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Ti Kyst direktoratet 

Vi sender herved ansøgning om renovering samt en lille udvidelse af Østby Både Lauge jollehavn 

Vi håber på en positiv modtagelse af det ønskede og hører gerne fra jer . 

Området er ejet af Frederikssund Kommune og vi har råderet over det 

Frederikssund kommune er positiv over vores ønsker ,da den gamle jollehavns moler er i stærk forfald og 
området er meget efter tragtet af lokale og turister samt natur mennesker. 

Skjolungernes land er meget positiv og har hjulpet os meget. 
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Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet 
 
 
Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse 
af anlæg på søterritoriet.  
 
Husk at læse vejledningen på side 6, før skemaet udfyldes. 
Eventuelle spørgsmål til ansøgningsskema og vejledning rettes til Kystdirektoratet på tlf. 99 63 63 63 
eller via e-mail kdi@kyst.dk. 
 
 
Bemærk: En ansøgning kan først behandles, når alle nødvendige oplysninger foreligger.  
 

       
 

 

 Til Kystdirektoratets notater:   

 

Dato for modtagelse:    Journal nr.:  
  

         

 

Projekttype:    Sagsbehandler:  
  

         

       
 

 

 
 

  
A. Oplysninger om ejere af den eller de matrikler, hvor anlægget opføres 

 

 

 

Navn   
 

 

Frederikssund Kommune 
 

     

 

Adresse   
 

 

Torvet 2 
 

     

 

Lokalt stednavn Postnr. By 
 

 

 3600 Frederikssund 
 

     

 

Telefon nr. Mobil nr. E-mail 
 

 

47351000   
 

     

 
  

http://www.kyst.dk/
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 B. Evt. repræsentant (entreprenør, rådgiver eller lignende)  

 

Navn   
 

 

Østby Bådelaug 
 

     

 

Adresse   
 

 

Sønderby Bro 42 
 

     

 

Lokalt stednavn Postnr. By 
 

 

 4050 Skibby 
 

     

 

Telefon nr. Mobil nr. E-mail 
 

 

21626768  selsoebygaps@email.dk 
 

     

 
 

     

 C. Offentliggørelse af oplysninger   
 

 

Ansøger giver ved underskrift tilladelse til, at ansøgningsmaterialet må offentliggøres på Kystdirektoratets  
hjemmeside www.kyst.dk. I henhold til persondataloven vil personfølsomme oplysninger, eller 
andre oplysninger friholdt for aktindsigt, uanset denne accept ikke blive offentliggjort. 

 

     

 

Dato Underskrift 
 

 

  
 

     

 
 

     

 D. Anlæggets placering   
 

 

Adresse   
 

 

Hammervej 28 
 

     

 

Postnr. By Kommune 
 

 

4050 Skibby Frederikssund 
 

     

 

Matrikel nr. og ejerlavsbetegnelse   
 

 

Østby By, Selsø 34p 
 

     

 
  

http://www.kyst.dk/
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E. Beskrivelse af anlægget i sin helhed 
Kan evt. uddybes i bilag 

 

 Bemærk: Nødvendige bilag skal også vedlægges, se rubrik I  

 

Østby Bådelaug ansøger med tilladelse fra Frederikssund Kommune om at renovere og udvide 
de eksisterende havnemoler og dermed øge antallet af jollepladser i havnen fra 24 til 34 stk.  
 
Reetableringen af havnemolerne skal sikre havnen mod yderligere forfald og udbedre de 
skader, der er sket med erodering fra molerne som følge af de seneste års storme og 
oversvømmelser. Udvidelsen af havnebassinet skal give havne mulighed for at understøtte de 
eksisterende medlemmer bedre og tilbyde jollepladser til 5 nye medlemmer i bådelauget. Det 
samlede projekt vil gøre havnen mere attraktiv og sikker for besøgende fra lokalområdet. 
 
Havnebassinet oprendses til sin oprindelige dybde inden for havnemolerne, så vanddybden 
bliver øget med ca. 15-30 cm til 110 cm dybde. 
De ansøgte ændringer er overvejende beliggende på arealer, der i forvejen er del af havnens 
moler, og vil kun for en del ligge på søterritoriet. 
 
Frederikssund kommune er ejer af havnens areal og er orienteret om ansøgningen, og har 
givet accept af ansøgningen til Kystdirektoratet. 
 
En kortfattet oversigt af ansøgningen omfatter: 

- Reetablering af nordmole med reduktion af molebrede fra indersiden med 1-9 meter og 
udrettet moleforløb med en øget længde på 2-4 m/191 kvm ud i søterritoriet. 

- Reetablering af sydmole med reduktion af molebrede fra indersiden med 5-10 meter og 
udrettet moleforløb med en øget længde på 4-7 m/242 kvm ud i søterritoriet. 

- 10 nye jollepladser i havnebassinet langs sydmolen 
- Oprensning af havnebassin med 15-30 cm til den oprindelige vanddybde på 110 cm. 

Den ansøgte havnerenovering og udvidelse er vist i bilag 1A-C og 2 med målfaste plan og snit 
med angivelse af materialer. 
 
