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Miljøministeriets høring vedrørende en justering af Natura 2000 områderne i Slagelse kommune 

DN Slagelses bemærkninger     6. november 2017 

Generelt om justeringen 

Miljøministeriets forslag indebærer fjernelse af omtrent 1.100 ha landarealer indenfor de udpegede Natura 
2000 arealer (både Fuglebeskyttelses- og Habitatområder) i Slagelse kommune, men over 2.550 ha er 
udtaget af Fuglebeskyttelsesområderne. De 1.100 ha svarer til omkring 4 % af den samlede danske 
reduktion på 28.000 ha, men 9 % hvad angår Fuglebeskyttelsesområderne. Slagelse kommune dækker kun 
1,3 % af det danske landareal, så reduktionen i kommunen er uforholdsmæssig stor. Det fremgår af 
Miljøstyrelsens materiale, at det primært er intensivt dyrkede jordbrugsarealer i Slagelse kommune der 
udtages. Danmark er med sine 61 % landbrugsarealer et af verdens mest landbrugspåvirkede lande. 
Ydermere er Danmark det EU-land, der har det mindste Natura 2000 areal, nemlig kun 8,3 % af det samlede 
landareal. Der er derfor ikke brug for at friholde endnu mere landbrugsland fra en naturudpegning, men at 
fastholde og udpege flere naturområder.  
 
Ydermere er det primært inden for udpegningerne af Natura 2000 områderne, at der på nuværende 
tidspunkt kan søges støtte til naturprojekter, eksempelvis naturgenopretningsprojekter. Derfor vil man, 
med en udtagelse af landbrugsjord i Natura 2000 områder, fratage landmænd og kommuner muligheden 
for at kunne søge denne støtte og dermed forhindre fremtidig naturgenopretning.  
 
Landbrugsarealer, der på nuværende tidspunkt indgår i Natura 2000 registreringen, er pålagt restriktioner i 
dyrkningen. Disse restriktioner skaber en buffer fra den dyrkede jord til naturen, der kan være med til at 
sikre en gunstig bevaringsstatus i habitatnaturtyperne, der er kerneområderne i Natura 2000 områderne. 
Ved at fastholde udpegningen af landbrugsjord i Natura 2000 udpegningen, vil man dermed bedre kunne 
sikre, at Danmark lever op til EU-forpligtigelsen om, at sikre og bevare gunstig bevaringsstatus i 
habitatnaturtyperne.     
 
”Huller” i områderne 
 
Af Miljøministeriets kriterier for udvælgelse af områder der kan udtages af Natura 2000 områderne fremgår 
det, at der ikke må laves ”huller” i områderne. 
Vi har identificeret 2 alvorlige huller i områderne:  

1) Mellem Fuglebeskyttelsesområderne F95 og F96, hvor bl.a. søen Magleby Lung/Nysø danner en 
vigtig økologisk korridor mellem Borreby Mose og arealerne på Sevedø med bl.a. Flasken.  

2) I Fuglebeskyttelsesområdet F95 mellem Skælskør Nor og Skælskør Havn/Inderfjord. Denne 
kanal, der har en meget stor tidevandspåvirket vandgennemstrømning, er en særdeles vigtig 
spredningsvej for Blishøns. Blishønen er med i udpegningsgrundlaget for F95. Antallet af 
Blishøns kan tælles i tusinder i begge områder. 

 
Vigtige fourageringsområder for udpegningsarter udtages 
 
Miljø-og fødevareminister Esben Lunde Larsen udtaler i en pressemeddelelse at: ”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”. Dette er ikke korrekt. Det er nemlig sådan, at nogle de fuglearter der danner grundlaget for 
udpegningen er afhængige af både de våde områder til især rast og af landbrugsområderne til fødesøgning. 
Hvis landbrugsarealerne udtages i så omfattende et omfang, som det er foreslået i Fuglebeskyttelses- 
områderne F95 og F96, vil dette reducere antallet af udpegede arter betragteligt. 
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1. F95: Der fjernes rigtig mange markjorder inklusive søer på Mindeshoved og nord og syd for 
Borreby Gods. Disse marker er en vigtig del af de vådområder der ikke udtages af F95, fordi 
Grågås (udpegningsart) og andre gæs som Bramgås, Blisgås og Sædgås og Sangsvaner 
(udpegningsart) søger føde her og bruger vandområderne til rast. Der raster tusinder af gæs i 
disse områder, og specielt Grågås bruger områderne en stor del af året. Sangsvaner kan tælles 
i mange hundrede og der er ofte Pibesvaner imellem Sangsvanerne. Områderne er bevaret 
som Habitatområder, men da Grågås og Sangsvane ikke er en del af udpegningsgrundlaget, 
forsvinder beskyttelsen for disse arter, hvorfor denne ændring ikke er tilfredsstillende. En del 
af området der ønskes fjernet i udpegningen af fuglebeskyttelsesområdet er fredet under 
fredningen ”Stigsnæs” (https://www2.blst.dk/nfr/06506.00.pdf ). Det fremgår af fredningens 
formål, at fredningen skal: ”sikre og bevare de væsentlige landskabelige og 
naturvidenskabelige interesser i området, herunder at sikre områdets betydning for fuglelivet, 
både trækfugle og fugle, der yngler i området.” Området har således stor betydning for 
fuglelivet og vi finder det stærkt betænkeligt, at fjerne området fra udpegningen af 
fuglebeskyttelsesområdet.  

