justering til naturligt skel i 
landskabet. 

Danmarks Naturfredningsforening (Lolland) ønsker at bevare den nuværende afgrænsning af Natura 
2000-området grundet ønske om at skabe sammenhæng mellem naturarealerne. Yderligere menes 
Gravhøjene at give ro til fugle og dyr. 

Miljøstyrelsen kan med henvisning til det foreliggende datagrundlag i Naturdatabasen ikke 
verificere, at der på arealet forekommer habitatnatur eller levested for arter på habitatområdets 
udpegningsgrundlag. På baggrund heraf fastholdes høringsforslagets områdeafgræsning. 
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4.1.2.11  Kvadrat 2289 – arealer ved Bandholm Havn 

 

Figur 19. Tallet angiver nummeret på det kvadrat, hvis indhold behandles jf. figur 8. Den røde 
skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering angiver 
høringsforslagets afgrænsning. Den blå helfarvede polygon viser ændringsforslaget til reduktion. 

Miljøstyrelsen har ikke foreslået ændringer i kvadrat 2289. 

Lolland Kommune ønsker at indskrænke Natura 2000-området omkring Bandholm Havn, grundet 
udviklings- og udvidelsesmuligheder af havnen, hvilket kommunen ikke mener, er i strid med 
naturinteresser.  

Miljøstyrelsen tilstræber, at følge naturlige skel i landskabet jf. de faglige kriterier og ikke udtage 
habitatnatur eller levesteder for arter. Arealet som Lolland Kommune ønsker fjernet, fremstår i dag 
som et natur-/hav areal, uden naturlige skel. På baggrund heraf fastholdes høringsforslagets 
afgrænsning. 
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4.1.2.12  Kvadrat 2332, 2333, 2351 og 2352 – arealer ved Kallø 

 

Figur 20. Tallene angiver numrene på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 8. Den røde 
skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering angiver 
høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med rødt, er arealer, der er 
foreslået fjernet fra det beskyttede område. De blå helfarvede polygoner viser ændringsforslagene 
til reduktion. 

Miljøstyrelsen har foreslået, at de dyrkede arealer nord for Kallø udtages af habitatområdet, da 
arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt 
materiale i form af Naturdatabasen og på baggrund af dette, er der ikke fundet dokumentation for 
habitatnatur eller arter på arealerne. Miljøstyrelsen har desuden foretaget en vurdering af luftfoto fra 
1995 og 2016, hvor det vurderes, at arealerne kan karakteriseres som intensivt drevet landbrugsareal 
med bebyggelse. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealerne kan udtages fra habitatområdet, 
uden at der sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i forhold til den eksisterende udpegning. 

Miljøstyrelsen har foreslået habitatområdet udvidet med et areal nord for Tårs Skovby, da det er en del 
af vådområdet ved Kalløvig og Kalløgrå. 

En lodsejer ønsker yderligere reduktion af habitatområdet vest for ejendommen Skovgård med arealer 
i omdrift, som denne vurderer, opfylder Miljøstyrelsens faglige kriterier. 

I processen med at justere grænserne for habitat- og fuglebeskyttelsesområderne fokuseres der på 
justeringer i kanten af områdegrænserne på baggrund af EU’s retningslinjer for afgrænsning af 
Natura 2000-områder. Miljøstyrelsen vurderer, at det foreslåede areal har karakter af at lave et hul 
i det eksisterende habitatområde, da vådområdet Lyngen fortsat er omfattet af habitatområdet. 
Dette er ikke i overensstemmelse med EU’s retningsliner. På baggrund af dette fastholdes 
høringsforslagets områdegrænser. 

En lodsejer ønsker yderligere reduktion af habitatområderne med omdriftsarealer vest for Kallø 
Skovby, som denne vurderer, opfylder Miljøstyrelsens faglige kriterier. 
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Miljøstyrelsen har på baggrund af høringssvaret gennemgået datagrundlaget samt luftfoto og 
vurderer på den baggrund, at arealet ikke bidrager til beskyttelsen af habitatnatur, arter samt 
levested for arter på habitatområdets udpegningsgrundlag. Den kortlagte næringsrige sø på arealet 
vurderes, ikke at være levested for stor vandsalamander, og er heller ikke kortlagt som sådan, da det 
eneste fund af arten er fra 1991. Søen vurderes desuden i meget dårlig tilstand. På den baggrund 
justeres høringsforslagets områdegrænser. Den justerede grænse kan ses på figur 21. 
 

 
Figur 21. Tallet angiver nummeret på det kvadrat, hvis indhold behandles jf. figur 8. Den grønne 
skravering angiver høringsforslagets afgrænsning og den blå streg angiver den opdaterede 
områdegrænse. 
 

4.1.2.13  Kvadrat 2331 og 2350 – arealer ved Vigsnæs og Vestermark 

 
Figur 22. Tallene angiver numrene på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 8. Den røde 
skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering angiver 
høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med rødt, er arealer, der er 
foreslået fjernet fra det beskyttede område. 
 
Miljøstyrelsen har foreslået, at de dyrkede arealer ved Vigsnæs og Vestermark udtages af 
habitatområdet, da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har vurderet 
tilgængeligt fagligt materiale i form af Naturdatabasen og på baggrund af dette, er der ikke fundet 
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dokumentation for habitatnatur eller arter på arealerne. Miljøstyrelsen har desuden foretaget en 
vurdering af luftfoto fra 1995 og 2016, hvor det vurderes, at arealerne kan karakteriseres som intensivt 
drevet landbrugsareal med bebyggelse. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealerne kan 
udtages fra habitatområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i forhold til den 
eksisterende udpegning. 

4.1.2.14  Kvadrat 2402 – arealer ved Guldborg 

 

Figur 23. Tallet angiver nummeret på det kvadrat, hvis indhold behandles jf. figur 8. Den røde 
skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering angiver 
høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med rødt, er arealer, der er 
foreslået fjernet fra det beskyttede område. 
 

Miljøstyrelsen har foreslået delvist lokalplanlagte havneområder udtaget af habitatområdet, da 
arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt 
materiale i form af Naturdatabasen og på baggrund 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 arealerne kan karakteriseres som aktive havneområder. Ud fra 
dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealerne kan udtages fra habitatområdet, uden at der sker en 
kvalitativ forringelse af beskyttelsen i forhold til den eksisterende udpegning. 
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4.1.2.15  Kvadrat 2401 – arealer ved Alstrup 

 

Figur 24. Tallet angiver nummeret på det kvadrat, hvis indhold behandles jf. figur 8. Den røde 
skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering angiver 
høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med rødt, er arealer, der er 
foreslået fjernet fra det beskyttede område. Den gule helfarvede polygon viser ændringsforslaget 
til udvidelse. 

Miljøstyrelsen har foreslået, at de dyrkede arealer vest for Alstrup udtages af habitatområdet, da 
arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt 
materiale i form af Naturdatabasen og på baggrund af dette, er der ikke fundet dokumentation for 
habitatnatur eller arter på arealerne. Miljøstyrelsen har desuden foretaget en vurdering af luftfoto fra 
1995 og 2016, hvor det vurderes, at arealerne kan karakteriseres som intensivt drevet landbrugsareal 
med bebyggelse. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealerne kan udtages fra habitatområdet, 
uden at der sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i forhold til den eksisterende udpegning. 

En borger foreslår at inddrage et areal ved ejendommen Revgård for at sikre yngle- og levested for 
grønbroget tudse. 

Miljøstyrelsen bemærker, at den i høringssvaret nævnte art, grønbroget tudse, ikke er på 
habitatområdets udpegningsgrundlag. På baggrund heraf fastholdes høringsforslagets 
områdeafgrænsning. 
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4.1.2.16  Kvadrat 2430, 2458 og 2459 – arealer langs Falsters kyst ved 
Middelgrund og Guldborgsundtunnellen 

 

Figur 25. Tallene angiver numrene på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 8. Den røde 
skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering angiver 
høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med rødt, er arealer, der er 
foreslået fjernet fra det beskyttede område.  

En lodsejer gør indsigelse mod flytning af Natura 2000-grænserne, og ønsker dem ført tilbage til den 
oprindelige placering.  

Miljøstyrelsen har gennemgået alle de eksisterende Natura 2000-områder for at berigtige de 
eksisterende områdegrænser. I arbejdet er indgået justeringer i forhold til nutidig anvendelse af 
digitale kort og en gennemgang af de oprindelige høringssvar fra den oprindelige udpegning af 
Natura 2000-områderne for at sikre fuld overensstemmelse mellem områdegrænserne og de 
tidligere høringssvar (se vejledning til berigtigelse af områdegrænser). Miljøstyrelsen har i 
forbindelse med høringsforslaget til justerede Natura 2000-grænser taget udgangspunkt i de 
berigtigede grænser. Arealer langs kysten, som lodsejer foreslår udtaget af habitatområdet, er 
arealer, som Miljøstyrelsen har justeret for at berigtige de eksisterende områdegrænser. På 
baggrund heraf imødekommes høringssvaret ikke og høringsforslagets områdegrænser fastholdes 
langs kysten. 
 
Udvidelsen som Miljøstyrelsen har foreslået ved marken umiddelbart øst for Sønderskov, ophæves 
på baggrund af den offentlige høring af relevante høringsparter. Områdegrænsen føres således 
tilbage til den oprindelige grænse, som var gældende inden processen med justering af 
habitatområdets grænser. Den justerede grænse ses på figur 26. 

http://mst.dk/media/114328/vejledning-til-kvalitetssikring.pdf
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Figur 26. Tallet angiver nummeret på det kvadrat, hvis indhold behandles jf. figur 8. Den grønne 
skravering angiver høringsforslagets afgrænsning og den blå streg angiver den opdaterede 
områdegrænse. 
 

4.1.2.17  Kvadrat 2404 og 2431 – arealer ved Majbølle 

 
Figur 27. Tallene angiver numrene på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 8. Den røde 
skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering angiver 
høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med rødt, er arealer, der er 
foreslået fjernet fra det beskyttede område. 
 
Miljøstyrelsen har foreslået, at de dyrkede arealer ved Majbølle og Hjelm udtages af habitatområdet, 
da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt 
fagligt materiale i form af Naturdatabasen og på baggrund af dette, er der ikke fundet dokumentation 
for habitatnatur eller arter på arealerne. Miljøstyrelsen har desuden foretaget en vurdering af luftfoto 
fra 1995 og 2016, hvor det vurderes, at arealerne kan karakteriseres som intensivt drevet 
landbrugsareal med bebyggelse. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealerne kan udtages fra 
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habitatområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i forhold til den eksisterende 
udpegning. 

4.1.2.18  Kvadrat 2461 – arealer ved Hamborg Skov 

 

Figur 28. Tallet angiver nummeret på det kvadrat, hvis indhold behandles jf. figur 8. Den røde 
skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering angiver 
høringsforslagets afgrænsning. Den gule helfarvede polygon viser ændringsforslaget til udvidelse. 

Danmarks Naturfredningsforening foreslår at udvide habitatområdet, så det omfatter Hamborg Skov 
da foreningen mener at området er levested for bredøret flagermus. 

Miljøstyrelsen har gennemgået høringssvaret, der indeholder forslag om udvidelse af 
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 fjerne intensivt 
drevne arealer jf. de faglige kriterier og ikke fjerne habitatnatur eller levesteder for arter, så 
vurderes det, at der ikke er behov for yderligere udpegning af arealer for at leve op til EU’s krav. På 
den baggrund fastholdes høringsforslagets områdegrænser. 
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4.1.2.19  Kvadrat 2487 og 2488 – arealer ved Nykøbing Falster Havn 

 

Figur 29. Tallene angiver numrene på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 8. Den røde 
skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering angiver 
høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med rødt, er arealer, der er 
foreslået fjernet fra det beskyttede område. Den blå helfarvede polygon viser ændringsforslaget til 
reduktion. 

Miljøstyrelsen har justeret habitatområdegrænsen til den gældende lokalplan for erhvervshavnen i 
Nykøbing Falster. 

Guldborgsund Kommune ønsker, at hele havnearealet ved Nykøbing Falster udtages af Natura 2000-
området, for at fremme erhvervsudviklingsmulighederne. Kommunen vurderer, at der ikke er de store 
naturinteresser på arealet. 

I processen med at justere grænserne for habitatområderne fokuseres der på justeringer i kanten af 
områdegrænserne på baggrund af EU’s retningslinjer for afgrænsning af Natura 2000-områder. 
Forslaget vil give anledning til, at der laves et hul inde i det eksisterende habitatområde. Dette er 
ikke i overensstemmelse med EU’s retningsliner. På baggrund af dette fastholdes høringsforslagets 
områdegrænser. 
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4.1.2.20 Kvadrat 2462 – arealer ved Frejlev Vig 

 

Figur 30. Tallet angiver nummeret på det kvadrat, hvis indhold behandles jf. figur 8. Den røde 
skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering angiver 
høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med grønt, er arealer, der er 
foreslået tilføjet til det beskyttede område. Arealer der kun er skraveret med rødt, er arealer, der 
er foreslået fjernet fra det beskyttede område. 
 
Miljøstyrelsen har foreslået, at de dyrkede arealer syd for Skejten og øst for Frejlev Vig udtages af 
habitatområdet, da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har vurderet 
tilgængeligt fagligt materiale i form af Naturdatabasen og på baggrund af dette, er der ikke fundet 
dokumentation for habitatnatur eller arter på arealerne. Miljøstyrelsen har desuden foretaget en 
vurdering af luftfoto fra 1995 og 2016, hvor det vurderes, at arealerne kan karakteriseres som intensivt 
drevet landbrugsareal med bebyggelse. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealerne kan 
udtages fra habitatområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i forhold til den 
eksisterende udpegning. 
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4.1.2.21  Kvadrat 2490 – arealer ved Frejlev Enghave 

 

Figur 31. Tallet angiver nummeret på det kvadrat, hvis indhold behandles jf. figur 8. Den røde 
skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering angiver 
høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med rødt, er arealer, der er 
foreslået fjernet fra det beskyttede område. 
 