Reetablere af nordmole 
Den reetablerede nordmole vil følge yderkanten af den eksisterende nordmole de første 19 
meter, mens den yderste del af den reetablerede mole ud mod fjorden vil blive rette ud, og 
forløbe 27 meter i søterritoriet parallelt med den eksisterende mole. Således vil den 
reetablerede mole rækker 2-4 meter længer ud i søterritoriet end det er tilfældet i dag (bilag 1). 
Den reetablerede mole vil med en brede på 7 meter og være smallere end den eksisterende 
mole, og vil dermed have et lavere aftryk på fjordbunden. 
Molen udføres som en traditionel stenkastning på ydersiden opbygget af genbrugte sten fra 
den oprindelige mole og opført på et fundament af mindre håndsten. Stenkastningen lægges 
op ad en molekernen af mindre sten og afgravet materiale bestående af skaller og sand fra 
havnebassinet og den oprindelige mole. Molekernen omgives af en filtdug for at forhindre 
udvaskning af molen (bilag 2). Molernes indervæg laves som ’Københavnerspuns’ som vist i 
bilag 3 med nedrammede træpæle i 2 meters dybde og spunsvæge i hårdttræ. Molens 
gangflade dækkes med et plant lag af græssået muldjord. 
Materialet fra de gamle moler genanvendes i de nye moler. 

 

http://www.kyst.dk/
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Reetablere af sydmole 
Den reetablerede sydmole vil følge yderkanten af den eksisterende sydmole de første 12 
meter, mens den yderste del af den reetablerede mole ud mod fjorden vil blive rette ud, og 
forløbe 35 meter i søterritoriet parallelt med den eksisterende mole. Således vil den 
reetablerede mole rækker 4-7 meter længer ud i søterritoriet end det er tilfældet i dag. Den 
reetablerede mole vil med en brede på 7 meter være smallere end den eksisterende mole, og 
vil dermed have et lavere aftryk på fjordbunden. 
Langs indersiden af sydmolen laves pladser til 10 joller med fortøjningspæle i havnebassinet. 
Molen udføres som beskrevet for nordmolen ovenfor. 
Materialet fra de gamle moler genanvendes i de nye moler. 
 
Oprensning af havnebassin 
Det eksisterende havnebassin på 450 kvm oprenses for sedimenter, så vanddybden igen bliver 
110 cm. Sedimenterne ligger i et ca. 15-30 cm lag i havnebassinet og består af skaller og sand 
der er skyllet ud fra de gamle moler. Skallerne er en del af den naturlige fjordbund, hvor der er 
store forekomster af østersbanker ophobet i stenalderen. Der graves i alt 100 kbm. sedimenter 
fra havnebassinet. Materialet fra de oprensningen genanvendes i de reetablerede moler. 
 
Opholdsplads og Nationalparkinformation 
På havnearealer nordvest for nordmolen udvides den eksisterende opholdsplads for brugere 
og besøgende ved havnen. Opholdspladsen vi bestå af 6 bordbænkesæt med 
informationsskilte indlagt i bordpladerne, om bæredygtig brug af fjorden til sejlads og friluftsliv. 
Til opholdspladsen hører allerede et mindre toiletskur med opsamlingstank. 
 
Shelterplads ved eksisterende teltplads 
Nord for havnen ligger en fungerende teltplads, hvor Frederikssund Kommune tilbyder 
besøgende at raste. Teltpladsen udvikles med to små 3-personers sheltere, så pladsens 
brugergruppe udvides, og havnen bliver et mere attraktivt besøgssted også for de besøgende, 
der har brug for overnatningsmuligheder. En shelterplads skal være med til at gøre Østby Havn 
til en destination for brugere med kajakker, joller, lystfiskere mv., der gerne vil tilbringe flere 
dage på fjorden. Roskilde Fjord mangler generelt overnatningskapacitet med primitive 
lejerpladser, der er målrettet maritime brugergrupper, men særligt kyststrækningen fra 
Skuldelev til Gershøj er helt uden muligheder for overnatninger på land. Shelterpladsen nord 
for Østby Havn vil blive indrettet med nye ”Skjoldungeshelters”, der er en helt ny type 
kystshelters. Shelteret design er sendt til Erhvervsstyrelsen for en vurdering efter 
sommerhuslovens bestemmelser. En ansøgning om etablering af shelterpladsen sendes 
særskilt til dispensation efter Strandbeskyttelseslinjen. 
 
Nulalternativ 
Gennemføres projektet ikke, vil det stigende besøgstal ved Østby Havn ikke kunne betjenes på 
en hensigtsmæssig måde, med hensyn til både havnens medlemmer og de besøgende. Den 
vedvarende erosion fra havnemolerne og det utidssvarende havnebassin giver 
sikkerhedsmæssige udfordringer, som er nød til at blive adresseret. 
 
Dimensioner og mængde 
Det ansøgte anlæg dimensioneres som fremgår af bilag 1 og 2 
Reetableret nordmole 27 m/191 kvm 
Reetableret sydmole 35 meter/242 kvm 
Oprensning af havnebassin 450 kvm á 15-30 cm./101 kbm 

http://www.kyst.dk/
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Nedlagt moleareal/udvidelse af havnebassin 430 kvm/645 kbm 
 
Adgangsforhold 
Der vil fortsat være offentlig adgang til havnen. 
 
