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1. Indledning 
 

Miljøstyrelsen og Nationalpark Skjoldungernes Land vil etablere tre nye stenrev i Roskilde Fjord 
ved henholdsvis Veddelev (formidlingsrev), Nørrerev ved Gershøj og Ægholm syd for Sønderby. 
Kystdirektoratet har meddelt tilladelser efter kystbeskyttelsesloven til projekterne (J.nr. 20/02313-
13 og J. nr. 20/05156-15). 
 
Anlægsprojektet har været i udbud og opgaven er efterfølgende tildelt Kystsikring ApS v/Preben 
Winther. Projektet gennemføres i efteråret 2022. Kystsikring ApS ønsker at udskibe stenene til de 
tre stenrev fra et område nord for Gershøj Havn.  

 
Baggrunden for denne rapport er, at både området ved Gershøj Havn ligger i det internationalt 
beskyttede naturområde Natura 2000-område nr. 136 Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov.  

 
Natura 2000-område nr. 136 består af fuglebeskyttelsesområderne F105 Roskilde Fjord og F107 
Jægerspris Nordskov samt habitatområderne H120 Roskilde Fjord og H199 Kongens Lyng (Figur 
1-3). 

 
Det har derfor været Kystdirektoratets opfattelse, at der skal udarbejdes en Natura 2000-væsent- 
lighedsvurdering i overensstemmelse med kravene i: 

 
• Bekendtgørelse nr. 1595 af 06/12/2018 om udpegning og administration af internationale 

naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (Habitatbekendtgørelsen) 
 

• Bekendtgørelse nr. 1062 af 21/08/2018 om administration af internationale naturbeskyttel- 
sesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltnin- 
ger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet. 
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Figur 1: Natura 2000-område nr. 136 Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov samt de habitat- og fuglebe- 
skyttelsesområder, der indgår i det. Kort fra Miljøstyrelsen (2020a). Området ved Gershøj er vist med den 
sydligste røde cirkel. 



Udskibning af sten fra Gershøj til nye stenrev i Roskilde Fjord, Natura 2000-væsentlighedsvurdering 

  

6/17 

 

 

 
 
 
 

 
Figur 2: Området ved Gershøj Havn (rød cirkel) ligger i Natura 2000-område nr. 136 Roskilde Fjord og 
Jægerspris Nordskov (gul raster). 

 
1.1 Lovgrundlag 

Natura 2000-områderne er udpeget efter henholdsvis Habitatdirektivet (92/43/EF) og Fuglebeskyt- 
telsesdirektivet (2009/147/EF, tidligere 79/409/EF), og områderne danner tilsammen et økologisk 
netværk af beskyttede naturområder i hele EU. 

 
Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiverne administreres i Danmark bl.a. gennem Miljøministeriets 
Bekendtgørelse nr. 1595 af 06/12/2018 om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (Habitatbekendtgørelsen). 

 
Hovedprincippet for administrationen af Natura 2000-områderne kan kort beskrives således: 
Planer og projekter skal underkastes en foreløbig vurdering, (også kaldet screening eller væsent- 
lighedsvurdering), med henblik på at vurdere, om de kan påvirke et Natura 2000-område væsent- 
ligt. Hvis den foreløbige vurdering konkluderer, at det ikke kan afvises, at en plan eller et projekt 
kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal der gennemføres en egentlig Natura 2000- 
konsekvensvurdering, der skal vise, om planen eller projektet vil skade det internationale naturbe- 
skyttelsesområde. 

 
Hvad enten der er tale om en væsentlighedsvurdering eller en egentlig konsekvensvurdering, er 
det Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag, dvs. de arter og naturtyper, som områderne er 
udpeget af hensyn til, der er genstand for vurderingen. Vurderingen skal desuden foretages for 
det/de berørte Natura 2000-områder og de målsætninger, der er fastsat for disse i Natura 2000- 
planerne, jf. vejledningen til habitatbekendtgørelsen. 