Miljøstyrelsen har foreslået, at de dyrkede arealer ved Frejlev Enghave og Roden Fed udtages af 
habitatområdet, da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har vurderet 
tilgængeligt fagligt materiale i form af Naturdatabasen og på baggrund af dette, er der ikke fundet 
dokumentation for habitatnatur eller arter på arealerne. Miljøstyrelsen har desuden foretaget en 
vurdering af luftfoto fra 1995 og 2016, hvor det vurderes, at arealerne kan karakteriseres som intensivt 
drevet landbrugsareal med bebyggelse. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealerne kan 
udtages fra habitatområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i forhold til den 
eksisterende udpegning. 
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4.1.2.22 Kvadrat 2551, 2552, 2553, 2576 og 2577 – arealer ved Bøtø 

 

Figur 32. Tallene angiver numrene på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 8. Den røde 
skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering angiver 
høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med rødt, er arealer, der er 
foreslået 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 foreslået, at de dyrkede arealer syd for Marrebæk, syd og øst for Skelby samt nord 
for Gedesby (kvadrat 2551, 2552 og 2553) udtages af habitatområdet, da arealerne lever op til 
Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af 
Naturdatabasen og på baggrund af dette, er der ikke fundet dokumentation for habitatnatur eller arter 
på arealerne. Miljøstyrelsen har desuden foretaget en vurdering af luftfoto fra 1995 og 2016, hvor det 
vurderes, at arealerne kan karakteriseres som intensivt drevet landbrugsareal med bebyggelse. Ud fra 
dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealerne kan udtages fra habitatområdet, uden at der sker en 
kvalitativ forringelse af beskyttelsen i forhold til den eksisterende udpegning. 

Lodsejere ønsker, at arealer vest for Sydkanalen og Søndersøkanalen samt syd for Bøtø Fang udtages 
af Natura 2000-området, da lodsejerne vurderer at arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige 
kriterier. 

I processen med at justere grænserne for habitatområderne fokuseres der på justeringer i kanten af 
områdegrænserne på baggrund af EU’s retningslinjer for afgrænsning af Natura 2000-områder. 
Forslaget om at udtage arealer syd for Skelby vil give anledning til, at der laves et hul inde i det 
eksisterende habitatområde. Dette er ikke i overensstemmelse med EU’s retningsliner. På baggrund 
af dette fastholdes høringsforslagets områdegrænser syd for Skelby.  
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Miljøstyrelsen har på baggrund af høringssvaret gennemgået datagrundlaget i Naturdatabasen 
samt luftfoto og vurderer på den baggrund, at arealet nordvest for Bøtø Nor ikke bidrager til 
beskyttelsen af habitatnatur eller arter på habitatområdets udpegningsgrundlag. På den baggrund 
justeres høringsforslagets habitatområde afgrænsning. Den justerede grænse ses på figur 33. 

 

Figur 33. Tallene angiver numrene på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 8. Den grønne 
skravering angiver høringsforslagets afgrænsning og den blå streg angiver den opdaterede 
områdegrænse. 
 
Den Danske Naturfond foreslår at udvide Natura 2000-området til at omfatte den nordlige del af Bøtø 
Plantage, som fonden for nyligt har erhvervet. Fonden har påbegyndt naturgenopretning og forventer 
at kunne sikre levevilkår for sjældne og sårbare arter. 

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 arealet i Bøtø Plantage som 
habitatområde er foretaget i overensstemmelse med aftalen om yderligere naturarealer. Arealet 
vurderes at indeholde bl.a. habitatnaturtypen skovbevoksede tørvemoser. Det er ikke muligt at få 
hele arealet som Den Danske Naturfond ejer med, da der således ville blive skabt et hul i 
habitatområdet, hvilket ikke er i overensstemmelse med Miljøstyrelsens faglige kriterier. Den 
justerede grænse ses på figur 34.  
 



 

 

34 

 

Figur 34. Tallet angiver nummeret på det kvadrat, hvis indhold behandles jf. figur 8. Den grønne 
skravering angiver høringsforslagets afgrænsning og den blå streg angiver den opdaterede 
områdegrænse. 
 
En lodsejer foreslår at arealer øst for Søndersøkanalen samt den sydlige del af Bøtø Plantage 
(hovedsageligt kvadrat 2577) udtages af Natura 2000-området, da lodsejer vurderer at disse arealer 
opfylder Miljøstyrelsens faglige kriterier. 

Miljøstyrelsen har på baggrund af høringssvaret gennemgået datagrundlaget samt luftfoto og 
vurderer på den baggrund, at dele af arealet længst mod øst langs diget ikke bidrager til 
beskyttelsen af habitatnatur samt arter på habitatområdets udpegningsgrundlag. De vestlige dele af 
arealet vurderer Miljøstyrelsen på baggrund af data i Naturdatabasen bidrager til beskyttelse og 
den fortsatte forbedring af habitatnaturen på habitatområdets udpegningsgrundlag. På den 
baggrund justeres høringsforslaget, den justerede grænse ses på figur 35. 
 

 

Figur 35. Tallet angiver nummeret på det kvadrat, hvis indhold behandles jf. figur 8. Den grønne 
skravering angiver høringsforslagets afgrænsning og den blå streg angiver den opdaterede 
områdegrænse. 
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I forbindelse med høring 2018 af arealerne i habitatområde H152 har Danmarks 
Naturfredningsforening (Guldborgsund) fremsendt et høringssvar hvori det fremgår at foreningen 
mener, at de arealer som Miljøstyrelsen har foreslået udtaget af habitatområdet bør geninddrages i 
områderne. Dette begrundes med, at foreningen anser arealerne som buffer-arealer samt potentielle 
for senere opkøb og genopretningspotentiale. 

Miljøstyrelsen kan med henvisning til det foreliggende datagrundlag i Naturdatabasen ikke 
verificere, at der på arealet er forekomst af habitatnatur 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. På baggrund heraf fastholdes høringsforslagets områdeafgrænsning. 

4.1.2.23 Kvadrat 2555 – arealer ved Gedser 

 

Figur 36. Tallet angiver nummeret på det kvadrat, hvis indhold behandles jf. figur 8. Den røde 
skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering angiver 
høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med rødt, er arealer, der er 
foreslået fjernet fra det beskyttede område. 

Miljøstyrelsen har foreslået, at de lokalplanlagte arealer ved Gedser Havn udtages af habitatområdet, 
da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt 
fagligt materiale i form af Naturdatabasen og på baggrund af dette, er der ikke fundet dokumentation 
for habitatnatur eller arter på arealerne. Miljøstyrelsen har desuden foretaget en vurdering af 
gældende lokalplaner for området, hvor arealet er udlagt til hotel- færgeområde. Ud fra dette har 
Miljøstyrelsen vurderet, at arealerne kan udtages fra habitatområdet, uden at der sker en kvalitativ 
forringelse af beskyttelsen i forhold til den eksisterende udpegning. 
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4.1.2.24 Kvadrat 2434, 2463 og 2464 – arealer mellem Nysted og Tågense 

 

 

Figur 37. Tallene angiver numrene på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 8. Den røde 
skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering angiver 
høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med rødt, er arealer, der er 
foreslået fjernet fra det beskyttede område. 

Miljøstyrelsen har foreslået, at de dyrkede arealer mellem Nysted og Tågense udtages af 
habitatområdet, da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har vurderet 
tilgængeligt fagligt materiale i form af Naturdatabasen og på baggrund af dette, er der ikke fundet 
dokumentation for habitatnatur eller arter på arealerne. Miljøstyrelsen har desuden foretaget en 
vurdering af luftfoto fra 1995 og 2016, hvor det vurderes, at arealerne kan karakteriseres som intensivt 
drevet landbrugsareal med bebyggelse. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealerne kan 
udtages fra habitatområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i forhold til den 
eksisterende udpegning. 
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4.1.2.25 Kvadrat 2377 og 2403 – arealer ved Stubberup og Nysted 

 

Figur 38. Tallene angiver numrene på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 8. Den røde 
skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering angiver 
høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med rødt, er arealer, der er 
foreslået fjernet fra det beskyttede område. Den blå helfarvede polygon viser ændringsforslaget til 
reduktion. 

Miljøstyrelsen har foreslået, at de dyrkede arealer ved Stubberup udtages af habitatområdet, da 
arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt 
materiale i form af Naturdatabasen og på baggrund af dette, er der ikke fundet dokumentation for 
habitatnatur eller arter på arealerne. Miljøstyrelsen har desuden foretaget en vurdering af luftfoto fra 
1995 og 2016, hvor det vurderes, at arealerne kan karakteriseres som intensivt drevet landbrugsareal 
med bebyggelse. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealerne kan udtages fra habitatområdet, 
uden at der sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i forhold til den eksisterende udpegning. 

En lodsejer ønsker arealer udtaget af Natura 2000-området, og oplyser at arealerne består af et 
tidligere gartneri samt have og park. 

I processen med at justere grænserne for habitatområderne fokuseres der på justeringer i kanten af 
områdegrænserne på baggrund af EU’s retningslinjer for afgrænsning af Natura 2000-områder. 
Forslaget vil give anledning til, at der laves et hul inde i det eksisterende habitatområde. Dette er 
ikke i overensstemmelse med EU’s retningsliner. På baggrund af dette fastholdes høringsforslagets 
områdegrænser. 
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4.1.2.26 Kvadrat 2319 – arealer ved Handermelle 

 

Figur 39. Tallet angiver nummeret på det kvadrat, hvis indhold behandles jf. figur 8. Den røde 
skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering angiver 
høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med rødt, er arealer, der er 
foreslået fjernet fra det beskyttede område. Den blå helfarvede polygon viser ændringsforslaget til 
reduktion. 

Miljøstyrelsen har foreslået, at de dyrkede arealer nord for Handermelle og Sandager udtages af 
habitatområdet, da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har vurderet 
tilgængeligt fagligt materiale i form af Naturdatabasen og på baggrund af dette, er der ikke fundet 
dokumentation for habitatnatur eller arter på arealerne. Miljøstyrelsen har desuden foretaget en 
vurdering af luftfoto fra 1995 og 2016, hvor det vurderes, at arealerne kan karakteriseres som intensivt 
drevet landbrugsareal med bebyggelse. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealerne kan 
udtages fra habitatområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i forhold til den 
eksisterende udpegning. 

Lodsejer ønsker, at udtage et intensivt dyrket landbrugsareal for at kunne opretholde den nuværende 
produktion og driftsform. 

I processen med at justere grænserne for habitatområderne fokuseres der på justeringer i kanten af 
områdegrænserne på baggrund af EU’s retningslinjer for afgrænsning af Natura 2000-områder. 
Miljøstyrelsen vurderer, at det foreslåede areal har karakter af at lave et hul i det eksisterende 
habitatområde. Dette er ikke i overensstemmelse med EU’s retningsliner. Yderligere vurderer 
Miljøstyrelsen på baggrund af data i Naturdatabasen, at arealet bidrager til beskyttelse og den 
fortsatte forbedring af habitatnaturen, der er på habitatområdets udpegningsgrundlag.  
På baggrund af dette fastholdes høringsforslagets områdegrænser. 
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4.1.2.27 Kvadrat 2309 – arealer ved Errindlev Fæland 

 

Figur 40. Tallet angiver nummeret på det kvadrat, hvis indhold behandles jf. figur 8. Den røde 
skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering angiver 
høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med grønt, er arealer, der er 
foreslået tilføjet til det beskyttede område. Arealer der kun er skraveret med rødt, er arealer, der 
er foreslået fjernet fra det beskyttede område. Den gule helfarvede polygon viser 
ændringsforslaget til udvidelse. 

Miljøstyrelsen har foreslået habitatområdet udvidet med et areal nord for Errindlev Fæland, da arealet 
lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har vurderet faglige tilgængeligt materiale i 
form af kommunale besigtigelsesdata i Naturdatabasen fra 2011, Miljøstyrelsens egen vurdering i 
forbindelse med anden naturovervågning, luftfoto fra 1995 og 2016 og den digitale højdemodel. På 
baggrund af dette vurderer Miljøstyrelsen, at en del af arealet kan karakteriseres som surt overdrev og 
tidvis våd eng. Miljøstyrelsen har desuden foreslået en mindre reduktion nord for Errindlev Havn med 
intensivt drevet landbrugsareal.  

Lolland Kommune bifalder, at området ved Errindlev er medtaget i habitatområdet. 

4.1.2.28 Kvadrat 2274, 2275, 2292 og 2293 – arealer ved Sjælstofte Fæland 

 

Figur 41. Tallene angiver numrene på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 8. Den røde 
skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering angiver 
høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med rødt, er arealer, der er 
foreslået fjernet fra det beskyttede område.  
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Miljøstyrelsen har foreslået, at de dyrkede arealer ved Sjælstofte Fæland udtages af habitatområdet, da 
arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt 
materiale i form af Naturdatabasen og på baggrund af dette, er der ikke fundet dokumentation for 
habitatnatur eller arter på arealerne. Miljøstyrelsen har desuden foretaget en vurdering af luftfoto fra 
1995 og 2016, hvor det vurderes, at arealerne kan karakteriseres som intensivt drevet landbrugsareal 
med bebyggelse. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealerne kan udtages fra habitatområdet, 
uden at der sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i forhold til den eksisterende udpegning. 