Påvirkning af miljøet 
Bilag 4 giver en væsentligheds vurdering af projektets indvirkning på miljøet. 
Projektet vil ikke medføre miljøgener som lugt fra opskyllet tang og fedtemøj. Der vil kun være 
en svag forøgelse af sejladsaktiviteterne i nærområdet, som følge af de ekstra jollepladser i 
havnen, der hovedsaligt vil blive tildelt eksisterende medlemmer med jolle på land eller for svaj 
i dag. 
Det vurderes, at der ikke vil være en væsentlig forøgelse af biltrafik til området, da projektet 
kun medfører en forøgelse på ca. 5 brugere af havnen. De nuværende besøgstal af gæster til 
havnen forventes at være uændret. 
Visuelt vil projektet ikke have betydning for kystlandskabet, da molerne yderkanter er stort set 
uændret, men en øget længde ud i fjorden på 2-4 meter. Molernes ydersider vil være med 
stenkastning som i dag. 
 
Alternative placeringer 
Det er ikke muligt med alternative placeringer. 
 
Materialevalg 
Molernes spuns og fortøjningspæle laves i tropisk hårdttræ. 
Stenkastningen langs molernes ydersider laves med genbrugte sten fra de gamle moler. 
 
Arbejdsmetode 
Spuns og gravearbejde udføres fra land. Rammearbejdet sker så vidt muligt inden for 
eksisterende moler. 
 
Afgravning/Uddybning 
Oprensning af havnebassinet udføres mens havnebassinet er afskærmet af moler, for at 
minimere afdrift af opslæmmet vand til omgivelserne 
 
Beskrivelse af i anlægsperioden og evt. afskærmningsforanstaltninger 
Bilag 4 giver en væsentligheds vurdering af anlægsfasens indvirkning på miljøet. 
Havnens medlemmer vil blive midlertidigt flyttet fra havnebassinet under anlægsperioden. 
Rammearbejdet udføres inden for normal arbejdstid i hverdage fra kl. 8 til 17. 
Der vil være kørsel med tung trafik i forbindelse med anlægsarbejdet og bortskaffelse af 
materialer. 
Byggepladsen vil være afspærret i anlægsfasen, hvor der ikke er offentlig adgang til 
byggepladsen. 
Bortset fra oprensning af havnebassinet inden for afskærmende moler, vil der ikke være behov 
for afværgeforanstaltninger. 
 
Omkostninger ved bortskaffelse af anlægget 
Ikke relevant. 
 
Miljøfremmede stoffer i området 
Der vil blive lavet en forureningsscreening, hvis Kystdirektoratet vurderer, at det er nødvendigt 
for behandling af sagen. 

http://www.kyst.dk/
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Afstand til nærmeste Natura 2000 område 
Bilag 4 beskriver projektets beliggenhed i forhold til Natura 2000 områder. 
Projektet ligger i og op til Natura 2000-område nr. 136 Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov. 
 
Bundfauna og vegetation 
Bilag 4 beskriver projektets beliggenhed i forhold arter og habitatområder. 
 
Andre projektet i området 
Ingen. 
Ansøgers økonomiske forhold 
Bilag 5. 
Nærmeste matrikel og ejerforhold 
Frederikssund Kommune, Østby By, Selsø, matr.nr. 34p. Frederikssund Kommune ejer arealet. 
Anvendelse af naturmaterialer i projektområdet 
Der anvendes næsten udelukkende naturmaterialer som kampesten, træ og græssået jord. 
Rettigheder knyttet til fiskeri 
Ingen. 
Affaldsproduktion, forurening og gener 
Ingen. 
 
Risiko for ulykker 
Der er risiko for arbejdsulykker i anlægsperioden. Arbejdsområdet afspærres i anlægsperioden 
for at undgå ulykker. 
Sejlads ved havnen begrænses i anlægsperioden. Sejladssikkerheden i nærområdet påvirkes 
ikke af anlægsarbejdet. 
 
Nuværende brug af projektområdet 
Aktiviteter med lyst- og fritidsfiskeri, samt friluftsliv med mindre fartøjer. 
 
Betydning for områdets natur, særligt i forhold til dyre- og planteliv 
Bilag 4 beskriver projektets beliggenhed i forhold arter og habitatområder. 
 
Påvirkning af kystgrundejere 
Den nærmeste beboelse ligger 375 m inde i landet. 
De nærmeste kystgrundejere vil opleve en øget tung trafik i forbindelse med anlægsperioden, 
samt støj fra maskiner og ramning. 
Der er ingen påvirkning af udsigten for kystgrundejerne. 
 
Samspil med projekter på land 
Øget opholdsareal med bænke på havnen, samt udvikling at teltningsområde til at omfatte 2 3-
personers sheltere. Shelterpladsen ansøges særskilt 
 
Forslag til alternative placeringer 
Det er ikke muligt med alternative placeringer. 
 
Hvem/hvor mange berøres af anlægget 
De rekreative muligheder for lokalbefolkningen og besøgende fremtidssikres og øges til det 
nutidige behov. 
 

   

http://www.kyst.dk/
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F. Beskrivelse af planlagte arbejdsmetoder 
Kan evt. uddybes i bilag 

 

 

Havnebassin 
Oprensning og udvidelse af havnebassinet til kt. -1,1 vil omfatte i alt 101 kbm sedimenter og 
645 kbm nedlagt havnemole med primært sten, sand og skaller. De reetablerede moler vil blive 
lavet med genbrug af sten og sand og skaller fra de gamle moler. Der bruges 744 kbm 
(nordmole: 27 meter x 12 kvm profilsnit + sydmole: 34 meter x 12 kvm profilsnit) genbrugte 
materialer til de reetablerede moler. Alt gravearbejde laves med egnede gravemaskiner.  
 
