
Bilag 2

Miljøstyrelsens bidrag til besvarelsen af Miljø- og Fødevareministeriets høring af udkast til bekendtgørelse om bl.a. Natura 2000-områdernes grænser

H/F-

område

DEPs 

aktnr,

Afsender Kort resume Indstilling - Miljøstyrelsens høringsnotater vil blive opdateret og kan findes på 

mst.dk

H8 93 Ole Bouet via Agri Nord Ønsker foreslået udvidelse 

annulleret

Imødekommes

På baggrund af lodsejers høringssvar rettes grænsen tilbage til den berigtigede 

grænse.

F15 122 Holbækgård, Niels Bjerregaard Genfremsendt ønske om udtagning 

af landbrugsjord

Fører ikke til ændringer

DOF-basen viser registreringer af flere fuglearter (knopsvane, sangsvane, hjejle etc.) 

på udpegningsgrundlaget på lokaliteten Holbækgård Strandenge. 

F15 91 Hans Gemælke via Djursland 

Landboforening

Genfremsendt ønske om 

begrundelse for, hvorfor et bestemt 

areal (B) ikke er udtaget

Fører ikke til ændringer

DOF-basen viser forekomst af adskillige arter på udpegningsgrundlaget i området.

F15 91 Hans Gemælke via Djursland 

Landboforening

Ønske om begrundelse for at et 

areal (A) er udtaget

Fører ikke til ændringer

Arealet er taget ud af hensyn til naturlige skel i landskabet, således at der stadig er 

omdriftsarealer inden for strandengen af hensyn til fugle på udpegningsgrundlaget, 

der har tilknytning  til disse.

H14 91 Hans Gemælke via Djursland 

Landboforening

Genfremsendt ønske om 

begrundelse for, hvorfor et bestemt 

areal (B) ikke er udtaget

Fører ikke til ændringer

Arealet er et lavbundsareal, der ligger i tilknytning til habitatnatur, og derfor beholdes 

det som som habitatområde.

H14 91 Hans Gemælke via Djursland 

Landboforening

Ønske om begrundelse for at areal 

(A) er udtaget

Fører ikke til ændringer

Arealet er ikke et lavbundsareal og er taget ud af hensyn til naturlige skel i 

landskabet. Lavbundsarealet, der er i direkte forbindelse med habitatnaturen 

bibeholdes i området. 

H14 122 Holbækgård, Niels Bjerregaard Genfremsendelse af ønske om 

udtagning af landbrugsjord

Fører ikke til ændringer

Arealet er lavbundareal og ligger i tilknytning til lavbundshabitatnaturtypen strandeng, 

der bibeholdes inden for habitatområdet.

N8: Åsted Ådal, Bangsbo Ådal og omliggende overdrevsarealer

N14: Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord

N15: Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal



H15 115 Hans Andersen via Agri Nord Genfremsendt ønske om udtagning 

af habitatnatur nærmest 

ejendommen, som lodsejer mener 

er udpeget på et spinkelt grundlag 

og indtegnet fejlagtigt

Fører ikke til ændringer

MST har berigtiget grænserne og reduceret området efter høring. De arealer, som 

lodsejer ønsker udtaget, indeholder veldokumenterede forkomster af habitatnatur.

H15 116 Lene Sørensen via Agri Nord Ønske om udvidelse ønskes 

tilbageført, da lodsejer mener, at 

der ikke er taget højde for 

akkumulationseffekt, og at 

afstanden til husdyrbrug er 

beregnet forkert

Fører ikke til ændringer

Akkumuleringseffekten var ikke en del af kriterierne til beregning af friholdt areal 

omkring husdyrbrug.

Afstanden er beregnet udfra de koordinater, der fremgår af CHR, og cirklerne har en 

størrelse, der tager højde for, at centrum kan være forskudt i forhold til ejendommens 

staldbygninger.

H15 111 Dansk Botanisk Forening Genfremsendelse af forslag om 

udvidelse med Binderup Å

Fører ikke til ændringer

Forslag ligger for en stor del inden for arealer, der friholdes af hensyn til husdyrbrug.

H15 129 DN Aalborg Genfremsendelse af forslag om 

udvidelse med Vidkær Ådal og 

Binderup Ådal

Fører ikke til ændringer

Begge forslag ligger for en stor del inden for arealer, der friholdes af hensyn til 

husdyrbrug.