4.1.2.29 Tekniske justeringer 

Miljøstyrelsen har berigtiget områdegrænserne i kvadrat 2224, 2237, 2239, 2251, 2253, 2254, 2269, 
2287, 2303, 2305, 2309, 2315, 2351, 2376, 2398, 2399, 2400, 2402, 2428, 2431, 2432, 2456, 2457, 
2459, 2460, 2489, 2515, 2516, 2517, 2518, 2553 og 2554. Miljøstyrelsen har gennemgået 
områdegrænserne og justeret dem i forhold til nutidig anvendelse af digitale kort. I samme proces har 
Miljøstyrelsen gennemgået de oprindelige høringssvar fra dengang man udpegede Natura 2000-
områderne og sikrede overensstemmelse mellem områdegrænserne og høringssvarene. 
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4.1.3 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 arealer i Bøtø Plantage 
som habitatområde er foretaget i overensstemmelse med aftalen om yderligere naturarealer. Arealet 
forventes at indeholde skovnaturtyper. Den endelige områdeafgrænsning fremgår af figur 42. 

 

Figur 42. Den endelige afgrænsning af habitatområde H152 Smålandsfarvandet nord for Lolland, 
Guldborgsund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand. 

4.1.4 Opsamling 

Efter at alle høringssvarene er blevet behandlet er habitatområdet blevet yderligere reduceret med 
intensivt drevne landbrugsarealer, samtidig er der udvidet med Den Danske Naturfonds arealer i Bøtø 
Plantage på Falster. Habitatområdet er således reduceret med 2.116 ha, og udvidet med 131 ha. 

 Fuglebeskyttelsesområde F82 Bøtø Nor 4.2

4.2.1 Høringsforslag 

I Miljøstyrelsens høringsforslag er området foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer 
og bebyggelse. Områdegrænserne er berigtiget og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 
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Figur 43 viser de berigtigede grænser samt høringsforslaget for fuglebeskyttelsesområde F82 Bøtø 
Nor. 

 

Figur 43. Fuglebeskyttelsesområde F82. Den lilla skravering viser de berigtigede grænser for 
fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering angiver høringsforslagets afgrænsning. 
Dvs. at arealer, der kun er skraveret med lilla, er arealer, der er foreslået fjernet fra det 
beskyttede område. Arealer der kun er skraveret med lyserød, er arealer, der er foreslået tilføjet 
til det beskyttede område. 

4.2.2 Indkomne høringssvar 

Miljøstyrelsen har modtaget i alt 4 ændringsforslag til fuglebeskyttelsesområdet. Ændringsforslagene 
er fra Den Danske Naturfond og flere lodsejere. Ændringsforslagene indeholder både forslag til 
udvidelser og reduktioner af områdets afgrænsning.  

På figur 54 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 foreslået en ændring af områdegrænsen. Kvadraterne gennemgås 
efter hinanden oppe fra og nedefter. 
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Figur 54. Fuglebeskyttelsesområde F82.Den lilla skravering viser de berigtigede grænser for 
fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering angiver høringsforslagets afgrænsning. 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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4.2.2.1 Kvadrat 1667, 1689, 1690 og 1691 – arealer mellem Marrebæk og Skelby  

 

Figur 45. Tallene angiver numrene på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 44. Den lilla 
skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering 
angiver høringsforslagets afgrænsning. De gule og blå helfarvede polygoner viser 
ændringsforslagene således, at gul er forslag til udvidelse og blå er forslag til reduktion. 

Miljøstyrelsen har foreslået, at de dyrkede arealer syd for Marrebæk (kvadrat 1689), omkring Skelby 
(kvadrat 1667, 1690, 1691) og nord for Gedesby (kvadrat 1691) udtages af fuglebeskyttelsesområdet, da 
arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt 
materiale i form af DOF-basen og på baggrund af dette, er der ikke fundet dokumentation for, at 
arealerne er levested for arter på fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag. Miljøstyrelsen har 
desuden foretaget en vurdering af luftfoto fra 1995 og 2016, hvor det vurderes, at arealerne kan 
karakteriseres som intensivt drevet landbrugsareal med bebyggelse. Ud fra dette har Miljøstyrelsen 
vurderet, at arealerne kan udtages fra fuglebeskyttelsesområdet, uden at der sker en kvalitativ 
forringelse af beskyttelsen i forhold til den eksisterende udpegning. 

I forbindelse med høring 2018 af arealerne i fuglebeskyttelsesområde F82 har Danmarks 
Naturfredningsforening (Guldborgsund) fremsendt et høringssvar hvori det fremgår at foreningen 
mener, at de arealer som Miljøstyrelsen har foreslået udtaget af området bør geninddrages, da 
foreningen mener, at arealerne er spredningsområde for arter, samt potentiale for senere opkøb og 
genopretningspotentiale. 

Ligeledes i forbindelse med høring 2018 bemærker Dansk Ornitologisk Forening (Storstrøm), at de 
dyrkede marker, som i høringsforslaget er foreslået fjernet fra fuglebeskyttelsesområdet, ifølge 
foreningen er vigtige fourageringsarealer for gæs og svaner. Yderligere oplyser foreningen at plettet 
rørvagtel yngler i området, ligeledes yngler engsnarre også på dyrkede marker tilsvarende til dem, som 



 

 

45 

er i høringsforslaget foreslås udtaget af området ifølge foreningen. Endeligt oplyses af rødrygget 
tornskade ses i yngletiden. 

Miljøstyrelsen kan med henvisning til det foreliggende datagrundlag i DOF-basen ikke verificere, at 
arealet har væsentlig betydning som levested for engsnarre, plettet rørvagtel, gæs og svaner på 
fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag. Der er kortlagt levested for plettet rørvagtel i Bøtø 
Nor, et areal som fortsat indgår i fuglebeskyttelsesområdet. Rødrygget tornskade er ikke på 
udpegningsrundlaget. 
 
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. Opretholdelse af et areal som fuglebeskyttelsesområde forudsætter, at det bidrager til 
beskyttelsen af direktivarter. Et potentiale for, der evt. senere kan komme fuglearter, kan ikke alene 
begrunde opretholdelse af arealet. På den baggrund fastholdes høringsforslagets 
områdeafgrænsning. 
 
Lodsejere ønsker, at arealer vest for Sydkanalen og Søndersøkanalen samt syd for Bøtø Fang udtages 
af Natura 2000-området, som lodsejerne mener lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. 

I processen med at justere grænserne for fuglebeskyttelsesområderne fokuseres der på justeringer i 
kanten af områdegrænserne på baggrund af EU’s retningslinjer for afgrænsning af Natura 2000-
områder. Forslaget om at udtage arealer syd for Skelby vil give anledning til, at der laves et hul inde 
i det eksisterende fuglebeskyttelsesområde. Dette er ikke i overensstemmelse med EU’s retningsliner. 

Det er Miljøstyrelsens faglige vurdering, at arealet vest for Bøtø Nor, med sin beliggenhed 
umiddelbart op til Bøtø Nor, bidrager til sikring og opretholdelse af levestederne for arter, der er på 
fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag. På den baggrund fastholdes høringsforslagets 
fuglebeskyttelsesområdegrænser. 
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4.2.2.2 Kvadrat 1716 og 1717 – arealer syd for Nykøbing Strandhuse  

 

Figur 46. Tallene angiver numrene på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 44. Den lilla 
skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering 
angiver høringsforslagets afgrænsning. De gule og blå helfarvede polygoner viser 
ændringsforslagene således, at gul er forslag til udvidelse og blå er forslag til reduktion. 

Miljøstyrelsen har ikke foreslået ændring i disse kvadrater. 

Den Danske Naturfond og Dansk Ornitologisk Forening (Storstrøm) foreslår, at udvide Natura 2000-
området til at omfatte den nordlige del af Bøtø Plantage, som fonden for nyligt har erhvervet. Fonden 
har påbegyndt naturgenopretning og forventer at kunne sikre levevilkår for sjældne og sårbare arter. 

Aftaleparterne har ønsket at udvide Natura 2000-områderne med yderligere naturarealer. Derfor 
er Natura 2000-områderne suppleret med yderligere arealer. Udlægningen af arealet i Bøtø 
Plantage, som fuglebeskyttelsesområde, er foretaget i overensstemmelse med aftalen om yderligere 
naturarealer. Arealet vurderes at indeholde bl.a. leve- og ynglesteder for hedelærke og havørn. Det 
er ikke muligt at få hele arealet som Den Danske Naturfond ejer med, da der således ville blive skabt 
et hul i fuglebeskyttelsesområdet, hvilket ikke er i overensstemmelse med Miljøstyrelsens faglige 
kriterier. Den justerede grænse ses på figur 47.  
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Figur 47. Tallet angiver nummeret på det kvadrat, hvis indhold behandles jf. figur 44. Den 
lyserøde skravering angiver høringsforslagets afgrænsning og den røde streg angiver den 
opdaterede områdegrænse. 
 
En lodsejer foreslår, at arealer øst for Søndersøkanalen samt den sydlige del af Bøtø Plantage udtages 
af Natura 2000-området, da denne mener arealerne opfylder Miljøstyrelsens faglige kriterier. 
 
Miljøstyrelsen har på baggrund af høringssvaret gennemgået datagrundlaget samt luftfoto og 
vurderer på den baggrund, at de østligste dele af arealet ikke bidrager til beskyttelsen af arter på 
fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag. På de vestligste dele af arealet vurderer 
Miljøstyrelsen på baggrund af data i Naturdatabasen og DOF-basen, at arealet bidrager til 
beskyttelse og den fortsatte forbedring af levestederne for plettet rørvagtel, der er på 
fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag. På den baggrund justeres høringsforslaget. Den 
justerede grænse ses på figur 48. 

 

Figur 48. Tallet angiver nummeret på det kvadrat, hvis indhold behandles jf. figur 44. Den 
lyserøde skravering angiver høringsforslagets afgrænsning og den røde streg angiver den 
opdaterede områdegrænse. 
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I forbindelse med høring 2018 oplyser Danmarks Naturfredningsforening (Guldborgsund), at arealer 
som Miljøstyrelsen har foreslået udtaget af fuglebeskyttelsesområdet bør geninddrages i områderne. 
Det drejer sig om et aflangt skovområde langs diget nord for Gedesby samt markarealer vest for Bøtø 
Nor. Dette begrundes med at arealerne ifølge foreningen er spredningsområde for arter, samt 
potentiale for senere opkøb og genopretningspotentiale. 
 
Miljøstyrelsen kan med henvisning til det foreliggende datagrundlag i DOF-basen ikke verificere, at 
arealet har væsentlig betydning som levested for arter 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 skov- og landbrugsarealerne i området ikke har nogen væsentlig negativ effekt for 
fuglene på områdets udpegningsgrundlag, da der fortsat findes velegnede skov- og 
landbrugsarealer inden for Natura 2000-området. 

4.2.3 Udvidelse af fuglebeskyttelsesområdet 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 arealer i Bøtø Plantage 
som fuglebeskyttelsesområde er foretaget i overensstemmelse med aftalen om yderligere naturarealer. 
Arealet forventes at indeholde levested for hedelærke og havørn. 

4.2.4 Opsamling 

Efter at alle høringssvarene er blevet behandlet er fuglebeskyttelsesområdet blevet yderligere 
reduceret med intensivt drevet skovarealer, samtidig er der udvidet med Den Danske Naturfonds 
arealer i Bøtø Plantage på Falster. Fuglebeskyttelsesområdet er således reduceret med 565 ha, og 
udvidet med 81 ha. Den endelige områdegrænse fremgår af figur 49. 
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Figur 49. Den endelig afgrænsning af fuglebeskyttelsesområde F82 Bøtø Nor. 

 

 Fuglebeskyttelsesområde F83 Kyststrækningen v. Hyllekrog-4.3
Rødsand   

4.3.1 Høringsforslag 

I Miljøstyrelsens høringsforslag er området foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer 
og bebyggelse. Områdegrænserne er berigtiget og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

Figur 50 viser de berigtigede grænser samt høringsforslaget for fuglebeskyttelsesområde F83 
Kyststrækningen v. Hyllekrog-Rødsand.  
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Figur 50. Fuglebeskyttelsesområde F83. Den lilla skravering viser de berigtigede grænser for 
fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering angiver høringsforslagets afgrænsning. 
Dvs. at arealer, der kun er skraveret med lilla, er arealer, der er foreslået fjernet fra det 
beskyttede område. Arealer der kun er skraveret med lyserød, er arealer, der er foreslået tilføjet 
til det beskyttede område.  

4.3.2 Indkomne høringssvar 

Miljøstyrelsen har modtaget i alt 6 ændringsforslag til fuglebeskyttelsesområdet. Ændringsforslagene 
er fra Lolland Kommune, Dansk Ornitologisk Forening og flere lodsejere. Ændringsforslagene 
indeholder både forslag til udvidelser og reduktioner af områdets afgrænsning.  

På figur 551 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 foreslået en ændring af områdegrænsen. Kvadraterne gennemgås 
efter hinanden med start i det vestligste punkt og derefter med urets retning. 
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Figur 51. Fuglebeskyttelsesområde F83. Den lilla skravering viser de berigtigede grænser for 
fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering angiver høringsforslagets afgrænsning. 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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4.3.2.1 Kvadrat 1463, 1464, 1480, 1481 – arealer nær Sjælstofte Fæland  

 

Figur 52. Tallene angiver numrene på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 51. Den lilla 
skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering 
angiver høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med lilla, er arealer, 
der er foreslået fjernet fra det beskyttede område. Det gule helfarvede polygon viser et 
ændringsforslag, således at gul er forslag til udvidelse til nye områder.  

Miljøstyrelsen har foreslået, at de dyrkede arealer ved Sjælstofte Fæland udtages af 
fuglebeskyttelsesområdet, da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har 
vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af DOF-basen og på baggrund af dette, er der ikke fundet 
dokumentation for, at arealerne er levested for arter på fuglebeskyttelsesområdets 
udpegningsgrundlag. Miljøstyrelsen har desuden foretaget en vurdering af luftfoto fra 1995 og 2016, 
hvor det vurderes, at arealerne kan karakteriseres som intensivt drevet landbrugsareal med 
bebyggelse. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealerne kan udtages fra 
fuglebeskyttelsesområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i forhold til den 
eksisterende udpegning. 
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4.3.2.2 Kvadrat 1495 – arealer ved Errindlev Fæland 

 

Figur 53. Tallet angiver nummeret på det kvadrat, hvis indhold behandles jf. figur 51. Den lilla 
skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering 
angiver høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med lilla, er arealer, 
der er foreslået fjernet fra det beskyttede område. Arealer der kun er skraveret med lyserød, er 
arealer, der er foreslået tilføjet til det beskyttede område. Den gule helfarvede polygon viser 
ændringsforslaget til udvidelse.  