Der er materialebalance i projektet. 
 
Nedbrudt materiale fra lavbroer og fortøjningspæle bortskaffes ligeledes på lovlig vis. 
 

 

   

 
 

 G. Uddybning   

 Skal der i forbindelse med anlægget foretages uddybning?  

 

 
Ja  

 

 

  

Nej  

 

Hvis ja skal mængden for uddybningen angives 101 m³  
 

Beskrivelse af hvordan sedimentet fra uddybningen efterfølgende tænkes behandlet: 

 

Anvendes i molekerner på de reetablerede moler. Sedimenter består af sten, sand og skaller 

 

     

 
  

http://www.kyst.dk/
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 H. Opfyldning   

 Skal der i forbindelse med anlægget foretages opfyldning på søterritoriet?  

 

 
Ja  

 

 

  

Nej  

 

Hvis ja skal mængden af opfyldningsmateriale angives 744 m³  
 

Beskrivelse af opfyldningsmaterialets kvalitet: 

 

Genbrugte materialer af sten, sand og skaller fra eksisterende moler og havnebassin 

 

     

 
 

     

 I. Nødvendige bilag  

 

Følgende bilag skal vedlægges: 
- Søkort med indtegnet anlæg 
- Matrikelkort med indtegnet anlæg 
- Plan- og skitsetegning over det samlede anlæg 
- Målsatte snittegninger over eventuelle moler, broer mv. 
- Målfast oversigtskort med hele anlægget indtegnet 
- Samtykkeerklæringer fra berørte grundejere 

 

     

 Evt. andet relevant materiale:  

   
     

 
 

     

 J. Erklæring og underskrift  

 
Undertegnede ansøger erklærer, at oplysninger, der står i ansøgningen, er i overensstemmelse med de faktiske 
forhold. 

 

     

 Dato Fulde navn (benyt blokbogstaver) Underskrift  

     
     

 
 

Ansøgningen sendes med post til: 
Kystdirektoratet 
Højbovej 1 
Postboks 100 

http://www.kyst.dk/
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7620 Lemvig 
 

Eller via e-mail: kdi@kyst.dk 
 
 

Vejledning til ansøgningsskema 
(vedrørende ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet) 

 
 
Punkt A. Oplysninger om ejere 
Her anføres navn, adresse mv. på ejere af den eller de matrikler, hvor anlægget opføres på eller 
ud for. Er der flere ansøgere, kan det anføres i et vedlagt bilag. 
 
Punkt B. Evt. repræsentant (entreprenør, ingeniør eller lignende) 
Her anføres navn, adresse mv. på den person, der fungerer som kontaktperson (projektansvarlig) 
under sagens behandling, det kan for eksempel være et entreprenør- eller ingeniørfirma.  
 
Punkt C. Offentliggørelse af oplysninger 
Kystdirektoratet er forpligtiget til at orientere naboer og andre berørte parter om ansøgninger om 
tilladelse til anlæg på søterritoriet. Ved orienteringen sker der altid en videregivelse af de 
oplysninger, som er angivet i skemaet. Endvidere offentliggøres ansøgningen på Kystdirektoratets 
hjemmeside. 
 
Punkt D. Anlæggets placering 
Her anføres projektets adresse, dvs. dets fysiske placering. Det er vigtigt for sagens behandling, at 
matrikelnumre samt ejerlav angives. Disse oplysninger kan findes i ejendommens skøde eller 
indhentes fra kommunen eller på internettet, f.eks. på www.miljoportalen.dk. 
 
Punkt E. Beskrivelse af anlægget 
Her beskrives anlægget i sin helhed. Beskrivelsen skal bl.a. omfatte formål og baggrund for 
anlægget, anlæggets udformning, en beskrivelse af hvilke materialer, der anvendes til anlægget og 
overvejelser over anlæggets indvirkning på strømningsforhold og den nærliggende kyst.  
 
Til anvendelse for en screening for VVM skal beskrivelsen ligeledes belyse nedenstående forhold. 
Anlæggets 

- dimensioner 
- kumulation med andre projekter  
- anvendelse af naturressourcer 
- affaldsproduktion, forurening og gener 
- risiko for ulykker, navnlig under hensyn til de anvendte materialer og teknologier 

  

http://www.kyst.dk/
mailto:kdi@kyst.dk
http://www.miljoportalen.dk/
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Anlæggets betydning for den miljømæssige sårbarhed i området særligt i forhold til  

- nuværende arealanvendelse 
- de tilstedeværende naturressourcers relative rigdom, kvalitet og regeneringskapacitet 
- det naturlige miljøs bæreevne med særlig opmærksomhed på kystområder, områder der er 

fredet eller omfattet af national og international natur- og miljøbeskyttelses 
lovgivning,tætbefolkede områder, områder der er af særlig betydning ud fra et historisk, 
kulturelt eller arkæologisk synspunkt 

 
Anlæggets potentielle påvirkninger herunder 

- påvirkningernes omfang (geografisk område og antal personer der berøres) 
- påvirkningernes grænseoverskridende karakter 
- påvirkningers grader og -kompleksitet 
- påvirkningens sandsynlighed 
- påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet 

  
Beskrivelsen kan eventuelt suppleres med bilag. 
 