H15 og F1 129 DN Aalborg Genfremsendelse af forslag om at 

udtagning på Egholm annulleres

Fører ikke til ændringer

De udtagne arealer fremstår som landbrugsarealer på flyfotos fra 1995 og 2016. Der 

er ikke fundet dokumentation for naturtyper, levesteder eller arter på 

udpegningsgrundlaget på arealerne.

F1 66 Annette Roed Ottosen Genfremsendelse af  forslag om 

udvidelse af 

fuglebeskyttelsesområde på 

Egholm af hensyn til bl.a. 

knortegæs

Fører ikke til ændringer.

Miljøstyrelsen vurderer, at udvidelse med landbrugsarealerne og lavvandede 

fjordarealer i området ikke har nogen væsentlig effekt for fuglene på områdets 

udpegningsgrundlag, da der i forvejen findes velegnede strandengs-, landbrugs- og 

fjordarealer inden for Natura 2000-området.

F1 67 Borgerbevægelsen v. Louise 

Faber

Genfremsendelse af  forslag om 

udvidelse af 

fuglebeskyttelsesområde på 

Egholm af hensyn til bl.a. 

knortegæs

Fører ikke til ændringer.

Miljøstyrelsen vurderer, at udvidelse med landbrugsarealerne og lavvandede 

fjordarealer i området ikke har nogen væsentlig effekt for fuglene på områdets 

udpegningsgrundlag, da der i forvejen findes velegnede strandengs-, landbrugs- og 

fjordarealer inden for Natura 2000-området.



F1 76 Egholms Venner, Henrik Mørch Genfremsættelse af forslag om 

udvidelse af 

fuglebeskyttelsesområde på 

Egholm, da der er mere end 1% af 

verdensbestanden af lysbuget 

knortegås

Fører ikke til ændringer.

Miljøstyrelsen vurderer, at udvidelse med landbrugsarealerne og lavvandede 

fjordarealer i området ikke har nogen væsentlig effekt for fuglene på områdets 

udpegningsgrundlag, da der i forvejen findes velegnede strandengs-, landbrugs- og 

fjordarealer inden for Natura 2000-området.

F1 86 Ingelise Tarber Genfremsendelse af  forslag om 

udvidelse af 

fuglebeskyttelsesområde på 

Egholm af hensyn til bl.a. 

knortegæs og strandtudse

Fører ikke til ændringer.

Miljøstyrelsen vurderer, at udvidelse med landbrugsarealerne og lavvandede 

fjordarealer i området ikke har nogen væsentlig effekt for fuglene på områdets 

udpegningsgrundlag, da der i forvejen findes velegnede strandengs-, landbrugs- og 

fjordarealer inden for Natura 2000-området.

F1 83 Jens Kruhøffer Genfremsendelse af  forslag om 

udvidelse af 

fuglebeskyttelsesområde på 

Egholm af hensyn til bl.a. 

knortegæs og strandtudse

Fører ikke til ændringer.

Miljøstyrelsen vurderer, at udvidelse med landbrugsarealerne og lavvandede 

fjordarealer i området ikke har nogen væsentlig effekt for fuglene på områdets 

udpegningsgrundlag, da der i forvejen findes velegnede strandengs-, landbrugs- og 

fjordarealer inden for Natura 2000-området.

F1 85 Michael og Lisbeth Fast Genfremsættelse af forslag om 

udvidelse af 

fuglebeskyttelsesområde på 

Egholm, da der er mere end 1% af 

verdensbestanden af lysbuget 

knortegås

Fører ikke til ændringer.

Miljøstyrelsen vurderer, at udvidelse med landbrugsarealerne og lavvandede 

fjordarealer i området ikke har nogen væsentlig effekt for fuglene på områdets 

udpegningsgrundlag, da der i forvejen findes velegnede strandengs-, landbrugs- og 

fjordarealer inden for Natura 2000-området.

F1 58 Mona Pedersen Genfremsendelse af  forslag om 

udvidelse af 

fuglebeskyttelsesområde på 

Egholm af hensyn til bl.a. 

knortegæs

Fører ikke til ændringer.

Miljøstyrelsen vurderer, at udvidelse med landbrugsarealerne og lavvandede 

fjordarealer i området ikke har nogen væsentlig effekt for fuglene på områdets 

udpegningsgrundlag, da der i forvejen findes velegnede strandengs-, landbrugs- og 

fjordarealer inden for Natura 2000-området.



F1 69 Jeppe Gustafsson Genfremsendelse af  forslag om 

udvidelse af 

fuglebeskyttelsesområde på 

Egholm af hensyn til bl.a. 

knortegæs

Fører ikke til ændringer.

