Humleore Skovdistrikt
Humleorevej 21
4140 Borup

Dato: 27. marts 2015

Ringsted Kommune
Teknik- og Miljøcenter

Lukning af skovveje i Humleore Skov.
Et havørnepar har siden 2009 ynglet i Humleore Skov og Ringsted Kommune
har i medfør af naturbeskyttelseslovens § 27, stk. 1 lukket en del af Humleore
Skov for offentligheden i 2 omgange a` 3 år. Da ørneparret fortsætter sin
yngleaktivitet her i 2015 forlænger Ringsted Kommune hermed lukningen for
yderligere 3 år. Ringsted Kommune har foretaget en lempelse af lukningen,
således at de skovveje, der ligger længst fra reden kun lukkes i yngletiden fra
1. februar til 1.august. De lukkede skovveje er angivet på vedlagte kort.
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Her er færdsel tilladt 1. august – 1. februar

Den røde skovvej lukkes hele året i en foreløbig 3 årig periode med
mulighed for afbrydelse, såfremt ørnene ikke længere yngler i skoven.

De gule skovveje lukkes fra 01.02 til 01.08 i en foreløbig 3 årig periode
med mulighed for afbrydelse, såfremt ørnene ikke længere yngler i skoven.
Ringsted Kommune vil opsætte skilte om adgangsbegrænsningerne i
overensstemmelse hermed.
Afgørelsen vil blive bekendtgjort i Lokalbladet, hvorfra klagefristen regnes.

Begrundelse og redegørelse

I følge naturbeskyttelseslovens § 27, stk. 1 kan kommunen for ikkestatsejede arealer bestemme, at områder, hvortil offentligheden i følge
loven har adgang, helt eller delvis lukkes for offentlighedens adgang, hvis
særlige forhold taler derfor.
Havørneparrets yngleforsøg i Humleore Skov har været en succes. Fra
2009 til og med 2014 har parret fået 9 unger på vingerne. Skovejer og
jagtkonsortie har taget hensyn til ørnene og publikum har generelt
respekteret lukningen af denne skovpart.
Dansk Ornitologisk Forening anbefaler, at der generelt bør oprettes en
færdselsfri beskyttelseszone fra reden på ca. 300 m på landjorden, og at
beskyttelsesperioden omfatter ørnenes primære yngletid som minimum
perioden 1. februar til 31. juli. Uden for yngletiden kan beskyttelseszonen
indskrænkes til 100 m. omkring reden, hvis dette kan administreres i
praksis.
Havørneparrets rede ligger i Humleore Skov i en bøgekultur kun 60 m. fra
en offentlig skovvej. Den korte afstand mellem rede og offentlig adgang og
det faktum, at ørnene bruger redeområdet hele året har betydet, at
Ringsted Kommune finder det nødvendigt, at lukke den nærmeste skovvej
for færdsel hele året. Det skønnes forsvarligt, at åbne op færdsel uden for
yngletiden på de tilstødende skovveje (se figur).
Det samlede skovområde i og omkring Humleore er på ca. 750 ha.. Den
offentlige adgang lukkes til ca. 25 ha. skov, svarende til 3 % af
skovområdet. Aflukningen af denne del af skoven giver fortsat publikum
mulighed for at gå ture i hovedparten af Humleore Skov og man kan gå
rundt om det lukkede skovområde.
Ved afgørelsen er der lagt vægt på, at et adgangsforbud i dele af
Humleore Skov skønnes at være en nødvendighed for at sikre havørnenes
fortsatte ynglesucces og at mulighederne for offentlig færdsel i langt
hovedparten af skovområdet er intakt.

De bedste muligheder for at se ørnene er over Haraldsted Sø og Gyrstinge
Sø, når de søger føde her.
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Klagevejledning



Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø

Kopi til:
dn@dn.dk


DN-Lokalkomité v. Hannah Ørnsholt Ring, Hellehusene 32, 4174 Jystrup
ringsted@dn.dk



Naturstyrelsen, nst@nst.dk



DOF-Vestsjælland (ringsted@dof.dk)



Dansk Ornitologisk forening, Vesterbrogade 138-140, 1620 København V.
Dof@dof.dk



Friluftsrådet i Østsjælland v/Erik Trøigaard. erik@troigaard.dk



Friluftsrådet . v/Anker Madsen. am@friluftsraadet.dk

Klagevejledning
Der kan klages til Natur- og Miljøklagenævnet over tilladelsen og de vilkår, der evt.
er knyttet til den. Klageberettiget er du selv som ansøger, miljøministeren, enhver
med retlig interesse i sagens udfald, samt landsdækkende foreninger og
organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller
varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. Det er en
betingelse, at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som
dokumenterer dens formål, og at foreningen eller organisationen repræsenterer
mindst 100 medlemmer.
Hvis der klages vil du blive underrettet.
En klage skal være skriftlig. Den skal sendes elektronisk og være modtaget af
Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra den dag, hvor tilladelsen annonceres.
Du kan klage på to forskellige måder:
a. Gennem Klageportalen, som du finder på borger.dk eller virk.dk - søg efter
'Klageportal'.
b. Send en mail eller et brev. Vær opmærksom på, at du som hovedregel
skal sende mail/brev til Ringsted Kommune, Teknisk Forvaltning,
Rønnedevej 9, 4100 Ringsted, teknikogmiljo@ringsted.dk
Hvordan klager man gennem Klageportalen? Du opretter en klage i Klageportalen.
Her bliver du guidet gennem en række trin, hvor du udfylder oplysninger om


Hvem der klager
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Den afgørelse som du klager over
Den lokalitet/sted som klagen drejer sig om
Hvad din klage går ud på
Betaling af gebyr for at klage, der pt. er 500 kr.
Godkende og afslutte oprettelsen af klage

Du kan uploade dokumenter undervejs. Der er korte hjælpetekster i Klageportalen.
Gebyret tilbagebetales, hvis man får helt eller delvis medhold i klagen. Yderligere
vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets
hjemmeside på www.nmkn.dk
Hvis du ønsker at indbringe denne afgørelse for en domstol, skal retssagen være
anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelse er annonceret. Har du påklaget sagen
til Natur- og Miljøklagenævnet, regnes fristen fra Natur- og Miljøklagenævnets
afgørelse er meddelt.
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