
   

 

Sagsnummer:23/002202  

Reference: Kaare T. Kristensen   

Center: Miljø og Teknik  

Afdeling: Natur og Miljø  

 

f 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dele af Borrevejle Skov lukkes for offentligheden for at sikre ro til ynglende havørne 

 

Kære Philip von Malsen-Plessen 

 

Der meddeles hermed afgørelse om, at dele af Borrevejle Skov lukkes for offentlighedens adgang, i perioden fra 

1. februar til 1. august i 2023 og 1. februar til 1. august 2024.  

 

Der lukkes for offentlighedens adgang for at sikre ro til de ynglende havørne i området. Se nedenstående kort, 

der viser området som lukkes for offentlighedens adgang.  

 

Vilkår der knytter sig til lukningen af offentlighedens adgang til dele af Borrevejle Skov. 

 Adgangsbegrænsningen gælder i den årlige periode fra 1. februar til 1. august, til og med 2024. 
Herefter revurderes behovet for fastholdelse af adgangsbegrænsningen. 

 Der opsættes skiltning, der oplyser offentligheden om adgangsforbuddet. Skiltes udformning og 
placering godkendes af lodsejer og Lejre Kommune 

 Adgangsforbuddet gælder kun i perioden 1. februar til 1. august. 

 Hvis havørnen forlader området ophæves adgangsforbuddet. 
 

 

Begrundelse for lukningen for adgangen 
Kommunen har foretaget en vurdering af forholdende omkring redestedet, og en afvejning af hensynet til 
beskyttelsen af havørnene, overfor hensynet til publikums benyttelse af skoven, og afgørelsen er truffet på 
dette grundlag.  

Havørnen er omfattet af Fuglebeskyttelsesdirektivet1. Fugledirektivets forpligter jævnfør direktivets artikel 4, 
stk. 4 medlemsstaterne, herunder Danmark, til at undgå forurening eller forringelse af levesteder samt 
forstyrrelse af fugle også uden for de, i henholdt til direktivet, beskyttede områder. 

Havørnen yngler fortrinsvis i gammel løvskov i nærheden af fjorde, kyster og søer, hvor der er rigelige mængder 
af fisk og vandfugle. Roskilde Fjord og de omkringliggende skove og vådområder udgør således et egnet habitat 
for Havørnen.  

Havørnen er en sky fugl, der er særligt sårbare for forstyrrelser i yngleperioden. Hvis ørnen forstyrres, mens den 
ruger, er der en risiko for at den opgiver reden, og æggende derned ikke udruges.  

Havørnepar i Danmark lægger æg i første halvdel af marts, og rugningen indledes så snart første æg er lagt. 
Rugetiden er omkring en måned og unger er klar til at flyve fra reden 2 -3 måneder efter de er klægget.   

I 2022 var der forsøg på redebygning i Borrevejle Skov. Der blev fløjet friske grene til reden. Redebygningen 
resulterede dog ikke i æglægning.  

I 2023 er redebygningen genoptaget og der er nu havørne fast på reden. Da havørnene er ved at etablere sig i 
området vurderes de særligt sensitive for forstyrrelse.  

Der går en offentlig tilgængelig skovvej ca. 90 m fra reden og dertil går en ridesti endnu tættere på. 
Offentligheden standser langs vejen for at observerer reden hvilket giver uhensigtsmæssigt meget forstyrrelse.  

Lejre Kommune vurderer, at der er behov for at oprette en forstyrrelsesfrizone på op til 300 m fra reden vil øge 
chancen for ynglesucces.  
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Grundlag for tilladelsen 
Beslutning om adgangsbegrænsningen træffes i medfør af naturbeskyttelseslovens § 27, stk.1, hvorefter 
kommunalbestyrelsen kan bestemme, at arealer med offentlig adgang helt eller delvist kan lukkes, hvis særlige 
forhold taler herfor.  

I dette tilfælde er der tale om, at færdsel i en privat skov hvor offentligheden kun må færdes på veje og stier i 
dagstimerne og det særlige forhold er at havørnene er særlig sårbare for forstyrrelse i etablerings og 
yngleperioden. 

 

 

Den forstyrrelsesfri zone i Borrevejle Skov – Blå markering. 
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Høringer 

Lejre Kommune har korresponderet med hhv. Dansk Ornitologisk Forening (DOF), forvalteren af Borrevejle Skov, 

Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening (DN), om behovet for at oprette en forstyrrelsesfrizone.  

 

DOF, Lejre har udtalt, at adgangsbegrænsningen er nødvendig og tilstrækkelig til at beskytte havørnene i 

yngleperioden. 

 
Forvalteren af Borrevejle Skov har udtalt, at man bør oprette adgangsbegrænsningen og opretholde den 
fremadrettet. 

Naturstyrelsen Midtsjælland har udtalt, at de anser adgangsbegrænsningen som et anvendeligt og nyttigt 
redskab til at øge ynglesuccen for havørnen.  