Punkt F. Beskrivelse af arbejdsmetoder 
Her angives hvilke arbejdsmetoder, der benyttes ved opførelsen af anlægget, bl.a. hvordan og 
hvornår arbejdet udføres. Angivelsen af arbejdsmetoder er vigtigt for vurderingen af anlæggets 
påvirkning på miljøet.  
 
Punkt G. Uddybning 
Hvis der i forbindelse med anlægget foretages en uddybning, skal det angives i kubikmeter, hvor 
stor en mængde sediment uddybningen omfatter, og ligeledes hvad der efterfølgende skal ske 
med sedimentet, f.eks. om det skal bruges til kystfodring, opfyldning mv. 
 
Punkt H. Opfyldning 
Hvis der i forbindelse med projektet foretages en opfyldning, skal omfanget af opfyldningen 
angives i kubikmeter materiale brugt til opfyldningen. Kvaliteten af materialet til opfyldningen skal 
belyses, specielt mht. om det er forurenet eller uforurenet materiale, der benyttes. 
 
Punkt I. Nødvendige bilag 
Følgende bilag skal foreligge, før en ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet kan 
behandles: 

- Søkort med anlægget indtegnet 
- Matrikelkort med anlægget indtegnet. Matrikelkort kan findes på www.miljoportalen.dk. 

Anlæg kan f.eks. indtegnes med tusch på matrikelkortet.  
- Plan- og skitsetegning over det samlede anlæg 
- Målsatte snittegninger, der gør rede for anlæggets konstruktioner. På snittegningen angives 

f.eks. konstruktionernes højde, bredde, længde mv.  
- Målfast oversigtskort med hele anlægget indtegnet 
- Samtykkeerklæringer fra ejerne af alle berørte matrikler skal vedlægges, hvis anlægget 

strækker sig over mere end ansøger / ejers matrikel. Hvis en repræsentant for ejeren, f.eks. 
entreprenør- eller ingeniørfirma søger om tilladelse til anlægget på ejerens vegne, skal 
ansøgningen desuden vedlægges en samtykkeerklæring fra ejeren om, at han er 
indforstået med dennes repræsentation, samt at han er indforstået med, at anlægget 
opføres på hans ejendom.  

http://www.kyst.dk/
http://www.miljoportalen.dk/
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Er der i forbindelse med anlægget lavet en strømningsanalyse eller lignende, er det hensigts- 
mæssigt at vedlægge den/dem som bilag for at belyse sagen bedst muligt. 
 
 
Hvis der er spørgsmål til ansøgningsskemaet, kan Kystdirektoratet kontaktes på tlf. 99 63 63 63 
eller på email: kdi@kyst.dk.  
 
Kystdirektoratet 

http://www.kyst.dk/
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1. Indledning

Østby Bådelaug og Nationalpark Skjoldungernes Land undersøger muligheden for at gennemføre
en mindre udvidelse og istandsættelse af jollehavnen ved Østby i Frederikssund Kommune.

Baggrunden for denne rapport er, at området ved Østby Havn ligger i og nær det internationalt be-
skyttede naturområde Natura 2000-område nr. 136 Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov. De
danske Natura 2000-områder omfatter efter den seneste justering per 1/11 2018 i alt 124 fuglebe-
skyttelsesområder og 269 habitatområder.

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 og Figur 2).

Det har derfor været Kystdirektoratets opfattelse, at der bør 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.

Østby Havn, december 2020.
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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 Østby Havn er vist med rød
cirkel.
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Figur 2: Havneområdet ved Østby (blå cirkel) ligger delvist indenfor Natura 2000-område nr. 136 Roskilde
Fjord og Jægerspris Nordskov (rød raster).

I forbindelse med udarbejdelse af rapporten er der foretaget en besigtigelse af projektområdet den
16. december 2020.

1.1 Lovgrundlag
Området ved Østby Havn ligger i tilknytning til et af Danmarks internationalt beskyttede Natura
2000-områder. Disse omfatter efter den seneste justering per 1/11 2018 i alt 124 fuglebeskyttel-
sesområder og 269 habitatområder.

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 Miljø- og Føde-
vareministeriets Bekendtgørelse nr. 1595 af 06/12/2018 om udpegning og administration af inter-
nationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (Habitatbekendtgørelsen).

Hovedprincippet for administrationen af Natura 2000-områderne kan kort beskrives således:
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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.
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 for pl igt ige t ti l at opr e tho ld e en ” guns t ig b ev arings s tat us ”
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).
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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.  

 

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 Østby Havn, 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. 

 

https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Reservatloven_fra_1936&action=edit&redlink=1
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Figur 3: Vildtreservatbestemmelser for Roskilde Fjord (kort fra Naturstyrelsens hjemmeside).
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2. Projektbeskrivelse

Projektet
Østby Havn ligger i Frederikssund Kommune på den vestlige bred af Roskilde Fjord, ca. 1,5 kilo-
meter øst for landsbyen Østby. Havnen er en lille jollehavn med ca. 24 joller, der hovedsageligt
anvendes i sommerhalvåret af lokale fritidsfiskere, der sejler korte ture på vandet med lav fart.
Sæsonen for brugen af havnen er ca. medio april til ultimo oktober. Desuden anvendes det lille
hav neo mråd e af enk e lte be s ø gende fr a ”ba gl and et” ti l pic nic s , g åtur e o. li gn.