Miljøstyrelsen har foreslået fuglebeskyttelsesområdet udvidet med arealer syd og nord for Errindlev 
Fæland, for at følge afgrænsningen samt naturligt skel i landskabet. Miljøstyrelsen har desuden 
foreslået en mindre reduktion nord for Errindlev Havn med intensivt drevet landbrugsareal.  

Lolland Kommune bifalder, at området ved Errindlev Fæland er medtaget i fuglebeskyttelsesområdet. 

4.3.2.3 Kvadrat 1511 – arealer ved Handermelle 

 

Figur 54. Tallet angiver nummeret på det kvadrat, hvis indhold behandles jf. figur 51. Den lilla 
skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering 
angiver høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med lilla, er arealer, 
der er foreslået fjernet fra det beskyttede område. Den blå helfarvede polygon viser 
ændringsforslaget til reduktion.  
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Miljøstyrelsen har foreslået, at de dyrkede arealer nord for Handermelle ved Sandager udtages af 
fuglebeskyttelsesområdet, da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har 
vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af DOF-basen og på baggrund af dette, er der ikke fundet 
dokumentation for, at arealerne er levested for arter på fuglebeskyttelsesområdets 
udpegningsgrundlag. Miljøstyrelsen har desuden foretaget en vurdering af luftfoto fra 1995 og 2016, 
hvor det vurderes, at arealerne kan karakteriseres som intensivt drevet landbrugsareal med 
bebyggelse. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealerne kan udtages fra 
fuglebeskyttelsesområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i forhold til den 
eksisterende udpegning. 

En lodsejer ønsker, at udtage et intensivt dyrket landbrugsareal for at kunne opretholde den 
nuværende produktion og driftsform. 

I processen med at justere grænserne for fuglebeskyttelsesområderne fokuseres der på justeringer i 
kanten af områdegrænserne på baggrund af EU’s retningslinjer for afgrænsning af Natura 2000-
områder. Miljøstyrelsen vurderer, at det foreslåede areal har karakter af at lave et hul i det 
eksisterende fuglebeskyttelsesområde. Dette er ikke i overensstemmelse med EU’s retningsliner.  
På baggrund af dette fastholdes høringsforslagets områdegrænser. 

4.3.2.4 Kvadrat 1563 og 1582 – arealer ved Stubberup og Nysted 

 
Figur 55. Tallene angiver numrene på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 51. Den lilla 
skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering 
angiver høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med lilla, er arealer, 
der er foreslået fjernet fra det beskyttede område. Arealer der kun er skraveret med lyserød, er 
arealer, der er foreslået tilføjet til det beskyttede område. Den blå helfarvede polygon viser 
ændringsforslaget til reduktion.  

Miljøstyrelsen har foreslået, at de dyrkede arealer ved Stubberup udtages af fuglebeskyttelsesområdet, 
da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt 
fagligt materiale i form af DOF-basen og på baggrund af dette, er der ikke fundet dokumentation for, 
at arealerne er levested for arter på fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag. Miljøstyrelsen har 
desuden foretaget en vurdering af luftfoto fra 1995 og 2016, hvor det vurderes, at arealerne kan 
karakteriseres som intensivt drevet landbrugsareal med bebyggelse. Ud fra dette har Miljøstyrelsen 
vurderet, at arealerne kan udtages fra fuglebeskyttelsesområdet, uden at der sker en kvalitativ 
forringelse af beskyttelsen i forhold til den eksisterende udpegning. 
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En lodsejer ønsker arealer ved Nysted udtaget af Natura 2000-området, og oplyser at arealerne består 
af et tidligere gartneri samt have og park. 

I processen med at justere grænserne for fuglebeskyttelsesområderne fokuseres der på justeringer i 
kanten af områdegrænserne på baggrund af EU’s retningslinjer for afgrænsning af Natura 2000-
områder. Forslaget vil give anledning til, at der laves et hul inde i det eksisterende 
fuglebeskyttelsesområde. Dette er ikke i overensstemmelse med EU’s retningsliner. På baggrund af 
dette fastholdes høringsforslagets områdegrænser. 

4.3.2.5 Kvadrat 1662 og 1624 – arealer mellem Nysted og Tågense 

 

Figur 56. Tallene angiver numrene på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 51. Den lilla 
skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering 
angiver høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med lilla, er arealer, 
der er foreslået fjernet fra det beskyttede område.  

Miljøstyrelsen har foreslået, at de dyrkede arealer mellem Nysted og Tågerup udtages af 
fuglebeskyttelsesområdet, da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har 
vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af DOF-basen og på baggrund af dette, er der ikke fundet 
dokumentation for, at arealerne er levested for arter på fuglebeskyttelsesområdets 
udpegningsgrundlag. Miljøstyrelsen har desuden foretaget en vurdering af luftfoto fra 1995 og 2016, 
hvor det vurderes, at arealerne kan karakteriseres som intensivt drevet landbrugsareal med 
bebyggelse. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealerne kan udtages fra 
fuglebeskyttelsesområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i forhold til den 
eksisterende udpegning. 
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4.3.2.6 Kvadrat 1622, 1623, 1644 og 1645 – arealer ved Roden Skov 

 

Figur 57. Tallene angiver numrene på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 51. Den lilla 
skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering 
angiver høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med lilla, er arealer, 
der er foreslået fjernet fra det beskyttede område. Den gule helfarvede polygon viser 
ændringsforslaget til udvidelse.  

Miljøstyrelsen har foreslået, at de dyrkede arealer ved Frejlev Enghave og Roden Fed udtages af 
fuglebeskyttelsesområdet, da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har 
vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af DOF-basen og på baggrund af dette, er der ikke fundet 
dokumentation for, at arealerne er levested for arter på fuglebeskyttelsesområdets 
udpegningsgrundlag. Miljøstyrelsen har desuden foretaget en vurdering af luftfoto fra 1995 og 2016, 
hvor det vurderes, at arealerne kan karakteriseres som intensivt drevet landbrugsareal med 
bebyggelse. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealerne kan udtages fra 
fuglebeskyttelsesområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i forhold til den 
eksisterende udpegning. 

Dansk Ornitologisk Forening (Storstrøm) mener, at grænserne i høringsforslaget for 
fuglebeskyttelsesområdet er for tæt på en eksisterende havørnerede ved Hyllekrog. De foreslår, at 
inddrage Roden Skov i fuglebeskyttelsesområdet, for at tage hensyn til rastende og fouragerende arter 
på udpegningsgrundlaget. Det oplyses desuden at foreningen har registreret yngelende havørn i 
området. 

Miljøstyrelsen kan med henvisning til det foreliggende datagrundlag i DOF-basen ikke verificere, at 
arealet har væsentlig betydning som levested for havørn på fuglebeskyttelsesområdets 
udpegningsgrundlag.  

Høringssvaret indeholder forslag om udvidelse af fuglebeskyttelsesområdet med Roden Skov. 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 
(herunder også skov) af Natura 2000-områderne jf. de faglige kriterier og ikke udtage habitatnatur 
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eller levesteder for arter, så vurderes det, at der ikke er behov for yderligere udpegning af arealer. 
På den baggrund fastholdes høringsforslagets områdegrænser. 

4.3.2.7 Kvadrat 1621 – arealer ved Frejlev Vig 

 

Figur 58. Tallet angiver nummeret på det kvadrat, hvis indhold behandles jf. figur 51. Den lilla 
skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering 
angiver høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med lilla, er arealer, 
der er foreslået fjernet fra det beskyttede område. Arealer der kun er skraveret med lyserød, er 
arealer, der er foreslået tilføjet til det beskyttede område.  

Miljøstyrelsen har foreslået, at de dyrkede arealer syd for Skejten og øst for Frejlev Vig udtages af 
fuglebeskyttelsesområdet, da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har 
vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af DOF-basen og på baggrund af dette, er der ikke fundet 
dokumentation for, at arealerne er levested for arter på fuglebeskyttelsesområdets 
udpegningsgrundlag. Miljøstyrelsen har desuden foretaget en vurdering af luftfoto fra 1995 og 2016, 
hvor det vurderes, at arealerne kan karakteriseres som intensivt drevet landbrugsareal med 
bebyggelse. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealerne kan udtages fra 
fuglebeskyttelsesområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i forhold til den 
eksisterende udpegning. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

58 

4.3.2.8 Kvadrat 1693 – arealer ved Gedser 

 

Figur 59. Tallet angiver nummeret på det kvadrat, hvis indhold behandles jf. figur 51. Den lilla 
skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering 
angiver høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med lilla, er arealer, 
der er foreslået fjernet fra det beskyttede område. Den gule helfarvede polygon viser 
ændringsforslaget til udvidelse.  

Miljøstyrelsen har foreslået, at de lokalplanlagte arealer ved Gedser Havn udtages af 
fuglebeskyttelsesområdet, da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har 
vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af DOF-basen og på baggrund af dette, er der ikke fundet 
dokumentation for på udpegningsgrundlaget på arealerne. Miljøstyrelsen har desuden foretaget en 
vurdering af gældende lokalplaner for området, hvor arealet er udlagt til hotel- færgeområde. Ud fra 
dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealerne kan udtages fra fuglebeskyttelsesområdet, uden at der 
sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i forhold til den eksisterende udpegning. 

Dansk Ornitologisk Forening (Storstrøm) gør indsigelse mod at arealet Kroghage i høringsforslaget er 
udtaget af fuglebeskyttelsesområdet på baggrund af ynglende knopsvane, gråstrubet lappedykker og 
sortstrubet bynkefugl. Desuden oplyses at foreningen har registret rastende rødrygget tornskade på 
arealet. 

Miljøstyrelsen bemærker, at de i høringssvaret nævnte arter ikke er på områdets 
udpegningsgrundlag, med undtagelse af knopsvane. Arealet ved Kroghage er udtaget af 
fuglebeskyttelsesområdet på baggrund af, at det er lokalplanlagt til hotelområde. På baggrund heraf 
fastholdes høringsforslagets områdeafgræsning. 
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4.3.2.9 Tekniske justeringer 

Miljøstyrelsen har berigtiget områdegrænserne i kvadrat1444, 1495, 1643, 1662, 1663, 1664, 1665, 
1691, 1692 og 1719. Miljøstyrelsen har gennemgået områdegrænserne og justeret dem i forhold til 
nutidig anvendelse af digitale kort. I samme proces har Miljøstyrelsen gennemgået de oprindelige 
høringssvar fra dengang man udpegede Natura 2000-områderne og sikrede overensstemmelse mellem 
områdegrænserne og høringssvarene. 

4.3.3 Opsamling 

Høringssvarene har ikke givet anledning til yderligere ændringer i fuglebeskyttelsesområdets 
afgrænsning. I Miljøstyrelsens høringsforslag er området reduceret med 647 ha og udvidet med 21 ha. 
Den endelige områdegrænse fremgår af figur 60. 

 

Figur 60. Den endelige afgrænsning af fuglebeskyttelsesområde F83 Kyststrækningen v. 
Hyllekrog-Rødsand. 
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 Fuglebeskyttelsesområde F85 Smålandshavet nord for Lolland 4.4

4.4.1 Høringsforslag 

I Miljøstyrelsens høringsforslag er området foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer 
og bebyggelse. Områdegrænserne er berigtiget og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 
 
Figur 61 viser de berigtigede grænser samt høringsforslaget for fuglebeskyttelsesområde F85 
Smålandshavet nord for Lolland. 

 

Figur 61. Fuglebeskyttelsesområde F85. Den lilla skravering viser de berigtigede grænser for 
fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering angiver høringsforslagets afgrænsning. 
Dvs. at arealer, der kun er skraveret med lilla, er arealer, der er foreslået fjernet fra det 
beskyttede område. Arealer der kun er skraveret med lyserød, er arealer, der er foreslået tilføjet 
til det beskyttede område. 

4.4.2 Indkomne høringssvar 

Miljøstyrelsen har modtaget i alt 30 ændringsforslag til fuglebeskyttelsesområdet. Ændringsforslagene 
er fra Lolland Kommune, Dansk Ornitologisk Forening (Storstrøm), Danmarks 
Naturfredningsforening (Lolland) og flere lodsejere. Ændringsforlagene indeholder både forslag om 
udvidelser og reduktioner.  
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På figur 62 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 efter hinanden med start i det 
østligste punkt og derefter mod vest.  

 

Figur 62. Fuglebeskyttelsesområde F85. Den lilla skravering viser de berigtigede grænser for 
fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering angiver høringsforslagets afgrænsning. 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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4.4.2.1 Kvadrat 1393 – arealer nær Theilsskov 

 

Figur 63. Tallet angiver nummeret på det kvadrat, hvis indhold behandles jf. figur 62. Den lilla 
skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering 
angiver høringsforslagets afgrænsning. Den gule helfarvede polygon viser ændringsforslaget til 
udvidelse.  

Miljøstyrelsen har ikke foreslået ændringer i dette kvadrat. 

Dansk Ornitologisk Forening (Storstrøm) foreslår at udvide fuglebeskyttelsesområdet med skoven 
Theilsskov på baggrund af ynglende havørn på arealet. 

Miljøstyrelsen kan jf. datagrundlaget ikke verificere, at der på arealet er forekomst af levested for 
havørn på fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag. På baggrund heraf fastholdes 
høringsforslagets områdeafgræsning. 
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4.4.2.2 Kvadrat 1417 – arealer nær Kragenæs Havn 

 

Figur 64. Tallet angiver nummeret på det kvadrat, hvis indhold behandles jf. figur 62. Den lilla 
skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering 
angiver høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med lilla, er arealer, 
der er foreslået fjernet fra det beskyttede område.  

