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Miljørapport for Vadehavet (N89), delområde Fanø (F53). 
 
Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om miljøvurderinger af 
planer og programmer have sin egen miljørapport. Rapporten skal indeholde oplysninger, der 
følger af bilag 1 i loven.       
 
a) Planens indhold, hovedformål og andre relevante planer 
 
Indhold 
Natura 2000-planen består af 1) en basisanalyse, 2) en målsætning af det enkelte område, 3) 
et indsatsprogram, der angiver retningslinjer for planens gennemførsel. Der er udarbejdet en 
overordnet målsætning for hele Natura 2000-området samt konkrete målsætninger og 
afvejning af modstridende naturinteresser. Indsatsprogrammet angiver både generelle og 
konkrete retningslinjer for den forvaltning, der skal implementeres i 1. planperiode (6 år og 12 
år for fredskovspligtige arealer) startende fra 2010. Endelig er der en kort beskrivelse af 
sammenhæng til vandplanen og et oversigtsskema, der opsummerer Natura 2000-planen jf. 
naturtyper og arter på områdets udpegningsgrundlag. 
 
Formål 
Planens mål på sigt er skitseret nedenfor. Indsatsen i 1. planperiode skal sikre eksisterende 
naturværdier på udpegningsgrundlaget og starte en proces, der genopretter akut truet natur 
under hensyntagen til eventuelle modstridende naturinteresser. For området gælder følgende 
overordnede målsætning:  
 
I området er der fokus på egnede levesteder for fuglearter på udpeg-ningsgrundlaget. 
Strandengs- og engområderne er naturlige dele af det havskabte vadehavslandskab, men er 
samtidig de dele af beskyttelsesområdet, som allermest kræver målsætninger om en 
genopretning af et højt naturindhold i disse kulturbetingede landskaber. Gennem en sådan 
forbedret status skal grundlaget for forekomsterne af fuglearterne på udpegningsgrundlaget 
forbedres. 
 
Planens formål er at sikre god-høj artstilstand for områdets udpegningsarter.  
Områdets økologiske integritet sikres i form af uforstyrrede levesteder med naturlig hydrologi, 
hensigtsmæssig drift, lav nærings-stoftilførsel og gode spredningsmuligheder. 
 
Det sikres at levestederne for arterne er tilstrækkeligt store og rummer gode og uforstyrrede 
fourageringsmuligheder og uforstyrrede yngleområder med god struktur. 
Ynglefuglearter der er truede på nationalt biogeografisk niveau (almindelig ryle, sandterne og 
dværgterne) prioriteres højt. 
 
De ynglefuglearter som er fåtallige, og kun forekommer i 1 – 3 beskyttelsesområder i Danmark 
(hvidbrystet præstekrave og sandterne), får høj prioritering og styrket beskyttelse. Ligeledes  
prioriteres ansvarsarten lysbuget knortegås (trækfugl) højt. 
 
 
Relevante planer 
I tidens løb er flere naturforvaltningsprojekter gennemført i Vadehavsområdet, og på Fanø blev 
der tidligere gennemført pleje af store hede- og klitarealer på den sydlige del af øen. 
 
Aktuelt forvaltes en del af de statsligt ejede naturarealer på Fanø således, at grundlaget for en 
række vigtige naturtyper og arter forbedres, ligesom der i kommunalt regi arbejdes på en 
handleplan til bekæmpelse af bjergfyr og contortafyr på øen. 
 
Natura 2000-områderne vil fremgå af landsplandirektivet (de tidligere regionplaner). Disse skal 
indeholde retningslinjer i overensstemmelse med bekendtgørelsen om udpegning og 
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administration af internationale beskyttelsesområder nr. 408 af 1. maj 2007. Det betyder, at 
landsplandirektivet skal indeholde retningslinjer, der i overensstemmelse med 
direktivforpligtelserne kan understøtte områdernes bevaringsmålsætninger.  
 
Landsplandirektivet indeholder derfor ikke udlæg af nye arealer til byzone, sommerhusområde, 
nye større vejanlæg, øvrige trafik og tekniske anlæg eller væsentlige udvidelser eller nye 
områder til råstofindvinding på land mv., mens der kan være retningslinjer, der bidrager til at 
sikre naturforholdene, jf. bestemmelser i bekendtgørelsens § 5. 
 
