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DOF-Roskilde har valgt at udarbejde et samlet notat med bemærkninger til regeringens forslag om justering
af N2000-grænserne fremfor at afgive bemærkninger i høringsportalen til de enkelte områder. Notatet
indeholder såvel generelle som konkrete bemærkninger til forslaget samt udvidelser/nye forslag til N2000områder.
De konkrete bemærkninger knytter sig til DOF-Roskildes lokalområde – dvs. primært Roskilde og Lejre
kommuner.

Generelle bemærkninger
Regeringen foreslår at udtage 280 km2 af de nuværende N2000-områder, hovedsageligt landbrugsarealer –
på trods af at:
•

•
•
•
•

Danmark har tilsluttet sig en række internationale aftaler og konventioner om naturbeskyttelse og
om at standse tilbagegangen i biodiversitet. For at leve op til disse er det en udbredt opfattelse, at
Danmark har behov for større sammenhængende naturområder. Det fremgår bl.a. af
Wilhjelmudvalgets og Natur- og Landbrugskommissionens rapporter. Natur- og
Landbrugskommissionen pegede specifikt på ”øget udtagning af landbrugsjord”, som et
virkemiddel til at skabe større sammenhængende naturområder.
Miljøstyrelsen selv i rapporten ”Behov på naturområdet – en sammenfatning af behov på
naturområdet på eksisterende viden” har påpeget, at der er ”mangel på plads og sammenhæng”.
Danmark i forvejen har forholdsvis mindst areal som N2000-beskyttet i EU.
Tilskudsmidler til ekstensivering og pleje af landbrugsarealer er målrettet N2000-områder.
Kommunerne skal foretage en samlet planlægning for naturbeskyttelsesinteresser i et Grønt
Danmarkskort. Heri udgør især eksisterende Natura 2000-områder kerneområder, men
kommunerne er også forpligtede til at udlægge områder som økologiske forbindelser og potentiel
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ny natur. Intet er mere oplagt end at inddrage Natura 2000-områdernes landbrugsarealer i den
sammenhæng.
Det er derfor helt uforståeligt, når regeringen ønsker at gå den modsatte vej, så Danmark i 2018 skal
have endnu færre beskyttede arealer.
I DOF-Roskildes område foreslår Miljøstyrelsen at udtage en række landbrugsarealer, som grænser op til
værdifuld natur. Flere af arealerne – langs Kattingesøerne mv. - ligger på stærkt skrånende arealer som dels
næppe er dyrkningsmæssige optimale og dels kan give anledning til afstrømning af næringsstoffer til
vandløb og søer.
En stor del af disse arealer ligger endvidere i Nationalpark Skjoldungernes Land. Det vigtigste formål i
nationalparkloven er at styrke naturindholdet i nationalparkerne - §1, pkt.1 i loven siger således: ”..skabe og
sikre større sammenhængende naturområder og landskaber af national og international betydning” . Dette formål
kommer fint til udtryk i Nationalparkplan 2017-23 for Skjoldungernes Land. Heraf fremgår det bl.a., at det
er formålet ”at bevare, styrke og udvikle naturen, dens mangfoldighed, kontinuitet og dynamik”. En af
målsætningerne i planen er: ”Der skal skabes bedre sammenhæng mellem nationalparkens naturtyper og
landskaber”. I første planperiode vil nationalparken konkret ”påbegynde arbejdet med en grøn
sammenhængende struktur for hele nationalparken”. Et væsentligt middel til fremme af en
sammenhængende grøn struktur er anvendelse af landbrugsstøtteordninger på relevante arealer, men da
disse er målrettet N2000-områder er de ikke anvendelige i de randarealer, som foreslås udtaget og som
netop kunne indgå og udvikles i en samlet grøn struktur.
Udtagning af landbrugsarealer i nationalparken er således i direkte modstrid med nationalparkens mål.
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Specifikke områder

Fuglebeskyttelsesområde F105, Habitatområde H120 - Roskilde Fjord og
Jægerspris Nordskov
1. Afgrænsningen af N2000-området langs Parceltangen øst og nordøst for Parcelgårdsvej bør
justeres, så overdrevsarealerne langs kysten inddrages i N2000-området i deres helhed og ikke som i den eksisterende udpegning - gennemskærer overdrevsarealerne.

2. Landbrugsarealerne øst for St. Kattinge Sø op mod Boserupvej er i høringsforslaget taget ud som
fuglebeskyttelsesområde, men de bruges flittigt som fourageringsarealer af store flokke af især
grågæs og knopsvaner og bør derfor fortsat være inkluderet i fuglebeskyttelsesområdet. Området
indgår desuden i Nationalpark Skjoldungernes Land. Lerbæksgårdens bygninger og have kan
naturligvis fragrænses.
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3. Landbrugsarealerne sydøst for St. Kattinge Sø op mod vejen Kongemarken er i høringsforslaget
taget ud som fuglebeskyttelsesområde, men de bruges flittigt som fourageringsarealer af store
flokke af især grågæs og knopsvaner og bør derfor fortsat være inkluderet i
fuglebeskyttelsesområdet. Området indgår desuden i Nationalpark Skjoldungernes Land. Gårdenes

bygninger og haver kan naturligvis fragrænses.