Miljøstyrelsen har foreslået, at det lokalplanlagte marina-område ved Kragenæs Havn udtages af 
fuglebeskyttelsesområdet, da arealet lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har 
vurderet fagligt tilgængeligt materiale i form af DOF-basen og på baggrund af dette, er der ikke fundet 
dokumentation for arter på udpegningsgrundlaget på arealet.  Miljøstyrelsen har vurderet, at arealet 
kan udtages fra fuglebeskyttelsesområdet uden, at der sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i 
forhold til den eksisterende udpegning. 

4.4.2.3 Kvadrat 1418 – arealer nær Ravnsby 

 

Figur 65. Tallet angiver nummeret på det kvadrat, hvis indhold behandles jf. figur 62. Den lilla 
skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering 
angiver høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med lyserød, er 
arealer, der er foreslået tilføjet til det beskyttede område. Den gule helfarvede polygon viser 
ændringsforslaget til udvidelse.  
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Miljøstyrelsen har foreslået, at fuglebeskyttelsesområdet udvides med arealer ved Ravnsby Slotsruin 
og Ravnsby Bakke, da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier, samt for at følge 
afgrænsningen af habitatområdet.  

Lolland Kommune bifalder, at arealet på Ravnsborg Slotsruin medtages i fuglebeskyttelsesområdet. 

4.4.2.4 Kvadrat 1426 – arealer nær Vester Havn 

 

Figur 66. Tallet angiver nummeret på det kvadrat, hvis indhold behandles jf. figur 62. Den lilla 
skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering 
angiver høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med lilla, er arealer, 
der er foreslået fjernet fra det beskyttede område.  

Miljøstyrelsen har foreslået at havneområdet ved Vester Havn udtages af fuglebeskyttelsesområdet, da 
arealet er en lokalplanlagt og aktiv færgehavn og lever dermed op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. 
Miljøstyrelsen har vurderet fagligt tilgængeligt materiale i form af DOF-basen og på baggrund af dette, 
er der ikke fundet dokumentation for arter på udpegningsgrundlaget på arealet.  Miljøstyrelsen har 
vurderet, at havnearealet kan udtages fra fuglebeskyttelsesområdet uden, at der sker en 
kvalitativforringelse af beskyttelsen i forhold til den eksisterende udpegning. 
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4.4.2.5 Kvadrat 1429 – arealer nær Avernakke Hage 

 

Figur 67. Tallet angiver nummeret på det kvadrat, hvis indhold behandles jf. figur 62. Den lilla 
skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering 
angiver høringsforslagets afgrænsning. Den gule helfarvede polygon viser ændringsforslaget til 
udvidelse.  

Miljøstyrelsen har foreslået, at arealet nord for Avernakke Hage udtages af fuglebeskyttelsesområdet, 
da arealet lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt 
materiale i form af DOF-basen og på baggrund af dette, er der ikke fundet dokumentation for arter på 
udpegningsgrundlaget på arealet. Miljøstyrelsen har desuden foretaget en vurdering af luftfoto fra 
1995 og 2016, hvor det vurderes, at arealet kan karakteriseres som intensivt drevet landbrugsareal 
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. 

Lolland Kommune finder det ikke hensigtsmæssigt, at markarealer nord for strandengen er udtaget af 
fuglebeskyttelsesområdet. 

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 
fuglebeskyttelsesområde forudsætter, at det bidrager til beskyttelsen af direktivarter. Et potentiale for, 
der evt. senere kan komme arter kan ikke alene begrunde opretholdelse af arealet. På den baggrund 
fastholdes høringsforslagets områdeafgrænsning. 

Lolland Kommune oplyser, at der er givet EU-midler til hegning og afgræsning af strandengen på 
Avernakke på Fejø. Derfor mener de at udtagning af markarealerne nord for strandengen på sigt 
betyder mindre beskyttelse af området, hvorfor kommunen finder udtagningen uhensigtsmæssig. 

Miljøstyrelsen kan jf. datagrundlaget ikke verificere, at der på arealet forekommer levested for arter 
på fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag. På baggrund heraf fastholdes høringsforslagets 
områdeafgræsning. 
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4.4.2.6 Kvadrat 1473 – arealer nær Darrehøj Mose 

 

Figur 68. Tallet angiver nummeret på det kvadrat, hvis indhold behandles jf. figur 62. Den lilla 
skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering 
angiver høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med lilla, er arealer, 
der er foreslået fjernet fra det beskyttede område. Den gule helfarvede polygon viser 
ændringsforslaget til udvidelse.  

Miljøstyrelsen har foreslået, at de dyrkede arealer øst Darrehøj Mose udtages af 
fuglebeskyttelsesområdet, da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har 
vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af DOF-basen og på baggrund af dette, er der ikke fundet 
dokumentation for arter på udpegningsgrundlaget på arealerne. Miljøstyrelsen har desuden foretaget 
en vurdering af luftfoto fra 1995 og 2016, hvor det vurderes, at arealerne kan karakteriseres som 
intensivt drevne landbrugsarealer. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealerne kan udtages 
fra fuglebeskyttelsesområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i forhold til den 
eksisterende udpegning. 

Danmarks Naturfredningsforening (Lolland) ønsker, at bibeholde områder på Femø i Natura 2000-
området på baggrund af fremtidssikring af strandtudse og grønbroget tudse.  

Miljøstyrelsen bemærker, at de i høringssvaret nævnte arter ikke er på områdets 
udpegningsgrundlag. På baggrund heraf fastholdes høringsforslagets områdeafgrænsning. 
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4.4.2.7 Kvadrat 1474, 1475, 1488 og 1489 – arealer nær Femø Pølsepind 

 

Figur 69. Tallene angiver numrene på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 62. Den lilla 
skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering 
angiver høringsforslagets afgrænsning. De gule og blå helfarvede polygoner viser 
ændringsforslagene således, at gul er forslag til udvidelse og blå er forslag til reduktion.  

Miljøstyrelsen har foreslået, at det dyrkede areal nord for Femø Pølsepind udtages af 
fuglebeskyttelsesområdet, da arealet lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har 
vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af DOF-basen og på baggrund af dette, er der ikke fundet 
dokumentation for arter på udpegningsgrundlaget på arealet. Miljøstyrelsen har desuden foretaget en 
vurdering af luftfoto fra 1995 og 2016, hvor det vurderes, at arealet kan karakteriseres som intensivt 
drevet landbrugsareal. 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. 

Danmarks Naturfredningsforening (Lolland) ønsker, at bibeholde områder på Femø i Natura 2000-
området på baggrund af fremtidssikring af strandtudse og grønbroget tudse.  

Miljøstyrelsen bemærker, at de i høringssvaret nævnte arter ikke er på områdets 
udpegningsgrundlag. På baggrund heraf fastholdes høringsforslagets områdeafgrænsning.  

En lodsejer foreslår, at udtage det areal som grænser op til kysten ved Femø Pølsepind. Lodsejer 
mener, at arealet lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier.  

I forbindelse med høring 2018 oplyser Lolland Kommune, at der er indgået aftale om fuglevenlig drift 
af græsarealerne på Femø Pølsepind, og ønsker derfor at de arealer, der i høringsforslaget er udtaget 
Natura 2000-området vil blive beholdt i området, baseret på lodsejers fremtidige muligheder for at 
udvide aftalearealet. 

Ligeledes i forbindelse med høring 2018 henviser Dansk Ornitologisk Forening (Storstrøm) til Lolland 
Kommunes høringssvar, som foreningen støtter op om. 

Miljøstyrelsen har på baggrund af Lolland Kommunes høringssvar vurderet, at formålet med 
projektet ved Femø Pølsepind understøtter målsætningen i Natura 2000-planen og bidrager til 
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beskyttelsen af direktivarter jf. områdets Natura 2000-plan. På den baggrund fastholdes 
høringsforslagets områdeafgrænsning, og arealet ved Femø Pølsepind forbliver i 
fuglebeskyttelsesområdet.  

4.4.2.8 Kvadrat 1458 og 1476 – arealer på Askø 

 

Figur 70. Tallene angiver numrene på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 62. Den lilla 
skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering 
angiver høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med lilla, er arealer, 
der er foreslået fjernet fra det beskyttede område. De gule helfarvede polygoner viser 
ændringsforslagene til udvidelse.  

Miljøstyrelsen har foreslået, at de dyrkede og bebyggede arealer på det centrale Askø udtages af 
fuglebeskyttelsesområdet, da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har 
vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af DOF-basen og på baggrund af dette, er der ikke fundet 
dokumentation for arter på udpegningsgrundlaget på arealerne. Miljøstyrelsen har desuden foretaget 
en vurdering af luftfoto fra 1995 og 2016, hvor det vurderes, at arealerne kan karakteriseres som 
intensivt drevet landbrugsareal. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealerne kan udtages fra 
fuglebeskyttelsesområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i forhold til den 
eksisterende udpegning. 

Lolland Kommune anser, de dyrkede arealer som et potentielt rasteområde for trækkende fugle, og 
påpeger, at lodsejers mulighed for at søge støtte til ekstensivering af driften begrænses når arealet 
udtages af Natura 2000-området. 

Miljøstyrelsen kan med henvisning til det foreliggende datagrundlag ikke verificere, at arealet har 
væsentlig betydning som levested for arter 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. Opretholdelse af et areal som fuglebeskyttelsesområde for at bevare tilskudsmuligheder 
imødekommes ikke. På den baggrund fastholdes høringsforslagets områdeafgrænsning. 
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Danmarks Naturfredningsforening (Lolland) støtter ikke, at det centrale Askø udtages af 
fuglebeskyttelsesområdet, på baggrund af ønske om fremtidssikring af strandtudse og grønbroget 
tudse. 

Miljøstyrelsen bemærker, at de i høringssvaret nævnte arter ikke er på områdets 
udpegningsgrundlag. Yderligere kan det bemærkes, at høringsforslaget kun udtager arealer 
af fuglebeskyttelsesområdet, hvilket ikke har betydning for de padder høringssvaret omhandler. På 
baggrund heraf fastholdes høringsforslagets områdeafgrænsning. 

4.4.2.9 Kvadrat 1430, 1431 og 1443 – arealer ved Keldernæs 

 

Figur 71. Tallene angiver numrene på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 62. Den lilla 
skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering 
angiver høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med lilla, er arealer, 
der er foreslået fjernet fra det beskyttede område. De gule helfarvede polygoner viser 
ændringsforslagene til udvidelse.  

Miljøstyrelsen har foreslået, at de dyrkede arealer nord og syd for Keldernæs udtages af 
fuglebeskyttelsesområdet, da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har 
vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af DOF-basen og på baggrund af dette, er der ikke fundet 
dokumentation for arter på udpegningsgrundlaget på arealerne. Miljøstyrelsen har desuden foretaget 
en vurdering af luftfoto fra 1995 og 2016, hvor det vurderes, at arealerne kan karakteriseres som 
intensivt drevet landbrugsarealer med bebyggelse. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at 
arealerne kan udtages fra fuglebeskyttelsesområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af 
beskyttelsen i forhold til den eksisterende udpegning. 

Danmarks Naturfredningsforening (Lolland) ønsker, at bevare den nuværende afgrænsning af Natura 
2000-området ved Blans og Keldernæs, og oplyser, at der ifølge foreningen er et rigt fugleliv i 
nærområdet. Foreningen ønsker endvidere at skabe sammenhæng mellem naturarealerne. Det 
påpeges ligeledes, at lodsejere fratages muligheden for at søge støtteordninger målrettet miljøvenlig 
drift, når et areal udtages af Natura 2000-området. 

Miljøstyrelsen kan med henvisning til det foreliggende datagrundlag i DOF-databasen ikke 
verificere, at der på arealet forekommer levested for arter på fuglebeskyttelsesområdets 
udpegningsgrundlag. Opretholdelse af et areal som fuglebeskyttelsesområde for at bevare 
tilskudsmuligheder imødekommes ikke. Formålet med Naturpakken er at udtage intensivt drevne 
arealer fra Natura 2000-områderne og evt. at udvide med nye arealer. Da der fokuseres på at 
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udtage intensivt drevne arealer jf. de faglige kriterier og ikke udtage levesteder for arter fastholdes 
høringsforslagets områdegrænser. 

4.4.2.10 Kvadrat 1459 og 1460 – arealer ved Reersnæs 

 

Figur 72. Tallene angiver numrene på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 62. Den lilla 
skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering 
angiver høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med lilla, er arealer, 
der er foreslået fjernet fra det beskyttede område. Arealer der kun er skraveret med lyserød, er 
arealer, der er foreslået tilføjet til det beskyttede område. De gule helfarvede polygoner viser 
ændringsforslagene til udvidelse.  

Miljøstyrelsen har foreslået, at de dyrkede arealer langs kysten mellem Reersnæs og Bandholm 
udtages af fuglebeskyttelsesområdet, da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. 
Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af DOF-basen og på baggrund af dette, 
er der ikke fundet dokumentation for arter på udpegningsgrundlaget på arealerne. Miljøstyrelsen har 
desuden foretaget en vurdering af luftfoto fra 1995 og 2016, hvor det vurderes, at arealerne kan 
karakteriseres som intensivt drevet landbrugsarealer. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at 
arealerne kan udtages fra fuglebeskyttelsesområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af 
beskyttelsen i forhold til den eksisterende udpegning. 

Danmarks Naturfredningsforening (Lolland) ønsker, at bibeholde den oprindelige afgrænsning af 
fuglebeskyttelsesområdet, og oplyser, at der ifølge foreningen er et rigt fugleliv i nærområdet. Det 
påpeges ligeledes, at lodsejere fratages muligheden for at søge støtteordninger målrettet miljøvenlig 
drift, når et areal udtages af Natura 2000-området. 