Miljøstyrelsen vurderer, at udvidelse med landbrugsarealerne og lavvandede 

fjordarealer i området ikke har nogen væsentlig effekt for fuglene på områdets 

udpegningsgrundlag, da der i forvejen findes velegnede strandengs-, landbrugs- og 

fjordarealer inden for Natura 2000-området.

H18 129 DN Aalborg Genfremsættelse af forslag om 

tilbageførsel af arealer ved 

Dokkedal

Fører ikke til ændringer

Flyfotos fra 1996 og 2016 viser, at arealerne kan karakteriseres som intensivt drevne 

arealer og bebyggelse. I det tilgængelige faglige materiale er der ikke fundet 

dokumentation for habitatnatur eller arter på udpegningsgrundlag på det udtagne 

areal.

H18 129 DN Aalborg Genfremsættelse af forslag om 

udvidelse ved Kongerslev kalkgrav

Fører ikke til ændringer

Området er i udlagt som råstofgrav.

H21 129 DN Aalborg Genfremsættelse af forslag om 

udvidelse ved Riisbjerg

Fører ikke til ændringer

Lodsejer ønsker ikke en udvidelse af habitatområdet.

H21 129 DN Aalborg Genfremsættelse af forslag om 

udvidelse så Frejstrup Hede 

kommer til at hænge sammen med 

Lundby Hede

Fører ikke til ændringer

Ud fra flyfotos er der plantage på det mellemliggende areal, og styrelsen har ikke 

dokumentation for, at arealet indeholder arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget 

for området.

H30 111 Dansk Botanisk Forening Foreningen efterlyser begrundelse 

for, hvorfor ønske om udvidelse 

ikke er medtaget

Det er korrekt, at svar og kortudsnit ved en fejl ikke indgår i Miljøstyrelsens 

høringsnotat. Dette vil blive tilføjet. 

F16+H33 113 Thorkild Brandt Ønske om udtagning af areal Fører ikke til ændringer

Arealet indeholder primært intensivt dyrket landbrugsjord, men også 

habitatnaturtyperne tidvis våd eng og egeblandskov. Hertil kommer, at styrelsen 

vurderer, at en stor del af arealet er lavbund, som har potentiale for udvikling af 

habitatnatur. Det vurderes, at det samlede areal bidrager til opretholdelsen af 

habitatnaturen på områdetx udpegningsgrundlag samt levesteder for forekomsten af 

sangsvane og hjejle på fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag

N30: Lerchenfeldt Ådal

N17: Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov

N19: Lundby Hede, Oudrup Østerhede og Vindblæs Hede

N32: Sønder Lem Vig og Geddal Strandenge

N33: Tjele Langsø og Vinge Møllebæk



H32 109 Birdlife DOF Forslag om at Geddal Enge 

udpeges som til 

fuglebeskyttelsesområde

Fører ikke til ændringer

De gældende danske udpegninger af Natura 2000-områder er godkendt af EU-

Kommissionen.  På denne baggrundvurderes det, at der ikke er behov for yderligere

udpegning af arealer for at leve op til EU’s krav.

H44 89 Fugleværnsfonden Ønske om at reduktion af 

habitatområdet ved Stubbe Sø 

annulleres

Fører ikke til ændringer

Miljøstyrelsen kan jf. datagrundlaget ikke dokumentere, at der på arealer, der udtages 

er habitatnaturtyper eller levesteder for habitatarter som fx odder og damflagermus. 

Opretholdelse af et areal som habitatområde forudsætter, at det bidrager til 

beskyttelsen af direktivarter. Et potentiale for, der evt. senere kan komme habitatnatur 

kan ikke alene begrunde opretholdelse af arealet. 

H47 68 Ole og Jens Jensen via Djursland 

Landboforening

Ønsker et areal udtaget Grænsen ændres

Miljøstyrelsen har gennemgået datagrundlag og flyfoto og vurderer, at arealet ikke 

bidrager til beskyttelse af habitatnatur/arter/levesteder for arter på 

udpegningsgrundlaget.

H181 88 Silkeborg Kommune Ønsker om at der tages hensyn til 

planlagt vej, cykelsti og 

drikkevandsboring

Grænserne ændres

I Silkeborg Nordskov tages hensyn til anlæg af en ny vej. i Silkeborg Vesterskov er 

der gjort plads til en cykelsti. Et nyudpeget hedeareal ved Sepstrup ændres ikke. 