 
Målene for det enkelte Natura 2000-område fastsættes efter bekendtgørelse om klassificering og 
fastsættelse af mål for naturtilstanden (Bekendtgørelse nr. 945 af 27/06/2016), hvoraf det bl.a. 
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fremgår, hvilke parametre, der er centrale for at vurdere, om et konkret anlæg eller tiltag kan for- 
ringe naturtyper og levesteder for en række arter. 

 
1.1.1 Natura 2000 målsætninger for Roskilde Fjord 

I Natura 2000-planen for Roskilde Fjord er der særlig fokus på det meget store fjordområde som 
et internationalt vigtigt yngle- og rasteområde for store og artsrige forekomster af fugle, blandt an- 
det sjældne og truede fuglearter. 

 
Om ynglefuglene hedder det, at hvis Natura 2000-området huser en ynglebestand på mere end 
210 par fjordterne, 140 par havterne og 60 par klyde er det en indikation på levestedernes og om- 
givelsernes egnethed som yngleområde. 

 
Natura 2000-området skal bidrage til at sikre levesteder for levedygtige bestande på nationalt 
og/eller internationalt niveau. Tilstanden og det samlede areal af levestederne for blishøne, hav- 
ørn, hvinand, knopsvane, stor skallesluger og troldand som trækfugle i området skal sikres eller 
øges, således at der findes egnede raste- og fødesøgningssteder for arterne. 

 
Tilstanden og det samlede areal af levesteder for skeand, grågås og sangsvane som trækfugle i 
området skal sikres eller øges, således at der findes tilstrækkelige egnede raste- og fødesøg- 
ningssteder for arterne, så området kan huse en tilbagevendende rastebestand på 592 af skeand, 
7400 af grågås og 2200 af sangsvane. (Miljø- og Fødevareministeriet 2016). 

 
I den kommunale Natura 2000-handleplan fremgår, at Lejre Kommune vil forbedre levesteder for 
yngle- og trækfugle på øer og holme ved at mindske forstyrrelser fra menneskelig færden. Dette 
forventes udført via skiltning på relevante lokaliteter (Frederikssund Kommune, Halsnæs Kom- 
mune, Lejre Kommune & Roskilde Kommune 2016). 

 
1.2 Gunstig bevaringsstatus 

I kraft af sit EU medlemskab er Danmark forpligtiget til at opretholde en ”gunstig bevaringsstatus” 
for de arter og naturtyper, som Natura 2000-områderne er udpeget for at beskytte (udpegnings- 
grundlaget). Præcist hvad en gunstig bevaringsstatus indebærer, er forskelligt for de enkelte arter 
og naturtyper, som beskrevet i f.eks. Søgaard et al. (2005) og Elmeros et al. (2012). 

For arternes vedkommende må projekter eller planer ikke true de pågældende arter eller deres 
levesteder, dvs. at bestandene skal være stabile eller i fremgang, og arealerne af de levesteder, 
som arterne er afhængige af, skal enten være uændrede eller stigende i forhold til tidspunktet for 
områdets udpegning. For naturtyperne er der tilsvarende typisk tale om, at arealet med den på- 
gældende naturtype skal være stabilt eller stigende for at opretholde en gunstig bevaringsstatus. 

 
1.3 Habitatdirektivets Bilag IV 

Af Habitatdirektivet fremgår, at medlemslandene skal indføre en streng beskyttelse af en række 
dyre- og plantearter omfattet af Habitatdirektivets Artikel 12 og Bilag IV, uanset om disse forekom- 
mer inden for eller uden for et Natura 2000-område (Søgaard & Asferg 2007). 

