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Høringssvar til Miljøstyrelsen i forbindelse med offentlig høring af forslag til 
justering af afgrænsning af Natura 2000-område nr. 179, Nakskov Fjord og Indrefjord 

DN Lolland har gennemgået Miljøstyrelsens forslag om ændringer af Natura 2000-område nr. 179 
Nakskov Fjord og Indrefjord, omfattende habitatområde H158 og fuglebeskyttelsesområde F88 
samt habitatområde 157. 
 
Indledningsvis vil DN påpege, at ovennævnte områder fortrinsvis er udgøres af vandareal. Det 
forholdsmæssigt lille landområde udgøres af øer, halvøer, landtanger, lavbundsarealer, inddigede 
område og smalle områder langs kysterne. 
De områder, der foreslås udtaget vil formindske det i forvejen meget lille landareal og DN mener, 
at især rastemulighederne for andefugle på forårs-/efterårstræk forringes væsentlig, samtidig er 
der i de senere år langt flere andefugle som bliver vinteren over i fjorden og dagligt trækker mod 
Smålandshavet for at furagere. På den baggrund vil DN derfor anbefale, at områderne fastholdes i 
nuværende udpegning. 
 
F88 ved Nakskov Indrefjord mener DN skal bevares i sin nuværende afgrænsning, området er 

bynært ja, men erfaringer har vist at naturområder så tæt på byen absolut er en mulighed og til 

glæde for såvel mennesker som de arter, som arealerne er udlagt for at beskytte. Området er en 

”buffer” mellem vandarealerne og omgivende marker/byen og netop det foreslåede bynære 

område har i over 50 år haft en fast bestand af grågæs, som bruger området som yngle- og 

”græsnings”-område, tæt ved menneskelig aktivitet og trafik, et eksempel på, at der ved rettidig 

omhu er skabt muligheder for både by og natur. Området rummer også i vintermånederne mange 

vinterrastende gæs og ænder. 

Området kan yderligere forbedres ved yderligere at udlægge det eksisterende naturareal langs den 

smalle tange midt i det udpegede område. 

Mod syd foreslås et område udtaget, hvor der er vandhuller med vildtremiser, som tilsammen er 

rastemuligheder for andefugle, dette område mener DN fortsat forbliver i udpegningen. 

H 158 og F88 ved Nakskov Fjord. De østlige områder, som ønskes udtaget vil fragmentere 

området og der er tale om skov-/naturarealer som er beliggende tæt på havørnereder og der er 

ynglende glente i området. Vi anser området som en form for ”opland” til det omgivende 

fjordområde og en del af lavbundarealerne er fourageringsområde for rastende ande- gåsefugle i 

forårs-/efterårsmånederne. 

I den sydlige del i området ved Langø er det område, som foreslås udtaget en naturlig skillelinje 

med en landevej som afgrænsning og igen en ”buffer” mellem landbrugsarealer og den centrale 

udpegning 

H 157 i Halsted Dyrehave er udpegningsområdet for Eremitten i forvejen meget lille og bør efter 

DNs mening udvides mod nord, hvor Dyrehaven i disse år ændres med naturligt henfald af træer 

mv. hvilket vil være et potentielt område for udvidelse af leveområderne for Eremitten. 



Afslutningsvis skal vi påpege, at Lolland Kommune i samarbejde med lodsejere, 
myndigheder mv. fornylig har udpeget et stort område til Naturpark Nakskov Fjord. I denne 
udpegning indgår også de her omtale områder. DN mener som Lolland Kommune at 
denne nye naturpark vil medvirke til forbedring af vilkårene for ”naturen” i bred forstand. 
På denne baggrund er det vigtig at fastholde og meget gerne udvide habitatområderne og 
DN vil anbefale at området revurderes og styrelsen sammenligner fugletællinger mv. med 
henblik på en udvidelse af området, naturmæssigt vurderer vi, at der potentiale for 
udvidelse af de allerede eksisterende arter og ”indvandring” af nye og dermed yderligere 
naturtiltag i et naturmæssigt trængt område som Lolland er. 
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