DN har udtalt at det er nødvendigt med adgangsbegrænsning i yngleperioden. Skiltningen skal dog fjernes, hvis 
de forlader reden igen - det skal ikke være en permanent lukning. 

 

Offentliggørelse 

- Vi offentliggør afgørelsen på vores hjemmeside 

- Vi sender kopi af afgørelsen til klageberettigede, se liste. 

 

Dispensationen kan falde bort 

Hvis ikke dispensationen udnyttes inden 3 år, bortfalder den. Samtidig gælder afgørelsen kun frem til og med 

2024, jf. vilkåret i afgørelsen. 

 

Lovens betydning og vores vurderinger 

Beskyttede dyr og planter 

Nogle dyr og planter er beskyttet af habitatdirektivet - de såkaldte bilag IV-arter. I kan se de danske dyr og 

planter i habitatbekendtgørelsens bilag 11. Vi kan kun give dispensation fra naturbeskyttelsesloven, hvis 

projektet ikke kan påvirke de beskyttede arter negativt. 

 

Der er ikke registreret fund af bilag IV-arter skovområdet i tilknytning til eller i umiddelbar nærhed af reden. Vi 

har ikke grund til tro, at de findes der. Det er vores vurdering, at det ansøgte, ikke påvirker eventuelle 

levesteder væsentligt, og dermed at projektet ikke vil påvirke de beskyttede arter negativt.  

 

Natura 2000-område 

Området ligger ca. 600 m fra Natura 2000-område nr. 136 – Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov. Havørn er på 

områdets udpegningsgrundlag, både som trækkende og ynglende. Vi vurderer, at den forstyrrelsesfri zone vil 

have en positiv effekt for Natura 2000-området og arterne på udpegningsgrundlaget.  

Lovgrundlag 

Her er en oversigt over de lovregler, som danner baggrund for afgørelsen og vurderingerne: 

 

 

Beskyttet natur Naturbeskyttelseslovens § 27, stk. 1 

Afgørelsens varighed  Naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2 
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Klager Naturbeskyttelseslovens §§ 78, 86, 87 og 

88. 

Beskyttede arter Habitatbekendtgørelsens §§ 7 og 10 

(bekendtgørelse om udpegning og 

administration af internationale 

naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse 

af visse arter nr. 1240 af 24. oktober 2018). 

Natura 2000 Habitatbekendtgørelsens §§ 6 og 7 

(bekendtgørelse om udpegning og 

administration af internationale 

naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse 

af visse arter nr. 1240 af 24. oktober 2018 

 

Kort om at klage 

Både I og en række andre kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Ønsker I at klage, skal klagen være 

modtaget hos Klagenævnet indenfor 4 uger fra modtagelsen/offentliggørelsen af denne afgørelse – det vil sige 

senest d. 13.04.2023. 

 

Se flere oplysninger om at klage sidst i dette brev. 

 

I er velkomne til at kontakte os, hvis I har spørgsmål til sagen. 

 

 

Med venlig hilsen 

Kaare Tvedergaard Kristensen 

 

 

 

 

Kopi er sendt til: 

Danmarks Naturfredningsforening Lejre, dnlejre-sager@dn.dk  

Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk  

Dansk Ornitologisk Forening Lejre, lejre@dof.dk  

Dansk Botanisk Forening, nbu_sj@botaniskforening.dk  

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk  

Friluftsrådet, roskilde@friluftsraadet.dk  

Miljøstyrelsen, mst@mst.dk 

Naturstyrelsen Midtsjælland, hej@nst.dk 

Nationalpark Skjoldungernes Land, npskjold@danmarksnationalparker.dk 
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Bilag 1. Klagevejledning 

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

I klager via Klageportalen, som I finder på borger.dk eller virk.dk. I logger på Klageportalen med Nem-ID. Når I 

klager, skal I betale et gebyr.  

Fra Klageportalen bliver jeres klage sendt til os. Vi sender klagen videre til behandling i nævnet via 

Klageportalen.  

Hvis du af særlige grunde ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal I sende en begrundet 

ansøgning til os. Vi sender din ansøgning videre til nævnet, som beslutter, om I kan fritages. 

 
Klagefrist 

Der er 4 ugers klagefrist fra afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen 

altid fra denne dato.  

 
De klageberettigede er: 

 ansøgeren 

 ejeren af ejendommen 

 offentlige myndigheder 

 lokale foreninger og organisationer, som har væsentlig interesse i afgørelsen 

 landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er at beskytte natur og miljø 

 landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige 

rekreative interesser, når afgørelsen vedrører sådanne interesser 

 nationalparken, hvis arealet ligger indenfor en sådan 

 
 
 
Domstolsafgørelse 
Ønsker I at indbringe afgørelsen for domstolene, skal I gøre det inden 6 måneder efter, at afgørelsen er 

meddelt. 

 

 

https://www.borger.dk/
https://indberet.virk.dk/