 
2. F96: Der fjernes rigtig mange markjorder inklusive søer på Agersø, Omø og nordligt i området 

mellem Skælskør og Bisserup. Disse marker er en vigtig del af de vådområder, der ikke udtages 
af F95, fordi Grågås, Sædgås og Bramgås (udpegningsarter) og andre gæs som Blisgås og Sang- 
og Knopsvaner (udpegningsarter) søger føde her og bruger vandområderne til rast. Der raster 
tusinder af gæs i disse områder og Sangsvaner kan tælles i mange hundrede og der er ofte 
Pibesvaner imellem Sangsvanerne. Desuden fouragerer Havørn (udpegningsart) også på 
markerne blandt gæssene. Rørhøg (udpegningsart) yngler i rørskovene i de våde områder og 
bruger i høj grad de omkringliggende marker til fødesøgning. En del af området mellem 
Skælskør og Bisserup er desuden fredet under ”Holsteinborg fredningen” 
(https://www2.blst.dk/nfr/00786.00.pdf ). Det fremgår af ”bekendtgørelse af fredning af 
Holsteinsborg Nor”, at området indenfor fredningen ”såvidt muligt skal bevares i 
naturtilstand”. Derfor vil større projekter, som pt. er udelukket på grund af udpegningen som 
Natura 2000 område, alligevel ikke kunne gennemføres, da fredningen vil forhindre dette. Det 
virker derfor overflødigt at fjerne udpegningen til Fuglebeskyttelsesområde fra dette område.   

 
Basnæs Skov udtages til trods for ynglende Havørn (udpegningsart) 
 
Hele Basnæs Skov foreslås udtaget af Fuglebeskyttelsesområde F96. Det er mærkeligt, da der i både 2016 
og 2017 har ynglet Havørn i skoven, hvor parret succesfuldt begge år har opfostret 2 unger. Desværre 
nåede den ene store unge i 2017 ikke at blive flyvefærdig. Havørn er en udpegningsart. Da der stadig kun er 
ca. 80 ynglepar i Danmark, er denne ene rede af stor betydning for Havørnebestanden lokalt i 
Sydvestsjælland og i Danmark. Desuden kommer der mange overvintrende fugle til Basnæs Skov. 
 
Stort fødeområde for Ederfugl og Marsvin (udpegningsarter) udtages ved Korsør Havn 
 
På søterritoriet fjernes et stort område på 67 ha ud for Korsør Havn. Området er en del af Habitatområde 
100 og Fuglebeskyttelsesområde 98, hvor Ederfugl og Marsvin er en del af udpegningen. Begge arter 
fouragerer i det område, der foreslås fjernet. 
 
Tillæg til eksisterende Fuglebeskyttelsesområder 
 

1) Som tillæg til Fuglebeskyttelsesområde 95 bør Kobæk Sø indgå med udpegningsarterne Rørhøg og 
Grågås.  

https://www2.blst.dk/nfr/06506.00.pdf
https://www2.blst.dk/nfr/00786.00.pdf
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2) Som tillæg til Fuglebeskyttelsesområde 96 bør markerne syd for Vedskøllevej mellem Magleby og 
Vedskølle indgå, idet de er vigtige fødesøgningsområder for gæs og svaner. Udpegningsarterne er 
bl.a. Bramgås, Sædgås, Grågås, Sangsvane og Knopsvane, samt Havørn og Rørhøg.   

 
Tillæg til eksisterende Habitatområder 
 
Som tillæg til Habitatområde 100 bør hele Lejsø-området (pt. alene Fuglebeskyttelsesområde 73) indgå 
med bl.a. følgende udpegningsrelevante habitater: kystlaguner og strandsøer, flerårig vegetation på 
stenede strande, vegetation af kveller m.fl. i mudder og sandflader, samt strandeng. 
 
 

  
 

 


