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Udtalelse vedrørende høring om natura 2000 områder 

 
Natura 2000 område H 118: Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose 

Vinderød skov og Arresødalskovene 

DN Halsnæs kan støtte at den nordlige del af Arresødalskovene og hele Vinderød skov inddrages i Nature 2000. 

Området hænger naturligt sammen med Arresøen og opfylder kriterierne for inddragelse i Natura 2000 område 

H118. 

DN Halsnæs anbefaler at Natura 2000 område H 118 udvides med FUGLEBESKYTTELSESOMRÅDE hele vejen fra 

Arresø i og langs kanalen til Roskilde Fjord. Der er rugende Isfugle i brinken. 
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Natura 2000 område H 119: Tisvilde Hegn og Melby Overdrev

 
Liseleje strand og den gamle Melbylejr  

DN Halsnæs kan støtte, at området omkring Liseleje Mole med klit og klitoverdrev inddrages i Natura 2000 

område H119. 

Området er sårbart og truet, dels af den omkringliggende bebyggelse, dels på grund af planer om byggeri af 

havn med havneanlæg i området. Vi anser det for yderst vigtigt at området bevares i sin nuværende 

naturtilstand. 

DN Halsnæs kan støtte, at området svarende til den gamle, nu nedlagte, Melbylejr inddrages i Natura 2000 

område H119. Området har godt potentiale for at reetablere sig som hede-overdrev i løbet af en kort årrække. 
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Natura 2000 område H 120: Roskilde fjord 

Grævlingehøj 

DN Halsnæs kan støtte, at området nord for Grævlingehøj udvides til også at omfattes af Natura 2000 

områdeH120. Området er rubriceret som overdrev og opfylder kriterierne for at kunne inddrages i H120.

Runde bakke 

DN Halsnæs kan støtte, at Runde bakke og græsningslandskabet lige øst herfor inddrages i H120. 

Runde Bakke er et yderst værdifuldt overdrev og området øst for med sine småsøer har potentiale til at kunne 

blive til et egentlig overdrev, hvis der træffes aftale med ejeren om at holde området gødnings- og sprøjtefrit. 
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Store Havelse strand og Ølsted Sydstrand 

DN Halsnæs kan støtte, at de forskellige små overdrevsarealer, som findes langs kysten, bliver inddraget i H120. 

Områderne hænger naturligt sammen med det øvrige Natura 2000 område, som allerede findes. 

Der er udtaget et område, som ikke er rubriceret som §3-område. Vi mener, at man skal vurdere dets mulighed 

for at kunne naturplejes til at blive et overdrevsområde, fremfor at fjerne det fra Natura 2000 område H120. 