 
For disse arter indebærer beskyttelsen bl.a. et forbud mod (1) forsætlig drab eller indfangning, (2) 
forsætlig forstyrrelse, i særdeleshed i yngle- og opvækstperioden samt under overvintring og mi- 
gration, (3) beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder. Det skal i denne forbin- 
delse sikres, at den økologiske funktionalitet af den pågældende bestands yngle- og rasteområder 
samlet set opretholdes på mindst samme niveau som hidtil. Ved den økologiske funktionalitet for- 
stås de samlede livsvilkår, som et område tilbyder en given art. 
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1.4 Vildtreservat 
Foruden at være Natura 2000-område er hele Roskilde Fjord samt nogle landarealer udlagt som 
vildtreservat for at beskytte rastende og ynglende vandfugle. Et vildtreservat kan indeholde områ- 
der, som helt holdes fri for jagt og andre væsentlige forstyrrende aktiviteter, og bufferzoner med 
færre restriktioner, for eksempel forbud mod visse jagtformer og andre aktiviteter. Vildtreserva- 
terne har deres oprindelse i reservatloven fra 1936. 

 
Ved Roskilde Fjord indebærer reservatordningen, at jagt og færdsel er begrænset, som det frem- 
går af Figur 3. Jagt og motordrevet sejlads med mere end 8 knob er således forbudt i farvandet ud 
for Skalleværket, og færdsel er forbudt fra 1. april til 15. juli på de fleste øer og holme samt i en 50 
meter zone rundt om disse. 
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Figur 3: Vildtreservatbestemmelser for Roskilde Fjord (kort fra Naturstyrelsens hjemmeside). 
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2. Projektbeskrivelse 
 

Projektet 
 
Miljøstyrelsen og Nationalpark Skjoldungernes Land gennemfører et projekt med at etablere tre 
stenrev i Roskilde Fjord i efteråret 2022, hvor der skal udlægges ca. 4.200 tons sten ved Nørrerev, 
ca. 4.500 tons sten ved Ægholm og ca. 300 tons sten ved Veddelev (i alt ca. 9.000 tons sten). Det 
vil primært være sten i størrelsen 20-60 cm og herudover et mindre antal store sten >1 meter. 
 
Anlægsprojektet finansieres af midler i Miljøministeriet, som stammer fra en politisk naturaftale 
mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet fra juni 2020.  
 
Kystsikring ApS anlægger de tre stenrev for Miljøstyrelsen og Nationalparken og ønsker at udskibe 
stenene til revene fra et område nord for Gershøj Havn– se Figur 1-2. Havnebestyrelsen for 
Gershøj Havn har givet tilladelse til udskibningen af sten. 
 
Stenene vil blive fragtet til udskibningsstedet med 4-akslet lastbil (forvogn med lavt akseltryk), der 
kan medtage ca. 20 tons sten af gangen. På fjorden fragtes stenene med prammen Kystsikring III, 
der kan medbringe op til 80 m3 /120 tons sten. 
 

 
Figur 4 Kystsikring III 
 
Der er behov for et etablere et mindre midlertidigt landfæste (byggeplads) ud til ca. 1 meters dybde, 
som vil gøre det muligt for lastbilen at læsse sten af til Kystsikring III samt gøre det muligt for den 
gravemaskine, der skal udlægge stenene, at køre ombord på prammen. Landfæstet etableres med 
grusgravssten i størrelsen 20-60 cm. Øverst lægges jern-køreplader for at sikre en jævnt underlag 
for lastbil og gravemaskine. Det midlertidige landfæste fjernes igen ved projektets afslutning efter 3 
måneder, hvor de oprindelige forhold reetableres.  
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Figur 5: Ved Gershøj er der behov for at etablere et midlertidigt landfæste (markeret med rød farve), som vil 
gøre det muligt for lastbilen at læsse sten ombord på Kystsikring III samt gøre det muligt for den 
gravemaskine, der skal udlægge stenene, at køre ombord på prammen.  
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3. Natura 2000-væsentlighedsvurdering 
 

3.1 Udpegningsgrundlaget 
Natura 2000-område nr. 136 består hovedsageligt af Habitatområde H120 Roskilde Fjord og Fug- 
lebeskyttelsesområde F105 Roskilde Fjord, Kattinge Vig og Kattinge Sø, hvis grænser stort set er 
sammenfaldende. Desuden indgår Fuglebeskyttelsesområde F107 Jægerspris Nordskov og Habi- 
tatområde H199 Kongens Lyng i det samlede Natura 2000-område. 