F30 80 DN Odder Genfremsendelse af at foreningen 

er uenig vedr. udtagning Kysing 

Fjord

Fører ikke til ændringer

Der er udtaget intensivt drevne landbrugsarealer, hvor der ikke er fundet 

dokumentation for fugle på udpegningsgrundlaget, og styrelsen vurderer, at arealerne 

kan udtages fra fuglebeskyttelsesområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af 

beskyttelsen i forhold til den eksisterende udpegning.

De gældende danske udpegninger af Natura 2000-områder er godkendt af EU-

Kommissionen.  På denne baggrundvurderes det, at der ikke er behov for yderligere

udpegning af arealer for at leve op til EU’s krav.

H57 60+65 Helle Borum, Sagro Generel kritik af konsekvenser for 

husdyrbrug, konkret i forhold til 

husdyrbrug ved Tihøje Hede

Fører ikke til ændringer

Ved Tihøje Hede er der ikke overlap mellem de udpegede arealer og husdyrcirkler.

N66: Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord

N48: Stubbe Sø

N64: Hede og klitter på Skovbjerg Bakkeø, Idom Å og Ormstrup Hede

N57: Silkeborgskovene

N51: Begtrup Vig og kystområder ved Helgenæs

N59: Kysing Fjord



F41 109 Birdlife DOF Ønske om at reduktion af 

fuglebeskyttelsesområdet 

annulleres

Fører ikke til ændringer

Der er udtaget intensivt drevne landbrugsarealer, hvor der ikke er fundet 

dokumentation for fugle på udpegningsgrundlaget, og styrelsen vurderer, at arealerne 

kan udtages fra fuglebeskyttelsesområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af 

beskyttelsen i forhold til den eksisterende udpegning.

H60 75 DN Ringkøbing-Skjern Ønsker annullering af reduktion 

bortset fra bebyggede arealer og 

militæranlæg. Ønske om udvidelse 

ved Borris Hede og Skjern Å

Fører ikke til ændringer

Der er udtaget intensivt drevne landbrugsarealer, hvor der ikke er fundet 

dokumentation for fugle på udpegningsgrundlaget, og styrelsen vurderer, at arealerne 

kan udtages fra fuglebeskyttelsesområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af 

beskyttelsen i forhold til den eksisterende udpegning.

De gældende danske udpegninger af Natura 2000-områder er godkendt af EU-

Kommissionen.  På denne baggrundvurderes det, at der ikke er behov for yderligere

udpegning af arealer for at leve op til EU’s krav.

F118 75 DN Ringkøbing-Skjern Ønske om at 

fuglebeskyttelsesområdet udvides 

yderligere

Fører ikke til ændringer

De gældende danske udpegninger af Natura 2000-områder er godkendt af EU-

Kommissionen.  På denne baggrundvurderes det, at der ikke er behov for yderligere

udpegning af arealer for at leve op til EU’s krav.

F118 109 Birdlife DOF Forslag om udvidelse med Fahlbæk 

Marker

Fører ikke til ændringer

Miljøstyrelsen kan jf. datagrundlaget ikke dokumentere, at der på arealet er forekomst 

af arter eller levested for arter på fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag. 

Udvidelse med et areal som fuglebeskyttelsesområde forudsætter, at det bidrager til 

beskyttelsen af direktivarter. På den baggrund fastholdes høringsforslagets 

områdeafgrænsning.

F43/F118 109 Birdlife DOF Forslag om at F43/F118 udvides 

med Fahlbæk Marker

Fører ikke til ændringer

Miljøstyrelsen kan jf. datagrundlaget ikke dokumentere, at der på arealet er forekomst 

af arter eller levested for arter på fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag. 

Udvidelse med et areal som fuglebeskyttelsesområde forudsætter, at det bidrager til 

beskyttelsen af direktivarter. På den baggrund fastholdes høringsforslagets 

områdeafgrænsning.

N69: Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen

N67: Borris Hede

N68: Skjern Å



H62 75 DN Ringkøbing-Skjern Ønske om at reduktioner annulleres 

og at der udvides med Fahlbæk 

Marker

Fører ikke til ændringer

Det kan ud fra de tilgængelige data ikke dkumenteres, at der er habitatnatur eller 

levesteder for arter på de arealer, der er taget ud.

De gældende danske udpegninger af Natura 2000-områder er godkendt af EU-

Kommissionen.  På denne baggrundvurderes det, at der ikke er behov for yderligere

udpegning af arealer for at leve op til EU’s krav.