Østby Bådelaug har efter den største storm Bodil og efterfølgende storme haft alle moler og områ-
det oversvømmet med op til en meter vand over molerne, hvilket har medført kraftig slitage på
moler og havneindløb. Bådelauget ønsker derfor at reparere disse skader og undersøger samtidig
mulighederne for i den anledning at foretage en mindre udvidelse af havnens kapacitet.

Østby Bådelaug ønsker således den eksisterende jollehavn udvidet fra de eksisterende 24 jolle-
pladser (inkl. den bådebro, der går ud fra sydmolen, se foto) til i alt 34 pladser. Ca. 4-5 af de 10
nye pladser vil overgå til allerede eksisterende medlemmer, der i dag har joller liggende for svaj
eller på land. Det forventes således, at udvidelsen vil give plads til 5 nye brugere på havnen.

Det eksisterende havnebassin er ca. 6 meter bredt ved indsejlingen, 11 meter bredt i dybden og
ca. 38 meter langt. De eksisterende moler er tilsået med plænegræs og beklædt med store bræd-
der på in der s id en og s tore s ten på ” fj ords ider n e”.

Projektet indebærer, at selve havnebassinet gøres bredere, så der kan ligge 2 rækker joller og
være plads til en rampe til nedsætning af både i midten. Der skal desuden graves 15-30 cm mere
i dybden og ind til spunsvæggen, så bassinet er lige dybt over det hele. Opgravet materiale bliver
brugt i de nye moler på stedet, f.eks. kan sten anvendes på ydersiden af de nye moler.

Figur 3. Østby Havn med de foreslåede nye moleanlæg markeret med hvidt.
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Begge de eksisterende moler gøres smallere ved at fjerne en del af de eksisterende bassinkanter.
Molen skal desuden rettes ud og forlænges 2-7 meter. Afgravet materiale, herunder store sten,
kan genbruges til opfyldning og sikring af de nye moler.

Indvendigt i havneløbet vil der være spunsvægge i træ med en planke på toppen til forankring af
både . De 2 ”v in ger ” i ind lø b et v il v ær e 2-6 meter brede.

Den færdige mole vil dermed være markant smallere end den nuværende og medfører derfor et
lan gt m in dre ” foo tprin t” på fj ordbu nde n en d d en n uv ær ende k ons tr uk ti on.

De nye pladser er alene jollepladser, dvs. at der ikke tildeles pladser til hverken sejlbåde eller hur-
tigtgående motorbåde.

I forbindelse med havneudvidelsen vil Nationalpark Skjoldungernes Land søge om at få opført to
stk. 2-personers shelters til den eksisterende kommunale frie teltnings-plads, der ligger 50 meter
nordvest for havnen (se foto nedenfor).

Nationalparken vil desuden på stedet opsætte information om sejladsregler i Roskilde Fjord, her-
under de regler, der knytter sig til vildtreservatet Roskilde Fjord.

Teltnings-pladsen ved Østby Havn. I baggrunden ses bådelaugets klubhus.
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Ankomstvejen til Østby Havn fra Østby.

Det eksisterende havnebassin i Østby Havn.
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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,
hovedsageligt fordi de ikke forekommer i de berørte områder (Tabel 1).

Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne opdateres jævnligt for at leve op til direktivet
og miljømålsloven, og Danmark er forpligtiget til at sætte arter og naturtyper på et områdes ud-
pegningsgrundlag, hvis der er tale om væsentlige forekomster.

Miljøstyrelsen har udarbejdet et forslag til et opdateret udpegningsgrundlag for de danske habitat-
og fuglebeskyttelsesområder. Dette forslag til ændringer i de enkelte udpegningsgrundlag har væ-
ret i offentlig høring i oktober-november 2019. Basisanalysen (Miljøstyrelsen 2020) er allerede op-
daterede med det nye udpegningsgrundlag, men da Miljøstyrelsens bearbejdning af høringssva-
rene endnu ikke er formelt afsluttet i december 2020, er det valgt at behandle både de udpeg-
ningsarter og -naturtyper, der forventes tilføjet og dem, der forventes fjernet.

I forbindelse med opdateringen forventes det, at for H120 tilføjes to arter og en fjernes, for H199
sker ingen ændringer, for F105 tilføjes fire arter af ynglefugle og tre arter af trækfugle, og for F107
tilføjes en ynglefugl (Tabel 1).

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. 1: Forventes tilføjet udpegningsgrundlaget. 2: Forventes fjernet fra udpeg-
ningsgrundlaget.

