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Den 10. marts 2015 

Høring over udkast til ny bekendtgørelse om Holsteinborg Nor 
Vildtreservat 
 
Hermed sendes udkast til ændret bekendtgørelse om Holsteinborg Nor 
Vildtreservat i offentlig høring. Ændringen af bekendtgørelsen er en opfølgning på 
Natura 2000-planlægningen for Natura 2000-område nr. 162 ”Skælskør Fjord og 
havet og kysten mellem Agersø og Glænø”. 
 
Ændringerne vedrører: 

1. Færdsel fra 1. april til 15. juli forbydes på Glænø Østerfed og i en 50 m 
zone omkring øen. 

2. Færdsel med hund fra 1. april til 15. juli forbydes på halvøen Stenfeddet. 
3. Wind-, kitesurfing og lignende forbydes i en 400 m zone syd for feddene. 

Det eksisterende forbud mod brætsejlads i Holsteinborg Nor ændres til et 
forbud mod Wind-, kitesurfing og lignende. 

 
Ad 1. 
Der vurderes at være et behov for en bedre beskyttelse af ynglende terner i 
området. Der indføres et færdselsforbud i ternernes yngletid fra 1. april til 15. juli 
med henblik på at øge ynglesuccesen. 
 
Ad 2. 
Tilstedeværelsen af hunde på halvøen i fuglenes yngletid vurderes at være en 
trussel for ynglefuglene i området, uanset at hundene ifølge de almindelige regler 
skal føres i snor i denne periode. Der indføres et forbud mod at medbringe hund i 
fuglenes yngletid. 
 
Ad 3.  
Det vurderes, at wind-, og kitesurfing giver forstyrrelser ind i noret selvom 
aktiviteten foregår udenfor feddene, ligesom håndhævelsen af forbuddet vil blive 
forenklet med en udvidelse af forbuddet. Derfor udvides forbuddet mod wind- og 
kitesurfing til 400 meter syd for feddene. Da aktiviteten forstyrrer såvel ynglende 
som rastende fugle, gælder forbuddet hele året. 
 
De foreslåede ændringer forventes at træde i kraft den 1. august 2015. 
 
Evt. spørgsmål om de foreslåede ændringer kan rettes til undertegnede. 
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Høringssvar bedes sendt på mail til nst@nst.dk med kopi til jenoe@nst.dk og 
hls@nst.dk, senest den 14. april 2015. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
 
Jens Skovager Østergaard  
72 54 25 01  
jenoe@nst.dk  
 


