
 

 

 

19. januar 2022 

Kort projektbeskrivelse 

Der er ansøgt om forhøjelse af Classens dige til kote 2,6 m DVR. Projektet indebærer at der bliver 

afgravet ca. 0,5 m af det eksisterende dige. Diget afrettes og der bygges derefter ovenpå for at 

opbygge det specificerede digeprofil. Diget bliver ca. 15 meter bredt i bunden og sås efterfølgende 

til med hjemmehørende græsser. Græsserne er udvalgt med henblik på at stabilisere diget. 

Naturvurdering 

Diget og arealerne op til er vejledende registreret som strandeng. Toppen af diget er dog reelt 

grussti. Sydsiden af diget har en vegetationen, der er domineret af tagrør og gråbynke. På 

nordsiden grænser diget op til græsmark. 

Diget ligger i byzone, hvorfor restriktionerne i forbindelse med udpegningen til beskyttet natur kun 

gælder landbrugsrettede aktiviteter. Udvidelsen af diget vil ske på den nordlige side af diget og 

altså bort fra den reelle strandeng, der ligger fra diget og ud mod fjorden. Det er er således 

Halsnæs Kommunes vurdering, at en forstærkning af Classens dige ikke konflikter med 

bestemmelserne vedr. § 3 beskyttet natur. 

 



 

 

Væsentlighedsvurdering 

Som følge af kysthabitatbekendtgørelsen (bek. nr. 654 af 19/05/2020), skal der foretages en 

vurdering af, om det ansøgte kan have en væsentlig påvirkning på Natura 2000-områder eller kan 

medføre beskadigelse af yngle- og rasteområder for såkaldte bilag-IV arter. 

Det ansøgte ligger ca. 1,8 km fra Natura 2000-område nr. 134, Arresø, Ellemose og Lille Lyngby 

Mose. Grundet anlæggets begrænsede omfang og afstanden til Natura 2000-området er det 

kommunens vurdering at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og 

projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. 

Der er registreret fund af bilag IV arten markfirben på skrænterne ved Frederiksværk havn ca. 200 

meter øst for diget. Da diget pt. er tæt bevokset med bl.a. tagrør, er det kommunens vurdering at 

diget ikke er et oplagt levested for arten. Når diget forhøjes og efterfølgende tilsås med 

hjemmehørende græsser er der, med rette pleje, stor sandsynlighed for at det kan blive et levested 

for markfirben. 

Der er mindre partier med krat af hyld, tjørn og pil på diget, der ryddes i forbindelse med projektet. 

Disse vurderes ikke at være egnede som levested for flagermus, der typisk benytter ældre træer 

med hulheder. 

Det er således Halsnæs Kommunes vurdering, at projektet ikke vil påvirke bilag IV arter. 

/Mette Thornholm, natursagsbehandler  

 

3. februar 2022 

Forlænget anlægsperiode – betydning for naturværdier 

Kommunen sætter normalt vilkår om at foretage kystanlæg i perioden 1. oktober – 1. april. I dette 

tilfælde kan det blive nødvendigt at forlænge anlægsperioden da den ellers falder sammen med 

sæsonen for stormflod. Projektleder har således spurgt om mulighed for at ændre anlægsperioden 

så arbejdet påbegyndes marts 2023 (forventet). 

En forlænget anlægsperiode ændrer ikke på kommunens vurdering hvad angår § 3 beskyttet natur 

eller Natura 2000. 

Langs diget er et mindre parti med krat samt enkeltstående buske. Disse bør fældes inden 

fuglenes yngletid. For mange fuglearter finder æglægningen sted i april, men visse arter bl.a. 

blishøne og fiskehejre har allerede æglægning fra starten af marts. Bevoksning langs diget bør 

derfor være ryddet inden marts alternativt at arbejdet er påbegyndt og igangværende, så fuglene 

ikke bliver forstyrret når de først har lagt æg. Hvis arbejdet først startes i april bør rørskoven foran 

diget ligeledes være slået ned. 

Markfirben kommer ud af dvale i april/maj, æglægning finder sted i juni og æggene klækkes i 

august, det er dog vejrafhængigt og kan svinge en del. Det er derfor vigtigt at arbejdet er i gang 

senest i april og foretages løbende, alternativt kan det påbegyndes i september. 



 

 

Hvis arbejdet, efter det er påbegyndt, står stille i mere end 2 dage kan det være nødvendigt at 

træffe afværgeforanstaltninger afhængigt af, hvornår på året det sker. Hvis det bliver aktuelt, 

træffes aftale med Natur og Miljø om relevante tiltag. 

 

Opsummering 

Det er Halsnæs Kommunes vurdering at projektet ikke påvirker Bilag IV arter under følgende 

forudsætninger: 

 Anlægsarbejdet senest påbegyndes i starten af marts. 

 Såfremt arbejdet først kan påbegyndes i april skal buske langs diget og rørskov foran diget 

være ryddet inden marts. 

 Når anlægsarbejdet er påbegyndt fortsætter det med max to dages fravær af aktivitet af 

gangen. Hvis ikke det er muligt aftales midlertidige afværgeforanstaltninger med Natur og 

Miljø, Halsnæs Kommune. 

 Arbejdet kan alternativt påbegyndes i september. 

 

/Mette Thornholm, natursagsbehandler 

 