4. Landbrugsarealerne ud for den nordvestlige del af St. Kattinge Sø mellem Boserupvej og Kattinge by
er i høringsforslaget taget ud som fuglebeskyttelsesområde, men de bruges flittigt som
fourageringsarealer af store flokke af især grågæs og knopsvaner og bør derfor fortsat være
inkluderet i fuglebeskyttelsesområdet. Området indgår desuden i Nationalpark Skjoldungernes

Land og skråner ned mod St. Kattinge sø.
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5. De øvrige landbrugsarealer, der i høringsforslaget er taget ud som fuglebeskyttelsesområder
omkring St. Kattinge Sø, Li. Kattinge Sø, Bue Sø og Svogerslev Sø mod nord op til Boserupvej bør
fortsat være inkluderet i fuglebeskyttelsesområdet, idet arealerne skråner kraftigt ned mod søerne
og afvander hertil med den gødskningspåvirkning, der følger med. Området indgår desuden i
Nationalpark Skjoldungernes Land og hele området ligger i et område, hvor forbedringer af
naturforholdene er i fokus, og hvor det er vigtigt, at det er lettere at få tilskud til omlægning til
naturvenlig drift eller naturareal – hvilket er tilfældet i et N2000 område. Sådanne omlægninger er

allerede sket for arealer syd for St. Kattinge Sø og vejen Kongemarken (helårsgræsning med skotsk
højlandskvæg) og mellem Svogerslev Sø og Svogerslev by (fåregræsning).

6. Landbrugsarealerne ud for den nordvestlige del af Selsø Sø mellem søen og Ventevej er i
høringsforslaget taget ud som fuglebeskyttelsesområde, men de bruges flittigt som
fourageringsarealer af store flokke af især grågæs og knopsvaner og bør derfor fortsat være
inkluderet i fuglebeskyttelsesområdet.
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7. Landbrugsarealerne mellem Selsø Sø, Selsø Hovedgård og Roskilde Fjord er i høringsforslaget taget
ud som fuglebeskyttelsesområde, men de bør fortsat være inkluderet i fuglebeskyttelses-området,
idet et vådområdeprojekt er under realisering her via Frederikssund Kommune, se vedhæftede
”Bilag 1 Ejendomskort”. Området indgår desuden i Nationalpark Skjoldungernes Land.

8. ”Dyndet” lige nord for Selsø Østskov er en inddæmmet og afvandet fjordarm, der i dag bruges til
kreaturgræsning og dyrket landbrugsjord. I høringsforslaget er området taget ud af N2000området, men det bør også i fremtiden være inkluderet, idet det vil være vigtigt at få denne del af
fjorden genskabt med dens naturlige naturtyper som bl.a. strandeng og som et godt levested for
fjordens fugleliv. Den fjordnære halvdel af ”Dyndet” er fredet.

9. Selsø Østskov har indtil nu kun været inkluderet som fuglebeskyttelsesområde syd for Skovvejen,
men i høringsforslaget udvides fuglebeskyttelsesområdet til at omfatte en større del af skoven, idet
det er her, at havørnen yngler. Reden er bygget i en høj gran, men i dette års ynglesæson var en
stor støttegren knækket, og reden faldt delvis ned. Ungerne var dog så store, at de kunne klamre
sig til resterne af reden og overlevede og fløj fint fra reden. Situationen for fortsat brug af reden ser
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ustabil ud, og det må forudses, at havørneparret vil bygge en ny rede andetsteds i skoven. Det
foreslås derfor, at hele Selsø Østskov udpeges som fuglebeskyttelsesområde. Skoven bør også
udpeges som habitatområde, da der i skoven findes spidssnudet frø samt naturtyperne bøg på
muld og egeblandskov, hvoraf der kun er udpeget hhv. 12% og 15% af forekomsterne i den
kontinentale zone (Østdanmark), hvilket er under EU´s krav på 20-40%. Skoven er fredet og
beliggende i Nationalpark Skjoldungernes Land.