H188 75 DN Ringkøbing-Skjern Udpegningen som 

fuglebeskyttelsesområde bifaldelse 

og habitatområdet ønskes udvidet

Fører ikke til ændringer

Ud fra de tilgængelige data kan det ikke dokumenteres, at der er habitatnatur  eller 

levesteder for arter på habitat- og fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag på 

de arealer, der ønskes udvidelse på.

H196 109 Birdlife DOF Ønske om udvidelse af 

habitatområdet og at det også 

udpeges som 

fuglebeskyttelsesområde

Fører ikke til ændringer

De gældende danske udpegninger af Natura 2000-områder er godkendt af EU-

Kommissionen.  På denne baggrundvurderes det, at der ikke er behov for yderligere

udpegning af arealer for at leve op til EU’s krav.

H196 75 DN Ringkøbing-Skjern Genfremsendelse af ønske om 

yderligere udvidelser 

Fører ikke til ændringer

De gældende danske udpegninger af Natura 2000-områder er godkendt af EU-

Kommissionen.  På denne baggrundvurderes det, at der ikke er behov for yderligere

udpegning af arealer for at leve op til EU’s krav.

H196 112+121 Jan Dinesen via Vestjysk Ønsker reduktion pga. husdyrbrug Grænsen justeres og der udtages et mindre areal.

H196 82 Rikke Ilsøe Mogensen via Vestjysk Ønsker reduktion pga. nærhed til 

husdyrbrug ved Lønborg Hede

Grænsen justeres, så der bliver større afstand

H196 82 Rikke Ilsøe Mogensen via Vestjysk Påpeger eventuelle udfordringer for 

husdyrbrug ved udvidelse med nyt 

areal

Fører ikke til ændringer

Det vurderes de nye arealer bl.a. híndeholder habitatnaturtyper tør hede og surt 

overdrev.

H197 75 DN Ringkøbing-Skjern Anbefaling om udvidelse mod syd til 

sommerhusområdet ved Houvig

Fører ikke til ændringer

De gældende danske udpegninger af Natura 2000-områder er godkendt af EU-

Kommissionen.  På denne baggrundvurderes det, at der ikke er behov for yderligere

udpegning af arealer for at leve op til EU’s krav.

N73: Lønborg Hede

N89: Vadehavet

N72: Husby Sø og Nørresø

N74: Husby klit



H78 114 DN Esbjerg Forslag om ny udvidelse af habitat- 

og fuglebeskyttelsesområde ved 

Esbjerg havn

Fører ikke til ændringer

De foreslåede arealer er intensivt benyttede havnearealer.

F57 114 DN Esbjerg Genfremsendele af ønske om 

udvidelse af habitatområdet ved 

Marbæk

Fører ikke til ændringer

Arealerne er private eller overlappende med husdyrcirkler og er derfor ikke inddraget.

H90 89 Fugleværnsfonden Genfremsendelse af ønske om 

udpegning af Bramsbøl Sø som 

habitatområde pga. snæblen

Fører ikke til ændringer

Det vurderes, at arealet med sin beliggenhed umiddelbart afgrænset fra vandløbet 

ikke bidrager til sikring og opretholdelse for snæbel, der er på habitatområdets 

udpegningsgrundlag.

F60 89 Fugleværnsfonden Ønske om udpegning af Bramsbøl 

Sø som fuglebeskyttelsesområde

Der oprettes en satellit til F60 på Fuglefondens arealer

Der er fundet flere ynglede arter fra bilag 1, bl.a. fjordterne som er på 

udpegningsgrundlaget i F60. Området ligger i direkte tilknytning til N89. 

F75 97 Stiftelsen Hofmansgave via 

SWECO

Forslag om reduktion af 

fuglebeskyttelsesområdet på 

halvøen Vigsnæs 

Fører ikke til ændringer

Det areal, der udtages af F75, er reduceret i forhold til det tidligere fremsendte 

høringssvar. Det vurderes, at arealet bidrager til beskyttelse af havørn, knopsvane, 

sangsvane og hjejle, som er på områdets udpegningsgrundlag.

F75 97 Stiftelsen Hofmansgave via 

SWECO

Genfremsendelse af forslag om 

udtagning af intensivt dyrket 

landbrugsjord mellem Fjordmarken 

og Hofmannsgave

Fører ikke til ændringer

Udover intensivt dyrkede arealer indeholder området også mod øst habitatnaturtypen 

tidvis våd eng. Det vurderes, at det samlede areal bidrager til den fortsatte udvikling 

og opretholdelse af habitatnaturen og levesteder for forekomsten af sangsvane og 

hjejle, der er på fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag.