Miljøstyrelsen kan med henvisning til det foreliggende datagrundlag i DOF-basen ikke verificere, at 
der på arealet forekommer levested for arter på fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag. 
Opretholdelse af et areal som habitat- og fuglebeskyttelsesområde for at bevare tilskudsmuligheder 
imødekommes ikke. På baggrund heraf fastholdes høringsforslagets områdeafgræsning. 
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4.4.2.11  Kvadrat 1477 – arealer ved Bandholm 

 

Figur 73. Tallet angiver nummeret på det kvadrat, hvis indhold behandles jf. figur 62. Den lilla 
skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering 
angiver høringsforslagets afgrænsning. Den blå helfarvede polygon viser ændringsforslaget til 
reduktion.  

Miljøstyrelsen har ikke foreslået ændringer i kvadrat 1477. 

Lolland Kommune ønsker, at indskrænke Natura 2000-området omkring Bandholm Havn, grundet 
udviklings- og udvidelsesmuligheder af havnen. Forslaget mener kommunen ikke, er i strid med 
naturinteresser.  

Miljøstyrelsen tilstræber, at følge naturlige skel i landskabet jf. de faglige kriterier og ikke udtage 
levesteder for arter på udpegningsgrundlaget. Arealet som Lolland Kommune ønsker fjernet 
fremstår i dag som et natur-/hav areal, uden naturlige skel. På baggrund heraf fastholdes 
høringsforslagets afgrænsning. 
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4.4.2.12 Kvadrat 1491 og 1507 – arealer ved Maltrup Skov 

 

Figur 74. Tallene angiver numrene på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 62. Den lilla 
skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering 
angiver høringsforslagets afgrænsning. De blå helfarvede polygoner viser ændringsforslagene til 
reduktion.  

Miljøstyrelsen har foreslået enkelte tekniske justeringer i områdegrænsen for at følge naturlige skel i 
landskabet. 

En lodsejer ønsker tre arealer udtaget af fuglebeskyttelsesområdet, da lodsejer ikke mener at de er en 
del af udpegningsgrundlaget, men drives som produktionsskov. 

Miljøstyrelsen har på baggrund af høringssvaret gennemgået datagrundlaget samt luftfoto og 
vurderer på den baggrund, at arealerne ikke bidrager til beskyttelsen af levested for arter på 
fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag. På den baggrund justeres høringsforslaget, den 
justerede grænse ses på figur 75. 

 

Figur 75. Tallene angiver numrene på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 62. Den 
lyserøde skravering angiver høringsforslagets afgrænsning og den røde streg angiver den 
opdaterede områdegrænse.  
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I forbindelse med høring 2018 oplyser Dansk Ornitologisk Forening (Storstrøm), at foreningen anser 
skovene langs Smålandhavet som potentielle ynglesteder for havørn, hvorfor foreningen ønsker disse 
skove bevaret i området. 

Miljøstyrelsen kan jf. datagrundlaget i DOF-basen ikke dokumentere, at der på arealerne er 
forekomst af arter eller levested for havørn på fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag. For 
at et fuglebeskyttelsesområdet kan udvides forudsætter det, at arealerne bidrager til beskyttelsen af 
direktivarter. Et potentiale for, der evt. senere kan komme havørn kan ikke alene begrunde 
udpegningen af et areal. På den baggrund fastholdes høringsforslagets områdeafgrænsning. 

4.4.2.13 Kvadrat 1506 og 1507 – arealer ved Rodsnæs 

 

Figur 76. Tallene angiver numrene på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 62. Den lilla 
skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering 
angiver høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med lilla, er arealer, 
der er foreslået fjernet fra det beskyttede område. Arealer der kun er skraveret med lyserød, er 
arealer, der er foreslået 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 foreslået, at de dyrkede arealer ved Rodsnæs udtages af fuglebeskyttelsesområdet, 
da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt 
fagligt materiale i form af DOF-basen og på baggrund af dette, er der ikke fundet dokumentation for 
arter på udpegningsgrundlaget på arealerne. Miljøstyrelsen har desuden foretaget en vurdering af 
luftfoto fra 1995 og 2016, hvor det vurderes, at arealerne kan karakteriseres som intensivt drevet 
landbrugsarealer. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealerne kan udtages fra 
fuglebeskyttelsesområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i forhold til den 
eksisterende udpegning. 

Dansk Ornitologisk Forening (Storstrøm) gør generelt indsigelse mod reduktioner i 
fuglebeskyttelsesområdet, og ønsker at bibeholde de oprindelige afgrænsninger. 

Miljøstyrelsen kan med henvisning til det foreliggende datagrundlag i DOF-basen ikke verificere, at 
arealet ved Rodsnæs har væsentlig betydning som levested for arter 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 
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områdets udpegningsgrundlag, da der fortsat findes velegnede landbrugsarealer inden for Natura 
2000-området. 

En lodsejer foreslår, at flytte områdegrænserne for fuglebeskyttelsesområdet således, at dennes 
intensivt drevne arealer udgår af området. 

Miljøstyrelsen har på baggrund af høringssvaret gennemgået datagrundlaget samt luftfoto og 
vurderer på den baggrund, at arealet ikke bidrager til beskyttelsen af levested for arter på 
fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag. På den baggrund justeres høringsforslaget, den 
justerede grænse ses på figur 77. 

 

Figur 77. Tallet angiver nummeret på det kvadrat, hvis indhold behandles jf. figur 62. Den 
lyserøde skravering angiver høringsforslagets afgrænsning og den røde streg angiver den 
opdaterede områdegrænse.  

I forbindelse med høring 2018 oplyser Dansk Ornitologisk Forening (Storstrøm), at foreningen anser 
skovene langs Smålandhavet som potentielle ynglesteder for havørn, hvorfor foreningen ønsker disse 
skove bevaret i området. 

Miljøstyrelsen kan jf. datagrundlaget i DOF-basen ikke dokumentere, at der på arealerne er 
forekomst af arter eller levested for havørn på fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag. For 
at et fuglebeskyttelsesområdet kan udvides forudsætter det, at arealerne bidrager til beskyttelsen af 
direktivarter. Et potentiale for, der evt. senere kan komme havørn kan ikke alene begrunde 
udpegningen af et areal. På den baggrund fastholdes høringsforslagets områdeafgrænsning. 
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4.4.2.14 Kvadrat 1529– arealer ved Fladet 

 

Figur 78. Tallet angiver nummeret på det kvadrat, hvis indhold behandles jf. figur 62. Den lilla 
skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering 
angiver høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med lilla, er arealer, 
der er foreslået fjernet fra det beskyttede område. Arealer der kun er skraveret med lyserød, er 
arealer, der er foreslået 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 foreslået, at de dyrkede arealer ved Fladet ved Tårs Skovby udtages af 
fuglebeskyttelsesområdet, da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har 
vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af DOF-basen og på baggrund af dette, er der ikke fundet 
dokumentation for arter på udpegningsgrundlaget på arealerne. Miljøstyrelsen har desuden foretaget 
en vurdering af luftfoto fra 1995 og 2016, hvor det vurderes, at arealerne kan karakteriseres som 
intensivt drevet landbrugsarealer med bebyggelse. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at 
arealerne kan udtages fra fuglebeskyttelsesområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af 
beskyttelsen i forhold til den eksisterende udpegning. 

Dansk Ornitologisk Forening (Storstrøm) gør generelt indsigelse mod reduktioner i 
fuglebeskyttelsesområdet, og ønsker at bibeholde de oprindelige afgrænsninger. 

Miljøstyrelsen kan med henvisning til det foreliggende datagrundlag i DOF-basen ikke verificere, at 
arealet ved Fladet har væsentlig betydning som levested for arter 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. 
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4.4.2.15 Kvadrat 1528, 1529, 1549 og 1550 – arealer ved Kallø Skovby 

 

Figur 79. Tallene angiver numrene på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 62. Den lilla 
skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering 
angiver høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med lilla, er arealer, 
der er foreslået fjernet fra det beskyttede område. Arealer der kun er skraveret med lyserød, er 
arealer, der er foreslået 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 foreslået, at de dyrkede arealer ved Kallø udtages af fuglebeskyttelsesområdet, da 
arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt 
materiale i form af DOF-basen og på baggrund af dette, er der ikke fundet dokumentation for arter på 
udpegningsgrundlaget på arealerne. Miljøstyrelsen har desuden foretaget en vurdering af luftfoto fra 
1995 og 2016, hvor det vurderes, at arealerne kan karakteriseres som intensivt drevet landbrugsarealer 
med bebyggelse. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealerne kan udtages fra 
fuglebeskyttelsesområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i forhold til den 
eksisterende udpegning. 

Dansk Ornitologisk Forening (Storstrøm) gør generelt indsigelse mod reduktioner i 
fuglebeskyttelsesområdet, og ønsker at bibeholde de oprindelige afgrænsninger. 

Miljøstyrelsen kan med henvisning til det foreliggende datagrundlag i DOF-basen ikke verificere, at 
arealet ved Kalløgrå har væsentlig betydning som levested for arter 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. 

En lodsejer ønsker yderligere reduktion af fuglebeskyttelsesområderne med arealer som er i omdrift og 
som lodsejer vurderer lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. 
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Det er Miljøstyrelsens faglige vurdering, at arealet med sin beliggenhed umiddelbart op til Kallø Vig 
og Kallø Grå bidrager til sikring og opretholdelse af levestederne for arter, der er på 
fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag. På den baggrund fastholdes høringsforslagets 
fuglebeskyttelsesområdegrænser. 
 
En lodsejer ønsker en yderligere reduktion af fuglebeskyttelsesområderne med arealer (ved Odden 
Skov) i omdrift, da lodsejer mener at de lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. 

I processen med at justere grænserne for fuglebeskyttelsesområderne fokuseres der på justeringer i 
kanten af områdegrænserne på baggrund af EU’s retningslinjer for afgrænsning af Natura 2000-
områder. Miljøstyrelsen vurderer, at det foreslåede areal har karakter af at lave et hul i det 
eksisterende fuglebeskyttelsesområde, da vådområdet Lyngen fortsat er omfattet af 
fuglebeskyttelsesområdet. Dette er ikke i overensstemmelse med EU’s retningsliner. På baggrund af 
dette fastholdes høringsforslagets områdegrænser. 

4.4.2.16 Kvadrat 1527 og 1548 – arealer ved Vigsø 

 

Figur 80. Tallene angiver numrene på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 62. Den lilla 
skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering 
angiver høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med lilla, er arealer, 
der er foreslået fjernet fra det beskyttede område. De gule helfarvede polygoner viser 
ændringsforslagene til udvidelse.  

Miljøstyrelsen har foreslået, at de dyrkede arealer ved Vigsø udtages af fuglebeskyttelsesområdet, da 
arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt 
materiale i form af DOF-basen og på baggrund af dette, er der ikke fundet dokumentation for arter på 
udpegningsgrundlaget på arealerne. Miljøstyrelsen har desuden foretaget en vurdering af luftfoto fra 
1995 og 2016, hvor det vurderes, at arealerne kan karakteriseres som intensivt drevet landbrugsarealer 
med bebyggelse. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealerne kan udtages fra 
fuglebeskyttelsesområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i forhold til den 
eksisterende udpegning. 

Dansk Ornitologisk Forening (Storstrøm) gør generelt indsigelse mod reduktioner i 
fuglebeskyttelsesområdet, og ønsker at bibeholde de oprindelige afgrænsninger. 

Miljøstyrelsen kan med henvisning til det foreliggende datagrundlag i DOF-basen ikke verificere, at 
arealet ved Vigsø har væsentlig betydning som levested for arter 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 
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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. 

4.4.2.17 Kvadrat 1577 og 1578 – arealer ved Alstrup og Vester Kippinge 

 

Figur 81. Tallene angiver numrene på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 62. Den lilla 
skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering 
angiver høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med lilla, er arealer, 
der er foreslået fjernet fra det beskyttede område. Arealer der kun er skraveret med lyserød, er 
arealer, der er foreslået tilføjet til det beskyttede område.  

Miljøstyrelsen har foreslået, at de dyrkede arealer ved Alstrup udtages af fuglebeskyttelsesområdet, da 
arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt 
materiale i form af DOF-basen og på baggrund af dette, er der ikke fundet dokumentation for arter på 
udpegningsgrundlaget på arealerne. Miljøstyrelsen har desuden foretaget en vurdering af luftfoto fra 
1995 og 2016, hvor det vurderes, at arealerne kan karakteriseres som intensivt drevet landbrugsarealer 
med bebyggelse. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealerne kan udtages fra 
fuglebeskyttelsesområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i forhold til den 
eksisterende udpegning. 

Ved Vester Kippinge er fuglebeskyttelsesområdet udvidet med baggrund i at følge naturlige skel i 
landskabet. 
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4.4.2.18 Kvadrat 1562, 1575 og 1576 – arealer ved Vålse 

 

Figur 82. Tallene angiver numrene på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 62. Den lilla 
skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering 
angiver høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med lilla, er arealer, 
der er foreslået fjernet fra det beskyttede område. Arealer der kun er skraveret med lyserød, er 
arealer, der er foreslået tilføjet til det beskyttede område. De blå helfarvede polygoner viser 
ændringsforslagene til reduktion.  

Miljøstyrelsen har foreslået, at de dyrkede arealer ved ejendommene Valnæsgård og Landbjerggård 
udtages af fuglebeskyttelsesområdet, da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. 
Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af DOF-basen og på baggrund af dette, 
er der ikke fundet dokumentation for arter på udpegningsgrundlaget på arealerne. Miljøstyrelsen har 
desuden foretaget en vurdering af luftfoto fra 1995 og 2016, hvor det vurderes, at arealerne kan 
karakteriseres som intensivt drevet landbrugsarealer med bebyggelse. Ud fra dette har Miljøstyrelsen 
vurderet, at arealerne kan udtages fra fuglebeskyttelsesområdet, uden at der sker en kvalitativ 
forringelse af beskyttelsen i forhold til den eksisterende udpegning. 