 
Det overordnede mål for Natura 2000-områderne er at sikre eller genoprette gunstig bevaringssta- 
tus for de naturtyper og arter, der er på de enkelte Natura 2000-områders udpegningsgrundlag, jf. 
Søgaard et al. (2005). Som det fremgår, er Natura 2000-området udpeget af hensyn til en lang 
række arter og naturtyper, hvoraf kun nogle er potentielt relevante for væsentlighedsvurderingen, 
primært fordi nogle arter og naturtyper ikke forekommer i de berørte områder og fordi projektet 
gennemføres uden for fuglenes yngleperiode (se Tabel I). 

 
Tabel 1: Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 136. Tallene henviser til arts- og naturtypekoderne 
i habitatdirektivet. Y = Ynglefugl, T = Trækfugl. Desuden er anført den potentielle relevans af at inddrage den 
pågældende art/naturtype i væsentlighedsvurderingen. *: prioriteret art/naturtype, for hvilken den danske stat 
har et særlig beskyttelsesansvar.  

 
Område Potentiel relevans 
H120 Roskilde Fjord - 
Sandbanke (1110) - 
Vadeflade (1140) - 
Lagune* (1150) - 
Bugt (1160) ѵ 
Strandvold med enårige planter (1210) - 
Strandvold med flerårige planter (1220) - 
Kystklint/klippe (1230) - 
Enårig strandengsvegetation (1310) - 
Strandeng (1330) - 
Søbred med småurter (3130) - 
Kransnålalge-sø (3140) - 
Næringsrig sø (3150) - 
Brunvandet sø (3160) - 
Vandløb (3260) - 
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Område Potentiel relevans 
Tørt kalksandsoverdrev* (6120) - 
Kalkoverdrev* (6210) - 
Surt overdrev* (6230) - 
Tidvis våd eng (6410) - 
Urtebræmme (6430) - 
Hængesæk (7140) - 
Kildevæld* (7220) - 
Rigkær (7230) - 
Bøg på mor (9110) - 
Bøg på muld (9130) - 
Ege-blandskov (9160) - 
Skovbevokset tørvemose* (91D0) - 
Elle- og askeskov* (91E0) - 
Skæv vindelsnegl (1014) - 
Sumpvindelsnegl (1016) - 
Havlampret (1095) ѵ 
Eremit* (1084) - 
Stor vandsalamander (1166) - 
Mygblomst (1903) - 
Stellas mosskorpion (1936) - 
H199 Kongens Lyng  

Brunvandet sø (3160) - 
Hængesæk (7140) - 
Skovbevokset tørvemose* (91D0) - 
F105 Roskilde Fjord  
Rørdrum (Y) - 
Knopsvane (T) ѵ 
Sangsvane (T) ѵ 
Grågås (T) ѵ 
Skeand (T) ѵ 
Knarand (T) ѵ 
Krikand (T) ѵ 
Troldand (T) ѵ 
Hvinand (T) ѵ 
Stor Skallesluger (T) ѵ 
Lille skallesluger (T) ѵ 
Rørhøg (Y) - 
Havørn (TY) ѵ 
Blishøne (T) ѵ 
Klyde (Y) - 
Sorthovedet måge (Y) - 
Fjordterne (Y) - 
Havterne (Y) - 
Dværgterne (Y) - 
Rødrygget tornskade (Y) - 
F107 Jægerspris Nordskov  

Havørn (Y) - 
Hvepsevåge (Y) - 
Sortspætte (Y) - 
Rødrygget Tornskade (Y) - 
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3.2 Habitatområderne: 
Stort set hele Roskilde Fjord, herunder også området ud for Gershøj, er kortlagt som naturtypen 
1160 - Større lavvandede bugter og vige. Naturtypen beskrives bedst som store indskæringer i 
kysten, hvor påvirkningen af ferskvand er begrænset, og hvor bølgepåvirkningen er begrænset i 
forhold til åbent hav. 