H94 97 Stiftelsen Hofmansgave via 

SWECO

Forslag om reduktion af 

habitatområdet på halvøen 

Vigsnæs 

Grænsen justeres

Arealet består udelukkende af intensivt dyrket landbrugsjord på højjord med 

forekomst af et vandhul, der ikke udgør en del af habitatområdets 

udpegningsgrundlag. Det vurderes, at arealet ikke bidrager til beskyttelse af 

habitatnaturtyper eller -arter på områdets udpegningsgrundlag.

H94 97 Stiftelsen Hofmansgave via 

SWECO

Genfremsendelse af forslag om 

udtagning af intensivt dyrket 

landbrugsjord mellem Fjordmarken 

og Hofmansgave

Fører ikke til ændringer

Udover intensivt dyrkede arealer indeholder området også mod øst habitatnaturtypen 

tidvis våd eng. Det vurderes, at det samlede areal bidrager til den fortsatte udvikling 

og opretholdelse af habitatnaturen, der er på habitatområdets udpegningsgrundlag.

N115: Østersø Sø

N110: Odense Fjord



H99 109 Birdlife DOF Genfremsendelse af forslag om at 

habitatområdet Østerø Sø også 

bliver fuglebeskyttelsesområde bl.a. 

af hensyn til yngle- og 

fourageringsområder for klyde og 

dværgterne

Fører ikke til ændringer

De gældende danske udpegninger af Natura 2000-områderne er godkendt af EU-

Kommissionen, og det vurderes at der ikke er behov for yderligere udpegning af om 

områder for at leve op til EU's krav.

H107 89 Fugleværnsfonden Ønske om at reduktionen 

annulleres, da de vurderer at en 

fremtidig udvidelse af området 

derved vanskeliggøres

Det kan udfra datagrundlaget ikke dokumenteres, at der på arealet er forekomst af 

habitatnatur, arter eller levesteder for arter på udpegningsgrundlaget på arealet. 

Ønske om fremtidige naturprojekter på arealet kan ikke alene begrunde begrundet at 

arealet forbliver i området.

H108 109 Birdlife DOF Genfremsættelse af ønske om at 

Natura 2000-området også 

udpeges til 

fuglebeskyttelsesområde, bl.a. af 

hensyn til klyde, rørhøg og rastende 

gæs, ænder og vadefugle, og fordi 

der er gennemført 

naturgenopretning. 

Imødekommes delvist

Naturstyrelsens arealer på Helnæs inden for det eksisternde habitatområde udpeges 

som et nyt fuglebeskyttelsesområde bl.a. forsi det er ynglested for klyde og rørhøg og 

LIFE-projektet har givet vandstandshævninger, der giver nye levesteder for disse 

arter.

H109 109 Birdlife DOF Genfremsættelse af ønske om, at 

området også udpeges som 

fuglebeskyttelsesområde, da det 

efter foreningens vurdering er af 

væsentlig betydning som yngle- og 

rasteområde for klyde og havterne.

Fører ikke til ændringer

De gældende danske udpegninger af Natura 2000-områderne er godkendt af EU-

Kommissionen, og det vurderes at der ikke er behov for yderligere udpegning af om 

områder for at leve op til EU's krav.

H118 56 DN Hillerød Genfremsættelse om ønske om 

udvidelse så der skabes 

sammenhæng mellem N133 og 134

Fører ikke til ændringer

Området er alene udvidet med arealer ejet af Naturstyrelsen (Alsønderup Eng, Nejede 

Vesterskov og Solbjerg Engsø)

Ny 109 Birdlife DOF Genfremsendelse af ønske om at 

Tisvilde Hegn udpeges som 

fuglebeskyttelsesområde.

Fører ikke til ændringer

Lodsejer ønsker ikke udpegningen., da der er mange besøg i området, som ikke i 

samme grad vil være muligt, hvis området udpeges som fuglebeskyttelsesområde.

N125: Vestlige dele af Avernakø

N124: Maden på Helnæs og havet vest for

N135: Tisvilde Hegn

N123: Bøjden Nor

N134: Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose

N136: Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov



F105 103 DN Roskilde Genfremsendelse af utilfredshed 

med grænsedragning gennem 

Gundsømagle sø

Fører ikke til ændringer

Udvidelsen sker alene på Fugleværnsfondens areal og ikke på privatejede arealer.

H120 74+79 Lejre Kommune Forslag om justering af grænse ved 

Herslev

Fører ikke til ændringer

Forslaget til udtagning falder uden for kriterierne

H123 96 DN Furesø Genfremsættelse af ønske om 

udvidelse med Grethes Holm og 

Præstemosen

Fører ikke til ændringer

Den største del af arealet er i privateje.