10. Boserup Skov bør også inkluderes i N2000-området som habitatområde, idet skoven rummer
naturtyperne bøg på muld, egeblandskov, elle-askeskov og avneknippemose. Af naturtyperne bøg
på muld og egeblandskov er der kun udpeget hhv. 12% og 15% af forekomsterne i den kontinentale
zone i Danmark (Østdanmark), hvilket er under EU´s krav på 20-40%. For naturtypen
avneknippemose er der kun udpeget 30% af forekomsterne i den kontinentale zone i Danmark,
hvilket er under EU´s krav på 40-60%. Skoven hører til blandt de vigtigste botaniske lokaliteter i
Danmark jf. Palle Gravesen 1976: Oversigt over botaniske lokaliteter, Bind 1. Sjælland,
Fredningsstyrelsen (lokalitet nr. 45a/3) og Peter Wind 1994: Oversigt over botaniske lokaliteter –
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status og forvaltningsbehov, Skov- og Naturstyrelsen. Boserup Skov er fredet og statsejet og
beliggende indenfor grænserne af Nationalpark Skjoldungernes Land. Skoven er foreslået som urørt
skov/biodiversitetsskov.
11. Borrevejle Skov bør også inkluderes i N2000-området som habitatområde, idet skoven rummer
naturtyperne bøg på muld, elle-askeskov og vandløb. Af naturtyperne bøg på muld og vandløb er
der kun udpeget hhv. 13% og 10% af forekomsterne i den kontinentale zone i Danmark
(Østdanmark), hvilket er under EU´s krav på 20-40%. Af naturtypen elle- og askeskov er der kun
udpeget 28% af forekomsterne i den kontinentale zone i Danmark, hvilket er under EU´s krav på 4060%. Skoven hører til blandt de vigtigste botaniske lokaliteter i Danmark jf. Palle Gravesen 1976:
Oversigt over botaniske lokaliteter, Bind 1. Sjælland, Fredningsstyrelsen (lokalitet nr. 44/20) og
Peter Wind 1994: Oversigt over botaniske lokaliteter – status og forvaltningsbehov, Skov- og
Naturstyrelsen. Borrevejle Skov er fredet og beliggende indenfor grænserne af Nationalpark
Skjoldungernes Land.
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12. Den nordlige del af Roskilde Fjord fra
Kregme til Kulhus/Sølager bør også
inkluderes i N2000-området, idet
den er en integreret del af hele
Roskilde Fjord og har de samme
store kvaliteter som de allerede
udpegede dele af fjorden i form af
langstrakte velbevarede strandenge
fra Frederiksværk til Sølager og gode
levesteder for trækkende og
overvintrende andefugle, blishøns
m.fl. som her findes i lige så store
mængder som i de øvrige dele af
fjorden.

13. Gundsømagle sø. Det foreslås, at
H120/F105 udvides med
Gundsømagle sø-fredningen. Søen
blev fredet i 1994 og fredningen har
bl.a. til formål at bevare og forbedre
forholdene for fuglelivet i området. Afgrænsningen af F105 foreslås at følge vandoplandet til
Gundsømagle sø. Udvidelsen af F105 er begrundet i årlig forekomst af følgende arter, som også
fremgår af udpegningsgrundlaget for F105: fjordterne, sangsvane, grågås, troldand, hvinand,
skeand, blishøne og stor skallesluger. Udvidelsen af habitatområde H120 foreslås at følge
fredningsgrænsen. Udvidelsen er begrundet med, at en række naturtyper på udpegningsgrundlaget
findes i det fredede område. Det drejer sig bl.a. om Næringsrige søer og vandhuller (3150), Vandløb
med vandplanter (3260), Tidvis våde enge (6410), Rigkær (7320) og Elle-askeskov (91E0)
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Habitatområde H129: Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø.
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I det

nuværende forslag, er der foretaget en del småjusteringer, hvor der især er skåret veje og bebyggelser fra.
Men flere steder er grænsen også justeret, således at den følger en skovkant i stedet for at gå lidt inde i
skoven. Efterfølgende er vist 4 forslag til, hvor man kunne lægge lidt til som erstatning for de områder der
er skåret fra. Numrene henviser til det efterfølgende.
1.Et lille hjørne af skoven ved Tjørnehusvej burde tages med.
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2. Sydøst for skovriddergården på Vernersmindevej er der skåret et stykke af skoven væk. På denne
strækning skal den gamle grænse følges.

3.Sydvest for Valsølille Sø er der skåret lidt bebyggelse fra, men så kunne man i stedet udvide som vist.
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Fuglebeskyttelsesområde F104, Ramsødalen
1. Området nordvest for Kirke Syv bruges fast af grågæs til fouragering og bør fastholdes som
fuglebeskyttelsesområde. Det er endvidere et randareal til den smalle Ramsødal og kunne med fordel
udvikles til et område med mere ekstensiv drift.

2. Det nordlige område langs jernbanen er krat, med mange småfugle og bør fortsat være en del af
fuglebeskyttelsesområdet.
Det sydlige område er et overdrev, som er ved at springe i skov. Der er kærsanger og tornsanger, men nok
vigtigere muligvis ynglende rødrygget tornskade i år. Området bør fortsat være en del af
fuglebeskyttelsesområdet.
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3. Området langs Langvad Å, fra Kumlehuse, frem til hovedvejen, og videre indtil Øm Jættestue foreslås
som udvidelse af Natura 2000 området i Ramsødalen, og som kompensation for de fjernede områder.
Det er meget våde områder, vanskeligt passable om efteråret og igennem vinteren. Området danner en
naturkorridor til de øvrige vandløb i området ned mod Højby og Lejre. Området har meget begrænset
landbrugsmæssig interesse.
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