Område Potentiel relevans
H120 Roskilde Fjord -
Sandbanke (1110) 

Vadeflade (1140) -
Lagune* (1150) -
Bugt (1160) 

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)1

Eremit* (1084) -
Stor vandsalamander (1166) -
Blank seglmos (1393)2 -
Mygblomst (1903) -
Stellas mosskorpion (1936)1 -
H199 Kongens Lyng
Brunvandet sø (3160) -
Hængesæk (7140) -
Skovbevokset tørvemose* (91D0) -
F105 Roskilde Fjord
Rørdrum (Y)1

Knopsvane (T) 
Sangsvane (T) 
Grågås (T) 
Skeand (T) 
Knarand (T)1

Krikand (T)1

Troldand (T) 
Hvinand (T) 
Stor Skallesluger (T) 
Lille skallesluger (T)1

Rørhøg (Y)1

Havørn (TY) 
Blishøne (T) 
Klyde (Y) 
Sorthovedet måge (Y)1

Fjordterne (Y) 
Havterne (Y) 
Dværgterne (Y) 
Rødrygget tornskade (Y)1

F107 Jægerspris Nordskov
Havørn (Y)1

Hvepsevåge (Y) 
Sortspætte (Y) 
Rødrygget Tornskade (Y) 
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3.2 Habitatområderne:

Stort set hele Roskilde Fjord, herunder også området udfor Østby Havn, er kortlagt som naturty-
pen 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.

Selve havnen og et kystnært mindre område syd for denne er desuden kortlagt som 1110 - Sand-
banke. Sandbanker er hævet over den omgivende bund, så der opstår en banke. De kan være
uden bevoksning eller bevokset med ålegræs. Sandbanker kan træffes tæt på kysten i forbindelse
med f.eks. revledannelser eller som mere permanente banker længere fra kysten (Dahl et al.
2005, Miljø- og Energiministeriet 2000).

I forbindelse med afgravning af eksisterende moler og uddybning af havnebassinet kan der ske en
lokal og kortvarig ophvirvling af materiale, der helt lokalt kan overlejre vegetation og påvirke van-
dets sigtbarhed. Det vurderes dog, at påvirkningen fra det meget begrænsede anlægsarbejde vil
være så lokal og kortvarig, at den ikke kan karakteriseres som en væsentlig negativ påvirkning af
habitatområdets naturtyper.

Selve havneløbet vil også efter en afgravning af op til 30 cm materiale kunne karakteriseres som
naturtype 1110 Sandbanke.

Det skal desuden bemærkes, at det beslaglagte havbundsareal vil være markant mindre med de
nye moler, når der sammenlignes med situationen i dag (Figur 3).

Havlampret er ny på Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag, og der er derfor ikke registrerin-
ger af arten i Natura 2000-område 136 under NOVANA-programmets overvågning. Det er derfor
ikke muligt på nuværende tidspunkt at give en nærmere beskrivelse af bestanden i området. Arten
opvokser i havet som parasit på andre fisk og vandrer i sommerperioden ind i større vandløb for
at gyde. Som for alle andre fisk, der opvokser i havet og som gyder i vandløb, er det vigtigt, at ar-
ternes frie vandring sikres (Miljøstyrelsen 2020).

Bortset fra en helt lokal og kortvarig ophvirvling af sediment i området ved havnebassinet, sker
der ingen påvirkninger af mulige levesteder for havlampret, hvorfor en væsentlig negativ påvirk-
ning af arten kan afvises.

Ingen andre marine naturtyper, naturtyper på land eller landlevende arter på habitatområdernes
udpegningsgrundlag kan påvirkes af den beskrevne udbygning af Østby Havn.

I forhold til situationen i dag er der tale om mindre justeringer i anlæggets udformning. Ændringen
i havneanlægget vil ikke kunne medføre ændringer i strømforholdene, der kan påvirke naturtyper,
vandkvalitet eller levesteder for beskyttede arter i habitatområdet.

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 2020 & WSP 2020).
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Dværgterne er forsvundet som ynglefugl i fjorden, og de øvrige terner, sorthovedet måge samt
klyde er snævert tilknyttet fjordens øer holme. De nærmeste ynglepladser for disse arter er ved
Jyllinge Holme, Eskilsø og Selsø Sø. Ingen af disse lokaliteter påvirkes af projektet, da det må an-
tages, at sejladsen med såvel de eksisterende 24 joller samt de vurderede fem nye vil ske inden-
for rammerne af fjordens status som vildtreservat.

Den bebudede formidling af sejladsreglerne for Roskilde Fjord, som Nationalpark Skjoldungernes
Land vil iværksætte på havnen, vil yderligere medvirke til at sikre, at der ikke sker negative påvirk-
ninger af ynglefuglene på fjordens øer og holme.

De nærmeste ynglepladser for havørn er i Østskov umiddelbart syd for Østby Havn. Ynglepladsen
her påvirkes ikke, og det forekommer usandsynligt, at anlægsarbejder og den let øgede sejlads
(fem joller) skulle kunne påvirke fouragerende ynglefugle i nærområdet.

I anlægsfasen kan øget sediment lokalt og midlertidigt påvirke fouragerende terners muligheder
for at fouragere på fisk i nærområdet omkring havnen, idet vandets sigtbarhed i en periode kan
nedsættes. Fuglene vil dog let kunne søge til andre fourageringsområder i Roskilde Fjord, mens
arbejdet pågår, og vende tilbage, når det er slut.

Rørdrum, rørhøg, hvepsevåge, sortspætte og rødrygget tornskade er landlevende arter, der ikke
yngler eller har potentielt egnede levesteder i nærområdet for Østby Havn, og som heller ikke på-
virkes af sejladsen. En væsentlig negativ påvirkning af disse og de øvrige arter af ynglefugle på
udpegningsgrundlaget kan derfor afvises.