H123 36+37+38 DN Gladsaxe Forslag om yderligere udvidelse 

med kommunale arealer

Fører ikke til ændringer

Kommunen har ikke foreslået en udvidelse på arealerne.

F111 78 DN København Indsigelse mod udtagning af 

jernbaneareal

Fører ikke til ændring

Miljøstyrelsen har gennemgået datagrundlaget samt luftfoto og vurderer på den 

baggrund, at arealet ikke bidrager til beskyttelsen af habitatnatur, arter eller

levested for arter på habitatområdets og fuglebeskyttelsesområdets 

udpegningsgrundlag, da arealetikke rummer forekomster af beskyttede naturtyper 

eller levesteder som fouragerings- og ynglesteder for fugle på udpegningsgrundlaget.

H251 128 Lyngby-Tarbæk Kommune Ønske om at en kommunal 

ejendom udtages af et nyt 

habitatområde

Grænsen justeres, så ejendommen ikke indgår

F99 109 Birdlife DOF Genfremsendelse af ønske om 

fuglebeskyttelseområde pga. 

fouragerings- og 

forbindelsesområde for sangsvane 

og gæs.

Fører ikke til ændringer

Der er ikke fundet væsentlige forekomster af fugle på udpegningsgrundlaget.

F91 117-118 Holmegaard Mose Komiteen Genfremsendelse af ønske om 

annullering af reduktion af 

fuglebeskyttelsesområdet

Fører ikke til ændringer

Kun få fugle benytter de angivne marker. Der er ikek dokumentation i DOF-basen, der 

giver anledning ændring af områdegrænserne.

N154: Sejerø Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke

N163: Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegård Mose og Porsmose

N167: Skove ved Vemmetofte

N144: Nedre Mølleådal og Jægersborg Dyrehave

N139: Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov

N143: Vestamager og havet syd for



F92 109 Birdlfe DOF Genfremsendelse af ønske om at 

Vemmetofte Strandskov 

opretholdes som 

fuglebeskyttelsesområde pga. 

havørn, rød glente og hvepsevåge

Fører ikke til ændringer

Havørn og rød glente er ikke på udpegningsgrundlaget, og hvepsevåge er ikke 

dokumenteret som ynglende.

H144 111 Dansk Botanisk Forening Genfremsendelse af ønske om 

udvidelse af habitatområdet

Fører ikke til ændringer

Der er ikke data i Naturdatabasen, som verificerer, at der på arealet er forekomst af 

habitatnatur eller levesteder for arter på habitatområdets udpegningsgrundlag.

H147 100 DN Vordingborg Genfremsættelse af ønske om at 

udtagninger annulleres 

Fører ikke til ændringer

Ved stort set alle udtagninger af landbrugsjord i omdrift samt bebyggelse har der 

været fokus på at rette den eksisterende grænse til naturlige skel.  Der er ikke 

konstateret habitatnaturtyper eller arter på udtagne arealer.

F84 100 DN Vordingborg Genfremsættelse af ønske om at 

udtagninger annulleres 

Fører ikke til ændringer

Ved stort set alle udtagninger af landbrugsjord i omdrift samt bebyggelse har der 

været fokus på at rette den eksisterende grænse til naturlige skel.Det vurderes, at de 

udtagne arealer ikke har betydning for fugle på udpegningsgrundlaget, da der ikke 

kan findes dokumentation for at fuglene benytter de udtagne arealer i væsentlig grad.

F89 100 DN Vordingborg Genfremsættelse af ønske om at 

udtagninger annulleres 

Fører ikke til ændringer

Ved stort set alle udtagninger af landbrugsjord i omdrift samt bebyggelse har fokus 

været at rette den eksisterende grænse til naturlige skel. Der kan ikke findes 

dokumentation for, at fuglene på området udpegningsgrundlag benytter de udtgne 

områder i væsentlig grad.

H148 100 DN Vordingborg Genfremsættelse af ønske om at 

udtagning annulles. Der er fundet 

Grønbroget tudse

Fører ikke til ændringer

Grønbroget tudse er ikke en udpegningsart. I området er der udtaget flere små 

bebyggede arealer samt et mindre areal med landbrugsjord i omdrift. Sigtet har været 

at rette den eksisterende grænse til naturlige skel. Der er ikke konstateret 

tilstedeværelse af habitatnaturtyper eller -arter.