En lodsejer ønsker Resle Skov udtaget af Natura 2000-området, grundet administrative 
besværligheder i forbindelse med aktiviteter og drift. 

I processen med at justere grænserne for fuglebeskyttelsesområderne fokuseres der på justeringer i 
kanten af områdegrænserne på baggrund af EU’s retningslinjer for afgrænsning af Natura 2000-
områder. Forslaget vil give anledning til, at der laves et hul inde i det eksisterende 
fuglebeskyttelsesområde. Dette er ikke i overensstemmelse med EU’s retningsliner. På baggrund af 
dette fastholdes høringsforslagets områdegrænse. 

En lodsejer ønsker Vålse Vesterskov udtaget af Natura 2000-området, grundet administrative 
besværligheder i forbindelse med aktiviteter og drift. 

Miljøstyrelsen har på baggrund af høringssvaret gennemgået datagrundlaget samt luftfoto og 
vurderer på den baggrund, at skoven ikke bidrager til beskyttelsen af arter eller er levested for arter 
på fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag. På den baggrund justeres høringsforslaget. Den 
justerede grænse ses på figur 83. 
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Figur 83. Tallet angiver nummeret på det kvadrat, hvis indhold behandles jf. figur 62. Den 
lyserøde skravering angiver høringsforslagets afgrænsning og den røde streg angiver den 
opdaterede områdegrænse.  

I forbindelse med høring 2018 oplyser Dansk Ornitologisk Forening (Storstrøm), at foreningen anser 
skovene langs Smålandhavet som potentielle ynglesteder for havørn, hvorfor foreningen ønsker disse 
skove bevaret i området. 

Miljøstyrelsen kan jf. datagrundlaget i DOF-basen ikke dokumentere, at der på arealerne er 
forekomst af arter eller levested for havørn på fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag. For 
at et fuglebeskyttelsesområdet kan udvides forudsætter det, at arealerne bidrager til beskyttelsen af 
direktivarter. Et potentiale for, der evt. senere kan komme havørn kan ikke alene begrunde 
udpegningen af et areal. På den baggrund fastholdes høringsforslagets områdeafgrænsning. 

4.4.2.19 Kvadrat 1615 – arealer ved Orenæs 

 

Figur 84. Tallet angiver nummeret på det kvadrat, hvis indhold behandles jf. figur 62. Den lilla 
skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering 
angiver høringsforslagets afgrænsning. Den blå helfarvede polygon viser ændringsforslaget til 
reduktion.  
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En lodsejer ønsker Orehoved Skov udtaget af fuglebeskyttelsesområdet, på baggrund af administrative 
besværligheder. Det bemærkes desuden, at havørn ikke er set yngle i området, samt at produktionen 
forsat tilgodeser denne arts levesteds- og ynglemuligheder. 

Miljøstyrelsen har på baggrund af høringssvaret gennemgået datagrundlaget samt luftfoto og 
vurderer på den baggrund, at arealet ikke bidrager til beskyttelsen af levested for arter på 
fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag. På den baggrund justeres høringsforslaget. Den 
justerede grænse ses på figur 85. 

 

Figur 85. Tallet angiver nummeret på det kvadrat, hvis indhold behandles jf. figur 62. Den 
lyserøde skravering angiver høringsforslagets afgrænsning og den røde streg angiver den 
opdaterede områdegrænse.  

I forbindelse med høring 2018 oplyser Dansk Ornitologisk Forening (Storstrøm), at foreningen anser 
skovene langs Smålandhavet som potentielle ynglesteder for havørn, hvorfor foreningen ønsker disse 
skove bevaret i området. 

Miljøstyrelsen kan jf. datagrundlaget i DOF-basen ikke dokumentere, at der på arealerne er 
forekomst af arter eller levested for havørn på fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag. For 
at et fuglebeskyttelsesområdet kan udvides forudsætter det, at arealerne bidrager til beskyttelsen af 
direktivarter. Et potentiale for, der evt. senere kan komme havørn kan ikke alene begrunde 
udpegningen af et areal. På den baggrund fastholdes høringsforslagets områdeafgrænsning. 

4.4.2.20 Tekniske justeringer 

Miljøstyrelsen har berigtiget områdegrænserne i kvadrat1405,1416, 1428, 1430 1441, 1442, 1457, 1578, 
1579, 1597, 1615 og 1616. Miljøstyrelsen har gennemgået områdegrænserne og justeret dem i forhold til 
nutidig anvendelse af digitale kort. I samme proces har Miljøstyrelsen gennemgået de oprindelige 
høringssvar fra dengang man udpegede Natura 2000-områderne og sikrede overensstemmelse mellem 
områdegrænserne og høringssvarene. 

4.4.3 Bemærkninger, der ikke indgår i høring 

Lolland Kommune bifalder udtagning af Askø By og sommerhusområdet. Kommunen bemærker 
desuden, at det vil være af stor betydning for Askø på sigt at omlægge til ekstensiv drift og naturpleje. 

Miljøstyrelsen takker for høringssvaret og oplyser at overordnede bemærkninger til Natura 2000 
besvares i det generelle høringsnotat. 
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4.4.4 Opsamling 

Efter behandling af alle høringssvarene har Miljøstyrelsen udvidet fuglebeskyttelsesområdet med 15 
ha, og foretaget reduktioner på 1.319 ha. Den endelige områdegrænse fremgår af figur 86. 

 

Figur 86. Den endelige afgrænsning af fuglebeskyttelsesområde F85 Smålandshavet nord for 
Lolland. 

 Fuglebeskyttelsesområde F86 Guldborgsund  4.5

4.5.1 Høringsforslag 

I Miljøstyrelsens høringsforslag er området foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer 
ved Majbølle og syd for Nykøbing Falster samt havneareal ved Guldborg. Områdegrænserne er 
berigtiget og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

Figur 87 viser de berigtigede grænser samt høringsforslaget for fuglebeskyttelsesområde F86 
Guldborgsund. 
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Figur 87. Fuglebeskyttelsesområde F86. Den lilla skravering viser de berigtigede grænser for 
fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering angiver høringsforslagets afgrænsning. 
Dvs. at arealer, der kun er skraveret med lilla, er arealer, der er foreslået fjernet fra det 
beskyttede område. Arealer der kun er skraveret med lyserød, er arealer, der er foreslået tilføjet 
til det beskyttede område. 

4.5.2 Indkomne høringssvar 

Miljøstyrelsen har modtaget i alt 5 ændringsforslag til fuglebeskyttelsesområdet. Ændringsforslagene 
er fra Guldborgsund Kommune, Dansk Ornitologisk Forening og en lodsejer. Ændringsforslagene 
indeholder både forslag om udvidelser og reduktioner.  

På figur 88 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 efter hinanden med start i det 
nordligste punkt og derefter mod syd.  
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Figur 88. Fuglebeskyttelsesområde F86. Den lilla skravering viser de berigtigede grænser for 
fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering angiver høringsforslagets afgrænsning. 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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4.5.2.1 Kvadrat 1579 – arealer ved Guldborg 

 

Figur 89. Tallet angiver nummeret på det kvadrat, hvis indhold behandles jf. figur 88. Den lilla 
skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering 
angiver høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med lilla, er arealer, 
der er foreslået fjernet fra det beskyttede område. Arealer der kun er skraveret med lyserød, er 
arealer, der er foreslået tilføjet til det beskyttede område.  

Miljøstyrelsen har foreslået delvist lokalplanlagt havneområder udtaget af fuglebeskyttelsesområdet, 
da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt 
fagligt materiale i form af DOF-basen og på baggrund af dette, er der ikke fundet dokumentation for 
arter på udpegningsgrundlaget på arealerne. Miljøstyrelsen har desuden foretaget en vurdering af 
luftfoto fra 1995 og 2016, hvor det vurderes, at arealerne kan karakteriseres som aktivt havneområde. 
Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealerne kan udtages fra fuglebeskyttelsesområdet, uden 
at der sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i forhold til den eksisterende udpegning. 
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4.5.2.2 Kvadrat 1580, 1598, 1617 og 1618 – arealer langs Falsters kyst ved 
Middelgrund og Guldborgsundtunnellen 

 

Figur 90. Tallene angiver numrene på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 88. Den lilla 
skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering 
angiver høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med lilla, er arealer, 
der er foreslået fjernet fra det beskyttede område. Arealer der kun er skraveret med lyserød, er 
arealer, der er foreslået 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 foreslået mindre justeringer i områdegrænsen langs Falsters vestkyst, for at 
berigtige grænserne samt følge naturlige skel i landskabet. 

En lodsejer gør indsigelse mod flytning af Natura 2000-grænserne, og ønsker dem ført tilbage til den 
oprindelige placering. Dette med begrundelse om mulige restriktioner og begrænsninger i forbindelse 
med vedligeholdelse af diger. 

Miljøstyrelsen har gennemgået alle de eksisterende Natura 2000-områder for at berigtige de 
eksisterende områdegrænser. I arbejdet er indgået justeringer i forhold til nutidig anvendelse af 
digitale kort og en gennemgang af de oprindelige høringssvar fra den oprindelige udpegning af 
Natura 2000-områderne for at sikre fuld overensstemmelse mellem områdegrænserne og de 
tidligere høringssvar (se vejledning til berigtigelse af områdegrænser). Miljøstyrelsen har i 
forbindelse med høringsforslaget til justerede Natura 2000-grænser taget udgangspunkt i de 
berigtigede grænser. Arealet langs kysten, som lodsejer foreslår udtaget af 
fuglebeskyttelsesområdet, er et areal, som Miljøstyrelsen har justeret for at berigtige de eksisterende 
områdegrænser. På baggrund heraf imødekommes høringssvaret ikke og høringsforslagets 
områdegrænser fastholdes langs kysten. 
 
Den lille udvidelse som Miljøstyrelsen har foreslået ved marken, ophæves på baggrund af den 
offentlige høring af relevante høringsparter. Områdegrænsen føres således tilbage til den 
oprindelige grænse, som var gældende inden processen med justering af fuglebeskyttelsesområdets 
grænser. Den justerede grænse ses på figur 91. 
 

http://mst.dk/media/114328/vejledning-til-kvalitetssikring.pdf
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Figur 91. Tallet angiver nummeret på det kvadrat, hvis indhold behandles jf. figur 88. Den 
lyserøde skravering angiver høringsforslagets afgrænsning og den røde streg angiver den 
opdaterede områdegrænse.  

4.5.2.3 Kvadrat 1581 og 1599– arealer ved Majbølle 

 

Figur 92. Tallene angiver numrene på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 88. Den lilla 
skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering 
angiver høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med lilla, er arealer, 
der er foreslået fjernet fra det beskyttede område. Arealer der kun er skraveret med lyserød, er 
arealer, der er foreslået tilføjet til det beskyttede område. Den gule polygon viser 
ændringsforslaget til udvidelse.  

Miljøstyrelsen har foreslået, at de dyrkede arealer ved Majbølle udtages af fuglebeskyttelsesområdet, 
da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt 
fagligt materiale i form af DOF-basen og på baggrund af dette, er der ikke fundet dokumentation for 
arter på udpegningsgrundlaget på arealerne. Miljøstyrelsen har desuden foretaget en vurdering af 
luftfoto fra 1995 og 2016, hvor det vurderes, at arealerne kan karakteriseres som intensivt drevet 
landbrugsarealer med bebyggelse. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealerne kan udtages 
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fra fuglebeskyttelsesområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i forhold til den 
eksisterende udpegning. 

Dansk Ornitologisk Forening (Storstrøm) foreslår, at der oprettes forstyrrelsesfrie områder til gæs ved 
Majbølle Nor, samt at EU-midler benyttes til gåsevenlige afgrøder på markerne. Generelt gør 
foreningen indsigelse mod reduktioner i fuglebeskyttelsesområderne areal. 

Miljøstyrelsen kan med henvisning til det foreliggende datagrundlag i DOF-basen ikke verificere, at 
arealerne har væsentlig betydning som levested for gæs og svaner 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. 

4.5.2.4 Kvadrat 1641 og 1642– arealer ved Nykøbing F. Havn 

 

Figur 93. Tallene angiver numrene på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 88. Den lilla 
skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering 
angiver høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med lilla, er arealer, 
der er foreslået fjernet fra det beskyttede område. Arealer der kun er skraveret med lyserød, er 
arealer, der er foreslået tilføjet til det beskyttede område. Den blå polygon viser 
ændringsforslaget til reduktion.  

Miljøstyrelsen har justeret fuglebeskyttelsesområdegrænsen til den gældende lokalplan for 
erhvervshavnen i Nykøbing Falster. 

Guldborgsund Kommune ønsker, at havnearealet ved Nykøbing Falster udtages af Natura 2000-
området, for at fremme erhvervsudviklingsmulighederne. Kommunen vurderer, at der ikke er de store 
naturinteresser på arealet. 

I processen med at justere grænserne for fuglebeskyttelsesområderne fokuseres der på justeringer i 
kanten af områdegrænserne på baggrund af EU’s retningslinjer for afgrænsning af Natura 2000-
områder. Forslaget vil give anledning til, at der laves et hul inde i det eksisterende 
fuglebeskyttelsesområde. Dette er ikke i overensstemmelse med EU’s retningsliner. På baggrund af 
dette fastholdes høringsforslagets områdegrænser. 
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4.5.2.5 Kvadrat 1661 og 1662– arealer ved Hasselø Plantage 

 

Figur 94. Tallene angiver numrene på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 88. Den lilla 
skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering 
angiver høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med lilla, er arealer, 
der er foreslået fjernet fra det beskyttede område.  

Miljøstyrelsen har foreslået, at de dyrkede arealer ved Hasselø Plantage udtages af 
fuglebeskyttelsesområdet, da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har 
vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af DOF-basen og på baggrund af dette, er der ikke fundet 
dokumentation for arter på udpegningsgrundlaget på arealerne. Miljøstyrelsen har desuden foretaget 
en vurdering af luftfoto fra 1995 og 2016, hvor det vurderes, at arealerne kan karakteriseres som 
intensivt drevet landbrugsarealer. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealerne kan udtages 
fra fuglebeskyttelsesområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i forhold til den 
eksisterende udpegning. 

4.5.2.6 Tekniske justeringer 

Miljøstyrelsen har berigtiget områdegrænserne i kvadrat1579, 1580, 1598, 1600, 1618, 1619, 1620 og 
1642. Miljøstyrelsen har gennemgået områdegrænserne og justeret dem i forhold til nutidig 
anvendelse af digitale kort. I samme proces har Miljøstyrelsen gennemgået de oprindelige høringssvar 
fra dengang man udpegede Natura 2000-områderne og sikrede overensstemmelse mellem 
områdegrænserne og høringssvarene. 

4.5.3 Opsamling 

Efter at alle høringssvarene er blevet behandlet, har Miljøstyrelsen reduceret fuglebeskyttelsesområdet 
med 403 ha og udvidet med 6 ha. Den endelige områdegrænse fremgår af figur 95. 
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Figur 95. Den endelige afgrænsning af fuglebeskyttelsesområde F86 Guldborgsund. 

 Miljøstyrelsens forslag til nye grænser for N173 5
Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborgsund, Bøtø Nor 
og Hyllekrog-Rødsand 

 Opsamling 5.1

Afgrænsningen af Natura 2000-område N173 Smålandshavet nord for Lolland, Guldborgsund, Bøtø 
Nor og Hyllekrog-Rødsand er justeret på baggrund af de indkomne høringssvar, høring 2018 af de 
implicerede lodsejere og udlægning af Den Danske Naturfonds arealer. I alt udvidelses Natura 2000-
området med 126 ha og reduceres med 2.511 ha. 

Den endelige områdegrænse fremgår af figur 96. 
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Figur 96. Den endelige afgrænsning af Natura 2000-område N173 Smålandshavet nord for 
Lolland, Guldborgsund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand. 

 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. 
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 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelseshøring 6

 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 en række høringssvar til område N173 Smålandsfarvandet nord for Lolland, 
Guldborgsund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand. Høringssvarene vedrører konkret habitatområde 
H152 Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborgsund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand og 
fuglebeskyttelsesområde F82 Bøtø Nor. 

6.2.1 Habitatområde H152 Smålandsfarvandet nord for Lolland, 
Guldborgsund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand 

To høringssvar gentager argumenter, der tidligere er fremsendt i Miljøstyrelsens høringer af udkast til 
grænsejusteringen, men med et justeret forslag for arealreduktion. Miljøstyrelsen har genbehandlet 
disse høringssvar ud fra de faglige kriterier, luftfoto fra 1995 og 2016 og fagligt materiale. På baggrund 
af dette justeres habitatområdets grænser, således at afgrænsningen fra figur 42, s. 41 i dette 
høringsnotat erstattes af nedenstående vurdering og kort i figur 98.  

I et høringssvar fra SEGES på vegne af 20 lodsejere foreslås der en yderligere reduktion af 
habitatområdet med et areal mellem kyststrækning mod Guldborgsund og Søndersøkanalen, da der er 
ifølge høringsparterne er tale om intensivt dyrkede arealer, og da der ikke er levesteder for beskyttede 
arter på udpegningsgrundlaget eller arealer med habitatnatur. 

På baggrund af høringssvaret har Miljøstyrelsen gennemgået datagrundlaget  (luftfotos og data i 
Naturdatabasen) på ny, og foretaget en konkret vurdering af de samlede forhold vedr. både 
datagrundlag og den særlige geografiske afgrænsning af denne del af habitatområdet.   

Miljøstyrelsen kan konstatere, at der inden for dette areal er kortlagt to forekomster af naturtypen 
næringsrig sø. Den ene ligger mellem den nedlagte jernbane og Gl. Landevej syd for Skelby, mens 
den anden findes mellem de to kanaler øst for Skelby.  

Den næringsrige sø syd for Skelby ligger isoleret fra anden kortlagt natur (> 2 km) og umiddelbart 
op ad bebyggelse og inden for byggefelt angivet på topografisk kort. Ifølge både nye og historiske 
luftfotos indgår søen i et plejet have-/parkareal til bebyggelsen. Den anden kortlagte, næringsrige 
sø, der ligger i området mellem kanalerne øst for Skelby ligger også isoleret fra anden kortlagt 
natur. Naturindholdet i denne sø er ifølge data i Naturdatabasen forholdsvis begrænset. På 
baggrund af dette vurderer Miljøstyrelsen at bibeholdelse af store, intensivt dyrkede arealer inden 
for områdegrænsen ikke kan begrundes i tilstedeværelsen af disse to søer alene. Der findes mindre 
isolerede forekomster af næringsrig sø i den sydøstlige del af habitatområdet, hvor der desuden er § 
3-registrerede søer, der endnu ikke har været kortlagt i forhold til evt. forekomst af 
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habitatnaturtyper. Da det således vurderes, at det areal, der foreslås udtaget af habitatområdet, 
ikke har væsentlig betydning for at sikre målopfyldelse af Natura 2000-planen, imødekommes 
høringssvarets forslag. På baggrund af dette justeres områdegrænserne, så landbrugsarealer 
mellem Søndersøkanalen og kyststrækningen mod Guldborgsund udtages af habitatområdet. De 
ændrede grænser ses på figur 97. 

En lodsejer har genfremsendt et høringssvar med forslag om at udtage yderligere arealer i 
habitatområdets sydøstligste del, da der ifølge høringssvaret er tale om intensivt dyrkede arealer. 
Lodsejer har overfor Miljøstyrelsen præciseret, at det nye høringssvar kun vedrører en del af de 
dyrkede skov- og markarealer, der foreslås taget ud af området, mens Søndersø-engene samt et areal 
med bl.a. tre habitatkortlagte søer syd herfor foreslås bibeholdt inden for habitatområdet (kvadrat 
2577 i figur 97).  

Miljøstyrelsen kan konstatere, at arealet er en mosaik af dyrkede marker, skovbeplantning og 
naturarealer, herunder ikke habitatkortlagte § 3-registrerede søer og naturtyper. Dette delområde 
er således af en anden karakter, end de intensivt dyrkede arealer, der tages ud vest for 
Søndersøkanalen. Miljøstyrelsen kan på baggrund af data i Naturdatabasen dokumentere forekomst 
af stor vandsalamander, som er på habitatområdets udpegningsgrundlag. Stor vandsalamander er 
registreret i begge af to stikprøvebaseret undersøgte søer i denne del af habitatområdet, og arten må 
derfor forventes også at forekomme i andre søer på arealet. Mosaiklandskabet med skovbevoksning 
vurderes desuden at være af væsentlig betydning for artens overvintring. Antallet af ikke-kortlagte, 
men § 3-registrerede søer, inden for området er allerede reduceret med høringsforslagets 
grænsejustering både mod vest (se ovenfor) og mod øst for den del af habitatområdet, der foreslås 
yderligere reduceret. Miljøstyrelsen fastholder derfor, at en yderligere reducering af området vil 
forringe beskyttelsen og den fortsatte forbedring af habitatnaturen på habitatområdets 
udpegningsgrundlag. Høringssvar med forslag om udtagning af arealet imødekommes derfor ikke. 

 
Figur 97. Tallene angiver numre på kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 8. Den grønne 
skravering angiver høringsforslagets afgrænsning. Arealet mellem den blå streg ved 
kyststrækningen mod Guldborgsund og den nord/syd-gående blå streg i kvadrat 2552-2553 
udtages af området på baggrund af nye høringssvar og angiver den opdaterede områdegrænse. 
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6.2.1.1 Opsamling for habitatområde H152 

Efter behandling af høringsvar til bekendtgørelsen reduceres den del af habitatområdet, der dækker 
Bøtø Nor, med ca. 330 ha. Habitatområde H152 reduceres således samlet med 2.446 ha og udvides 
med 131 ha. Den endelige afgrænsning af habitatområde H152 fremgår af figur 98.  

 
Figur 98. Den endelige afgrænsning af habitatområde H152 Smålandsfarvandet nord for Lolland, 
Guldborgsund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand efter bekendtgørelseshøring. Denne erstatter den 
afgrænsning, som er vist i figur 42 i dette høringsnotat. 

 

6.2.2 Fuglebeskyttelsesområde F82 Bøtø Nor 

To høringssvar gentager argumenter, der tidligere er fremsendt i Miljøstyrelsens høringer af udkast til 
grænsejusteringen, men med et justeret forslag for arealreduktion. Miljøstyrelsen har genbehandlet 
disse høringssvar ud fra de faglige kriterier, luftfoto fra 1995 og 2016 og fagligt materiale. På baggrund 
af dette justeres fuglebeskyttelsesområdet grænser, således at afgrænsningen fra figur 49, s. 49 i dette 
høringsnotat erstattes af nedenstående kort og vurdering.  

I et høringssvar fra SEGES på vegne af 20 lodsejere fremgår det, at et areal mellem kyststrækningen 
mod Guldborgsund og Søndersøkanalen ønskes taget ud af fuglebeskyttelsesområdet, da der ifølge 
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høringsparterne er tale om intensivt dyrkede arealer, og da der ifølge høringssvaret vurderes ikke at 
være tale om særligt sjældne trækfuglearter på fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag. 

Ifølge observationer i DOF-basen anvendes området periodevist og tilbagevendende af store antal 
rastende bramgås, sædgås og trane. Særligt for sædgås viser data, at området i perioder huser en 
væsentlig bestand af rastende fugle i Bøtø Nor og omkringliggende landbrugsarealer.  

En del af det landareal, som forbinder fuglebeskyttelsesområde F82 med F83 i det sydlige 
Guldborgsund rummer forholdsvis meget bebyggelse, og det vurderes derfor, at disse arealer næppe 
er af væsentlig betydning for større gåseflokke.  

Det er væsentligt, at der fortsat vil være tilstrækkeligt med åbne arealer af hensyn til rastende fugle 
på udpegningsgrundlaget, hvorfor høringssvaret kun efterkommes delvist. Arealet mellem den 
vestlige afvandingskanal og Søndersøkanalen bibeholdes derfor i fuglebeskyttelsesområdet, mens 
områdets smalle landstribe syd for Skelby tages ud. Den ændrede grænse fremgår af figur 99.  

En lodsejer har indgivet et høringssvar med forslag om yderligere reduktion med arealer i 
fuglebeskyttelsesområdets sydøstligste del. Området er ifølge høringssvaret intensivt dyrkede mark- og 
skovarealer. I høringssvaret bemærkes, at Miljøstyrelsen har nævnt levesteder for rørdrum, der ikke er 
på områdets udpegningsgrundlag, som argument i høringsnotatet for ikke at udtage Søndersøengene. 
Lodsejer har overfor Miljøstyrelsen præciseret, at det nye høringssvar kun vedrører en del af de 
dyrkede skov- og markarealer, der foreslås taget ud af området, mens bl.a. Søndersø-engene 
accepteres som bibeholdt inden for fuglebeskyttelsesområdet. 

Miljøstyrelsen vurderer på baggrund viden om forekomsten af ynglende rørhøg i Bøtø Nor 
indsamlet i det statslige overvågningsprogram – NOVANA suppleret med data fra DOF-basen, at 
naturarealerne omkring ynglelokaliteterne og bl.a. den sydøstlige del af fuglebeskyttelsesområdet 
med mosaiklandskab skov, natur og dyrkede marker med tætliggende grøblerender har betydning 
som fourageringslokalitet for områdets bestand af rørhøg. Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af 
data i DOF-basen, at den sydøstlige del af fuglebeskyttelsesområdet også har en vis betydning for 
den til tider store bestand af rastende traner i fuglebeskyttelsesområdet. Høringssvarets forslag om 
yderligere udtagning af arealer i denne del af fuglebeskyttelsesområdet efterkommes derfor ikke. 

Levesteder for rørdrum er på side 47 i dette høringsnotat er nu rettet til levesteder for plettet 
rørvagtel. 
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Figur 99. Tallene angiver numrene på det kvadrat, hvis indhold behandles jf. figur 54. Den 
mørkerøde skravering angiver høringsforslagets afgrænsning af fuglebeskyttelsesområde F82. 
Arealet vest for den røde, nord/syd-gående streg i kvadrat 1691 udtages af området på baggrund af 
nye høringssvar og angiver den opdaterede områdegrænse. Bemærk, at skravering i havet vest for 
Falsters kyst er en del af fuglebeskyttelsesområde F83. 

 

6.2.2.1 Opsamling for fuglebeskyttelsesområde F82 

Efter behandling af høringsvar til bekendtgørelsen reduceres fuglebeskyttelsesområde F82 Bøtø Nor 
med ca. 140 ha. Fuglebeskyttelsesområdet reduceres således samlet med 705 ha og udvides med 81 ha. 
Den endelige afgrænsning af fuglebeskyttelsesområde F82 fremgår af figur 100. 
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Figur 100. Den endelige afgrænsning af fuglebeskyttelsesområde F82 Bøtø Nor efter 
bekendtgørelseshøring. Denne erstatter den afgrænsning, som er vist i figur 49 i dette 
høringsnotat. 

 
 Opsamling 6.3

Afgrænsning af Natura 2000-område N173 Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborgsund, Bøtø 
Nor og Hyllekrog-Rødsand er justeret på baggrund af Miljø- og Fødevareministeriets 
bekendtgørelseshøring. I alt udvides Natura 2000-området med 126 ha og reduceres med 2.653 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, figur 101. 
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Figur 101. Den endelige afgrænsning af Natura 2000-område N173 Smålandshavet nord for 
Lolland, Guldborgsund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand. Denne erstatter den afgrænsning, som 
er vist på figur 96 i dette høringsnotat. 
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