 
Landfæstet ved Gershøj vil i en kort periode (3 måneder) påvirke op til 100 m2 af det område, 
der er kortlagt som naturtypen 1160. Der er således tale om en meget begrænset del af 
naturtypens samlede udbredelse i fjorden og det påvirkede område vurderes i øvrigt at være 
uden særlige naturkvaliteter. Endelig vil de oprindelige forhold være genoprettet ved projektets 
afslutning (3 måneder efter projektstart), hvorfor en væsentlig negativ påvirkning af naturtypen 
kan afvises. 

 
Ingen andre marine naturtyper, naturtyper på land eller landlevende arter på habitatområdernes 
udpegningsgrundlag vil blive påvirket af den beskrevne udskibning af sten fra Gershøj Havn eller 
Skalleværket. 

 
3.3 Fuglebeskyttelsesområderne: 

I kraft af mere end 20 års naturovervågning i såvel statsligt og kommunalt regi er der et særdeles 
godt kendskab til, hvor fjordens ynglende og rastende fugle befinder sig, og hvilke delområder i 
fjorden, der er af særlig stor vigtighed for dem (Orbicon/WSP 2021 & WSP 2020).  

Projektet gennemføres uden for fuglenes yngleperiode (1. april til 15. juli), og er derfor uden 
betydning for alle de ynglende fuglearter.  

 
Med hensyn til trækfuglene forekommer rastende fugle, herunder også de arter, der indgår i 
udpegningsgrundlaget som trækfugle, ud for Gershøj. Anvendelsen af Gershøj til udskibning vil 
imidlertid sikre en kort sejlafstand til de tre steder, hvor der skal genoprettes stenrev. Sejlafstanden 
vil således blot være ca. 0,8 km til Nørrerev, ca. 2,5 km til Ægholm og ca. 8 km til Veddelev med 
begrænset forstyrrelse af fuglene til følge. Til sammenligning er afstanden fra Frederiksværk Havn 
til Nørrerev ca. 33 km, til Ægholm ca. 30 km og til Veddelev ca, 33 km, hvor hovedparten af 
sejladsen vil være i Natura 2000-området.  
 
Da fuglene endvidere let vil kunne søge til andre områder i fjorden i tilfælde af forstyrrelser, kan  
en væsentlig negativ påvirkning af de trækfugle, der indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 
2000-områdets fuglebeskyttelsesområder, afvises. 

 
3.4 Bilag IV-arter 

Eneste strengt beskyttede bilag IV-art, der kan forekomme i det berørte marine område, er mar- 
svin. Det vurderes, at projektet er uden betydning for marsvin, der kun sjældent ses i de indre 
dele af Roskilde Fjord.  

 
3.5 Kumulative effekter 

Med kumulative effekter menes påvirkningen fra det aktuelle projekt set i sammenhæng med ef- 
fekten fra andre planer eller projekter, der kan påvirke udpegningsgrundlaget for Natura 2000-om- 
rådet. Der vurderes ikke at være kumulative effekter. 
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3.6 Sammenfattende vurdering 
På baggrund af ovenstående kan en væsentlig negativ påvirkning af Natura 2000-området, som 
følge af anvendelsen af et område nord for Gershøj Havn til udskibning af sten til de tre nye rev i 
Roskilde Fjord, afvises.  

 
Udskibningen af stenene vil være uden betydning for bevaringsstatus af arter og naturtyper på 
Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag og vil dermed ikke påvirke mulighederne for at opfylde 
bevaringsmålsætningen for området. 

 
Der vurderes ikke at være kumulative effekter med andre planer og projekter. 

 
Udbygningen vil desuden være uden betydning for områdets økologiske funktionalitet for marsvin 
og andre bilag IV-arter. 
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