N168: Havet og kysten mellem Præsten Fjord og Grønsund

N169: Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde



F81 100 DN Vordingborg Genfremsættelse af ønske om at 

udtagninger annulles 

Fører ikke til ændinger

Observationer i DOF-databasen af knopsvane, sangsvane, bramgås, sædgås, og 

grågås fra Svinøvester, Svinø og Kostræde er i stor udstrækning lokaliseret indenfor 

den del af fuglebeskyttelsesområdet, der forbliver i området eller uden for det 

nuværende fuglebeskyttelsesområde. Det vurderes derfor, at udtagningen ikke har 

væsentlig betydning for fuglene på udpegningsgrundlaget.

Ved Avnø Fjord er der udtaget flere små bebyggede arealer samt et mindre areal med 

landbrugsjord i omdrift. Sigtet har været at rette den eksisterende grænse til naturlige 

skel. Der er ikke konstateret væsentlige antal fugle på udpegningsgrundlaget på de 

udtagne arealer.

H150 111 Dansk Botanisk Forening Udpegning af statsejede arealer på 

Møn strider mod Miljøstyrelsens 

egne retningslinjer 

Fører ikke til ændringer

Området ved Hampeland er ikke en del af de områder, som aftalepartene har ønsket 

at udvide Natura 2000-områderne med. Afgrænsningen ved Bøgeholt følger naturlige 

skel og den lokale enhed i Naturstyrelsen har frmsendt dokumentation for forekomst 

af naturtyper på arealet øst for Hundevæng.

H150 100 DN Vordingborg Foreningen anbefaler den 

foreslåede udvidelse og foreslår, at 

kystklinten mellem de inddragede 

arealer medtages

Fører ikke til ændringer 

Den foreslåede udvidelse sker på Naturstyrelsens arealer. Øvrige arealer er i privat 

eje.

F90 100 DN Vordingborg Foreningen anbefaler den 

foreslåede udvidelse og foreslår, at 

kystklinten mellem de inddragede 

arealer medtages

Fører ikke til ændringer 

Den foreslåede udvidelse sker på Naturstyrelsens arealer. Øvrige arealer er i privat 

eje.

H151 100 DN Vordingborg Foreningen anbefaler den 

foreslåede udvidelse og forslår at 

yderligere tilstødende gammel 

løvskov medtages

Fører ikke til ændringer

Der er ikke konstateret eremit uden for det allerede foreslåede område.

F83 109 Birdlife DOF Genfremsendelse af ønske om at 

areal ved Kroghave ikke udtages 

pga. ynglende Høgesanger

Fører ikke til ændringer

Området er lokalplanlagt til hotelområde

F83+H152 106 Alex Undsgaard via SEGES Ønske om yderligere udtagning Fører ikke til ændringer

Habitatområdet indeholder bl.a. vandhuller, der er habitatkortlagte, og der findes stor 

vandsalamander som er på området udpegningsgrundlag.

N173: Smålandsfarvandet nord for Lolland, Guldborgsund, Bøtø Nor og Hyllekrog-Rødsand

N171: Klinteskoven og Klinteskov Kalkgrund

N172: Lekkende Dyrehave



F82 108 20 lodsejere via SEGES Ønske om yderligere udtagning Grænserne ændres

Der reduceres i både fuglebeskyttelsesområde og habitatområde (ikke 

sammenfaldende), da der overvejende er tale om landbrugsarealer og bebyggede 

områder. De resterende arealer i fuglebeskyttelsesområdet vurderes at være 

tilstrækkelige.

F85 126 Valnæsgaard, Anders Hillerup Ønske om udtagning af 

landbrugsjord

Fører ikke til ændringer

Fuglebeskyttelsesområdet indeholder 1% af den nationale bestand af grågæs og 

svaner og de resterende arealer i fuglebeskyttelsesområdet vurderes at være 

nødvendige for arten.

H242 109 Birdlife DOF Ønske om at habitatområdet også 

udpeges som 

fuglebeskyttelsesområde

Fører ikke til ændringer

De gældende danske udpegninger af Natura 2000-områderne er godkendt af EU-

Kommissionen, og det vurderes at der ikke er behov for yderligere udpegning af om 

områder for at leve op til EU's krav.

H262 111 Dansk Botanisk Forening Ønske om at hele St. Dyrehave 

inddrages i stedet for Danstrup og 

Krogenberg Hegn

Fører ikke til ændringer

Naturstyrelsen har ikke foreslået St. Dyrehave som habitatområde.

N242: Thurø Rev

N260:


