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Baggrund 
Baggrunden for dette notat er, at Ina Lindemark har bedt os foretage en 

vurdering af, hvorvidt det er sandsynligt at den del af matriklen, som er 

disponeret til udvidelse af biogasanlægget, kan være omfattet af 

naturbeskyttelseslovens bestemmelser om beskyttede naturtyper.  

 

Vurdering 
Som det fremgår af nedenstående, så finder vi på baggrund af oplysninger om 

driftshistorie, jordbundsforhold og kortdata, at der kan være grund til at 

formode, at arealet kan være omfattet af naturbeskyttelsesloven som 

naturtypen kultureng.  

 

Det er uvist, om Solrød Kommune eller dennes rådgivere som en del af 

forarbejderne til lokalplanen har foretaget feltbesigtigelser med henblik på at 

afklare arealets §3-status. 

Det fremgår af Envidans Miljøkonsekvensrapport (s. 63) "at der ikke er 

foretaget egentlige feltundersøgelser i området". I Rambølls miljørapport 

henvises der til Miljøkonsekvensrapport vedr. natur. Der er ikke lagt 

feltbesigtigelser i Miljøportalens naturdata, som kan af- eller bekræfte, 

hvorvidt Solrød Kommune har foretaget besigtigelser af arealet.  

 

Undersøgelser, driftshistorie og jordbund 

Arealet grænser direkte op til Jersie Mose.  

 

Vedr. arealets driftshistorie, så har arealets tidligere ejer (Sven Erik Olsen) 

oplyst til Ina Lindemark, at arealet ikke har været dyrket med kornafgrøder 

siden starten af 1990’erne, hvor det blev udlagt som græsareal. Arealet har 

efterfølgende været anvendt til afgræsning af kreaturer.  Arealet har kun været 

pløjet én gang siden start 90’erne og har med sikkerhed ikke været pløjet siden 

2009.  

 

Disse oplysninger stemmer meget godt overens med den historik, som kan 

tolkes af ortofotoserien fra området. 

  

Jvf. Miljøportalens jordsbundstypekort, så er jordbunden i området humusjord, 

og jvf. Miljøportalens lavbundskortkort, så er området lavbundsareal.  
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Afsluttende bemærkninger 
Sammenfattende er det er vores anbefaling, at Solrød Kommune anmodes om 

at redegøre for, om der er foretaget en vurdering af om arealet er omfattet af 

naturbeskyttelseslovens §3.  

Vurderingen bør indbefatte en begrundelse med henvisning til arealets 

vegetation, driftshistorie, jordbund, hydrologi og sammenhængen til øvrig 

natur.  

 