Med hensyn til trækfuglene er der i nærområdet, herunder særligt både øst og vest for Eskilsø,
vigtige områder for sangsvane, knopsvane, grågås, stor og lille skallesluger, troldand og havørn.
Også svømmeænderne skeand, knarand og krikand formodes at have vigtige opholdssteder i om-
rådet omkring Eskilsø.

En af årsagerne er strømmen i det smalle løb, der sikrer isfrie forhold i selv meget kolde vintre.
For de resterende to arter (blishøne og hvinand) er det vanskeligere at udpege specifikt vigtige
delområder. De største koncentrationer af blishøns findes oftest i fjordens sydlige del. Bl.a. kan
hundrede til tusindtallige flokke opholde sig nord for Roskilde Lystbådehavn. Hvinanden fourage-
rer på relativt dybt vand i fjordens bredninger og er hyppigst i fjordens nordlige del. Om aftenen
trækker fuglene til overnatningspladser i mere beskyttede områder som for eksempel i bunden af
Roskilde Vig.

Det er givet, at rastende fugle, herunder også de arter, der indgår i udpegningsgrundlaget som
trækfugle, forekommer ved Østby Havn. Med baggrund i den yderst begrænsede forventede stig-
ning i antallet af joller (fem både) samt, at de nævnte arters hovedopholdsperiode i Roskilde Fjord
er i oktober-marts, dvs. udenfor den periode, hvor jollerne især udgår fra Østby Havn, er det dog
en rimelig vurdering, at en væsentlig negativ påvirkning af fjordens rastende vandfugle kan afvi-
ses.

Dog opholder et stort antal fældende og ikke-flyvedygtige knopsvaner sig i fjorden i juli-august,
med de vigtigste fældepladser omkring Ægholm nord for Bognæs samt omkring Eskilsø, Elleore
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og Kølholm. Da udbygningen slet ikke, eller kun i helt ubetydeligt omfang, bidrager til øget sejlads
i disse områder, er dette dog uden betydning for arten.

Rastende og fouragerende havørne ses ofte i området ved Eskilsø i vinterhalvåret pga. de mange
vandfugle i dette område. Det må dog formodes, at sejladsen fra jollehavnen på dette tidspunkt er
yderst begrænset, og at eventuelt tilstedeværende havørne vil reagere fleksibelt og søge til andre
områder, hvis de forstyrres af en forbipasserende jolle.

Anlægsfasen vil være så kort og aktiviteterne så få og begrænsede, at det vil være uden betyd-
ning for områdets ynglende og rastende fugle. Det samme gælder eventuelle påvirkninger som
følge af vedligehold.

Samlet set kan en væsentlig negativ påvirkning af de trækfugle, der indgår i Natura 2000-områ-
dets 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 dog, at projektet er uden betydning for marsvin, der kun sjældent ses i de indre
dele af Roskilde Fjord. Områderne på land, herunder også de arealer, hvor Nationalpark Skjold-
ungernes Land ønsker at opføre shelters, rummer ikke beskyttede naturtyper eller levesteder for
beskyttede arter. Det vil heller ikke i forbindelse med bygning af shelters være nødvendigt at
fælde træer, der potentielt kan være levesteder for flagermus.

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.

Det eneste eventuelle kumulative bidrag fra projektet vurderes at være en mulig øget sejlads som
følge af udbygningen af jollehavnen.

Der foregår allerede i dag en til tider ret intensiv sejlads på Roskilde Fjord, der omfatter såvel jol-
ler, havkajakker, sejlbåde og hurtigtgående motorbåde.

Udbygningen af havnen skal først og fremmest understøtte den jollesejlads og det fritidsfiskeri,
der allerede finder sted. Der er tale om en yderst begrænset udbygning og reparation af en lille
jollehavn, hvor der forventes en nettotilgang på fem joller. Der vil ikke tilgå pladser til hverken sejl-
både eller motorbåde, hovedparten af sejladsen finder sted udenfor trækfuglenes hovedopholds-
periode i Danmark, og vildtreservatbestemmelserne sikrer, at der ikke sker øget påvirkning af yng-
lende fugle på fjordens øer og holme.

Det vurderes derfor, at udbygningen først og fremmest vil facilitere den eksisterende sejlads, men
slet ikke, eller kun i yderst begrænset omfang, give anledning til øget forstyrrelse i de følsomme
dele af Roskilde Fjord.
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På den baggrund vurderes det, at den nye jollehavns bidrag til det samlede forstyrrelsesbillede i
Natura 2000-området er helt uden betydning for naturtypers og arters bevaringsstatus i Natura
2000-området.

Det anbefales dog, at Nationalpark Skjoldungernes Land, som beskrevet, på et passende sted i
havneområdet, formidler de gældende sejlads- og færdselsregler i Roskilde Fjord.

3.6 Sammenfattende vurdering
På baggrund af ovenstående kan en væsentlig negativ påvirkning af Natura 2000-området som
følge af udbygningen af den eksisterende jollehavn ved Østby afvises.

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

Udbygningen forventes netto at bidrage med ca. 5 nye joller, der hovedsageligt sejler helt lokalt,
først og fremmest i sommerhalvåret og i overensstemmelse med reglerne for sejlads i vildtreser-
vatet Roskilde Fjord. Det kumulative bidrag fra udbygningen til den samlede sejlads i Roskilde
Fjord vurderes derfor at være uden betydning for Natura 2000-området og dettes fugleliv.

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