Der vil derfor ikke med Natura 2000-planens bevaringsmålsætninger og retningslinjer for den 
efterfølgende kommunale planlægning være modstrid mellem den og landsplandirektivet. 
 
b) Nul - alternativ  
 
En række naturtyper og levesteder for arter kræver vedvarende drift for at sikre og opretholde 
gunstig bevaringsstatus. Det gælder f.eks. en række lysåbne naturtyper. Samtidig kræver 
andre i ugunstig tilstand tiltag, der kan imødegå forringelse. Planen vil sikre levesteder for 
rørdrum, rørhøg, blå kærhøg, klyde, hvidbrystet præstekrave, almindelig ryle, sandterne, 
havterne, dværgterne og lysbuget knortegås. 
 
Hvis ikke planen for 1. planperiode iværksættes, vil naturtypernes tilstand og udbredelse 
fortsat trues. Truslerne mod naturværdierne og områdets udpegningsgrundlag er systematisk 
beskrevet i planen. 
 
Bevaringsprognose er gunstig eller vurderet gunstig for: 


 Ynglefuglene rørdrum og rørhøg, som forekommer med stabile eller stigende bestande i 
området. 


 
Bevaringsprognose er ugunstig eller vurderet ugunstig for: 


 Ynglende blå kærhøg på grund uhensigtsmæssig hydrologi, forstyrrelser og prædation.  
 Ynglende klyde på grund af tilgroning med græs og høje urter, arealreduktion/ 


fragmentering, forstyrrelser og prædation. 
 Ynglende hvidbrystet præstekrave på grund af tilgroning med græs og høje urter, 


utilstrækkelig beskyttelse, forstyrrelser og prædation.  
 Ynglende almindelig ryle på grund af tilgroning med græs og høje urter, tilgroning med 


vedplanter, opdyrkning/omlægning, grøftning og dræning, arealreduktion/ 
fragmentering, uhensigtsmæssig hydrologi, uhensigtsmæssig drift, forstyrrelser og 
prædation. 


 Ynglefuglen sandterne på grund af uhensigtsmæssig drift, mangel på egnede 
fouragerings- og rasteområder, tilgroning med græs og høje urter, forstyrrelser og 
prædation.   


 Ynglefuglen havterne på grund af tilgroning med græs og høje urter, forstyrrelser og 
prædation.  


 Dværgterne som ynglefugl på grund af utilstrækkelig beskyttelse og prædation. 
 Trækfuglen lysbuget knortegås på grund af mangel på egnede fouragerings-


/rasteområder, tilgroning med græs og høje urter og forstyrrelser. 
 
Bevaringsprognose er ukendt for: 


 Der er ingen arter i dette fuglebeskyttelsesområde med ukendt bevaringsprognose. 
 
 
c) Miljøforhold i områder der kan blive berørt  
 
Flere naturtyper i Vadehavsområdet er traditionelt set blevet udnyttet landbrugsmæssigt på 
forskellig vis, og naturindholdet på f.eks. en strandeng og i en eng afhænger i høj grad af 
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omfanget af den land-brugsmæssige drift og/eller plejeindsats. Heri kan der ligge et element 
af modsatrettede naturinteresser, idet udpegningsgrundlagene for beskyttelsesområderne ved 
Vadehavet både omfatter fuglearter, som yngler og fouragerer i høj og lukket strandengs- og 
engvegetation (f.eks. rørhøg og blå kærhøg) og arter, som er tilknyttet lavere vegetation 
(f.eks. mange af de ynglende vadefugle og fødesøgende gæs). Afgræsning af disse lysåbne 
naturtyper kan således påvirke nogle arter fra udpegningsgrundlaget negativt og andre 
positivt.  
 
Overvågningen af f.eks. almindelig ryle og brushane viser, at deres yngleområder er for tørre. 
Hvis arealerne gøres vådere hele sommerhalvåret, er der til gengæld risiko for, at de fugtige 
strandenge og enge ”under-afgræsses” i en sådan grad, at vegetationen efter nogle år bliver 
for høj og tæt for de nævnte arter.  
 
 
d) Eksisterende miljøproblemer 
 
Truslerne mod naturværdierne og områdets udpegningsgrundlag er systematisk beskrevet i 
planen. Planens mål er, at sikre udpegningsgrundlaget mod disse trusler herunder prioritering i 
tilfælde af modstridende naturinteresser.  
 
e) Internationale miljøbeskyttelsesmål 
 
Planen er en udmøntning af EU's Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiv implementeret i dansk 
lov via Miljømålsloven. Planen vil sikre, at areal og tilstand af udpegede naturtyper og 
levesteder for udpegede arter ikke går tilbage eller forringes. Samtidig vil der ske en særlig 
indsats for truede naturtyper og arter, hvilket er afspejlet i statens retningslinjer for 1. 
planperiode. For Fanø gælder: 
 


1.1 Der sikres velegnede levesteder for følgende arter med vurderet gunstig eller 
ukendt bevaringsprognose: 
Ynglende rørdrum og rørhøg – sikre forekomsterne af vanddækket rørsump med 
egnede redemuligheder og undlade rørhøst i udvalgte områder. 
Trækfuglen mørkbuget knortegås – sikre egnede fødesøgnings- og rastepladser af 
tilstrækkelig størrelse på strandenge. 


1.2 Der sikres og forbedres velegnede levesteder for følgende arter med vurderet 
ugunstig bevaringsprognose: 
Ynglende blå kærhøg – sikre forekomsterne af vanddækket rørsump med egnede 
redemuligheder og undlade rørhøst i udvalgte områder. 
Ynglende klyde og hvidbrystet præstekrave – sikre egnede yngleområder på 
strande, strandenge, øer og holme med lav eller ingen vegetation og med et lavt 
prædationstryk. 
Ynglefuglen almindelig ryle - sikre egnede yngleområder med høj forårs vandstand 
og lav vegetation på strandenge, samt sikre et antal tilstrækkeligt store ynglesteder 
med et lavt prædationstryk. 
Ynglefuglen sandterne – sikre antallet af kolonier af ynglende hættemåger på 
strandenge, øer og holme med et lavt forstyrrelses- og prædationstryk.  
Ynglende havterne – sikre antallet af egnede og tilstrækkeligt store ynglesteder, 
samt mindske eller fjerne prædation i yngleområderne. 
Ynglende dværgterne - sikre egnede yngleområder på strande og strandenge med 
lav eller ingen vegetation og med et lavt forstyrrelses- og prædationstryk. 
Trækfuglen lysbuget knortegås – sikre arealet med egnede raste- og 
forurageringsområder. 


1.3  Der sikres levesteder med individuel hensyntagen til den enkelte arts sårbarhed 
overfor forstyrrelser for alle arter på udpegningsgrundlaget. 
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I henhold til vandplanen vil en gennemførsel af planen for vandopland 1.10 Vadehavet og 
Vesterhavet under vandrammedirektivet vurderes at indebære, at følgende del af Natura 
2000-planens indsatsprogram bliver udført: 
 


 Reduktion af næringsstoffer til søer, vandløb, ferske og marine vådområder sikrer gode 
fourageringsforhold og/eller levesteder for arterne på udpegningsgrundlaget. 


 Reduktion af udledningen af miljøfremmede stoffer, hvilket gavner fugle på 
udpegningsgrundlaget. 


 Ophør af vandløbsvedligeholdelse hvilket forbedrer fødegrundlaget for fiskeædende 
fugle. 


 
f) Planens indvirkning på miljøet 
 
I tabel 1 herunder er gennemgået planens sandsynlige indvirkning på en række faktorer ifølge 
lovens bilag 1f, i de tilfælde hvor de vurderes at være af væsentlig betydning.  
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Redegør for indvirkning 


Biologisk mangfoldighed x  Er redegjort for. 
Befolkningen  x  Det kan blive nødvendigt at regulere 


menneskelige aktiviteter og færdsel af hensyn til 
fuglearterne.  


Menneskers sundhed  x  
Fauna og flora x  Er redegjort for.  
Jordbund  x  
Vand x  Er redegjort for. Se i øvrigt vandplanen for 


vandopland 1,10 Vadehavet 
Luft  x  
Klimatiske faktorer  x  
Materielle goder  x  
Landskab x  Et varieret landskab bestående af forskellige 


landskabstyper fastholdes og underbygges.  
Kulturarv, herunder 
kirker 


 x  


Arkitektonisk arv  x  
Arkæologisk arv  x  
Tabel 1. Gennemgang af planens indvirkning på en række miljøforhold.  
 
 
g) Foranstaltninger der modsvarer negativ indvirkning på miljøet 
 
Planen har indvirkning på de faktorer, der er listet i tabel 1. Vedrørende modstridende 
naturinteresser følger prioriteringen statens retningslinjer. Generelt vil en gennemførsel af 
planen påvirke miljøet i positiv retning, f.eks. ved at sikre levesteder for arter. Der kan være 
behov for at regulere menneskelig færdsel for at sikre forstyrrelsesfrie redesteder for arterne. 
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Følgende konkrete tiltag er planlagt. 
 
Sigtelinie 2. Små og fragmenterede habitatnaturtyper og levesteder for arter 
 


2.1 Forholdene for ynglende kystfugle som hvidbrystet præstekrave, sandterne og 
fjordterne sikres gennem et antal tilstrækkeligt store ynglesteder - så vidt muligt 
med mindsket forstyrrelse og prædation. 


2.2 Ynglende klyde - at strandenge, øer og holme i beskyttelsesområdet plejes 
målrettet og sikres så vidt muligt mod prædation og forstyrrelse i yngletiden. 


2.3 De vigtigste yngleområder for dværgterne sikres mod forstyrrelser og så vidt muligt 
mod prædation i yngletiden.  


 
Sigtelinie 3. Naturtyper og levesteder, som ikke er beskyttet af natur- og miljølovgivningen 
 


3.1 Mange truede og fåtallige ynglefugles levesteder er ikke beskyttede som helhed 
(hverken i forhold til fysiske ændringer eller forstyrrelser), hvorfor der 
beskyttelsesmæssigt bør sættes særligt ind i forhold til bl.a. strande, ferske enge og 
dyrkede områder, der udgør væsentlige yngle- og fourageringsområder for arter 
som blå kærhøg, klyde, hvidbrystet præstekrave, almindelig ryle, sandterne og 
dværgterne. 


3.2 Sikre velegnede levesteder for ynglefuglene rørdrum, rørhøg og blå kærhøg ved at 
undlade rørhøst i vigtige områder. 


3.3 Ynglende blå kærhøg - sikring af redesteder i rørsumpe ved at hæve vandstand i 
udvalgte områder og begrænse færdselen i nærområderne. 


3.4 Ynglende sandterne - gennem målrettet pleje (afgræsning eller rydning) sikres 250 
ha egnede ynglelokaliteter på strandenge, øer og holme (løftes af strandeng – se 
delplan for H78_H86_H90_F57), ligesom de vigtigste ca. 20 ha omkring redesteder 
og kolonier sikres mod forstyrrelse og så vidt muligt prædatorer i selve yngletiden. 


3.5 Mange truede og ansvarskrævende bestande af trækfugle er store dele af året 
afhængige af levesteder, der ikke er omfattet af beskyttelse – hverken i forhold til 
fysiske ændringer eller forstyrrelser. Derfor bør der gennemføres tiltag som kan 
sikre gode raste- og fødesøgningsforhold for lysbuget knortegås. 


 
Sigtelinie 4. Særlig indsats for naturtyper og arter, hvis biogeografiske status er i fare 
 


4.1 Forholdene for ynglende almindelig ryle sikres gennem etablering af forbedret 
hydrologi på mindst 150 ha strandeng (løftes af kravene til strandeng – se delplan 
for H78_H86_H90_F57), retablering af våde strandenge med ekstensiv drift på 
ca. 250 ha, begrænsning af færdsel og en øget regulering af prædatorer i 
yngleområder. 


4.2 Yngleforholdene for sandterne skal sikres optimalt, bl.a. ved at retablere våde 
strandenge med ekstensiv drift på i størrelsesordenen 200 ha omkring de 
traditionelle yngleområder (løftes af strandeng – se delplan for 
H78_H86_H90_F57), samt at begrænse færdsel og at regulere prædationen i 
nærheden af redesteder. 


4.3 For dværgterne sikres et antal tilstrækkeligt store ynglesteder med mindsket 
forstyrrelse og prædation i yngletiden. 


 
Der udarbejdes handleplaner og vælges virkemidler af kommunerne og Skov- og 
Naturstyrelsen m.fl. indenfor rammerne af indsatsprogrammet.  
 
 
h) Grundlag for prioriteringer og valg 
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Planen har til hensigt at sikre udpegningsgrundlaget og fremme den biologiske mangfoldighed 
generelt. En målsætning for en bestemt naturtype eller art vil dog kunne indebære en 
nedprioritering af andre naturtyper/arter. For området er der foretage følgende valg: 
 
Fuglene på udpegningsgrundlaget har forskellige krav til levesteder, bl.a præference for 
jordbundsfugtighed. Samtidig er der f.eks. også stor forskel på karakteren af en afgræsset 
strandeng og en uafgræsset strandeng. Hvis arealerne gøres vådere hele sommerhalvåret, er 
der til gengæld risiko for, at de fugtige strandenge og enge ”underafgræsses” i en sådan grad, 
at vegetationen efter nogle år bliver for høj og tæt for arterne. 
 
Som konsekvens heraf bør arealer med forskellige afgræsningsintensiteter og drift indgå i en 
mosaik i beskyttelsesområderne. 
 
i) Overvågning 
 
Natura 2000-indsatsen bliver løbende overvåget i forhold til udpegningsgrundlag og 
naturværdier via NOVANA og DEVANO overvågningsprogrammer. Desuden afrapporterer 
Danmark den nationale indsats vedr. habitat- og fuglebeskyttelsesdirektivet til EU-
kommissionen hvert 6 år. 
 
Basisanalysen – udarbejdet i forbindelse med naturplanen - udgør det nuværende videns 
grundlag for områdets udpegningsgrundlag i forbindelse med naturplanlægningen. Analysen 
gennemgår systematisk udpegningsgrundlaget med en beskrivelse af status for hver enkelt art 
og naturtype. Det er hensigten, at denne analyse opdateres i forbindelse med fremtidige 
planperioder.  
 
j) Ikke teknisk resume 
 
I medfør af lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 er der foretaget en miljøvurdering. Planen vil 
sikre eller forbedre tilstand og bevaringsprognose for områdets udpegningsgrundlag og den 
biologiske mangfoldighed generelt samt et sammenhængende og varieret landskab. 
 
I området er der fokus på egnede levesteder for de 10 fuglearter på udpegningsgrundlaget. 
Fuglene har forskellige krav til levesteder, bl.a. præference for jordbundsfugtighed. Samtidig 
er der f.eks. også stor forskel på karakteren af en afgræsset strandeng og en uafgræsset 
strandeng. Hvis arealerne gøres vådere hele sommerhalvåret, er der til gengæld risiko for, at 
de fugtige strandenge og enge ”underafgræsses” i en sådan grad, at vegetationen efter nogle 
år bliver for høj og tæt for arterne. 
 
Som konsekvens heraf bør arealer med forskellige afgræsningsintensiteter og drift indgå i en 
mosaik i beskyttelsesområderne. 
 
Hvis ikke planen for 1. planperiode iværksættes, vil der ikke ske en sikring af arterne og deres 
levesteder, der fortsat vil være truet af bl.a. tilgroning, forstyrrelser og prædation. 
 
Generelt vil en gennemførsel af planen påvirke miljøet i positiv retning, f.eks. ved at sikre 
levesteder for arter. Der kan være behov for at regulere menneskelig færdsel for at sikre 
forstyrrelsesfrie redesteder for arterne. 
 
Planens formål er at sikre god-høj artstilstand for områdets arter på udpegningsgrundlaget.  
Områdets økologiske integritet sikres i form af uforstyrrede levesteder med naturlig hydrologi, 
hensigtsmæssig drift, lav nærings-stoftilførsel og gode spredningsmuligheder. 
Det sikres at levestederne for arterne er tilstrækkeligt store og rummer gode og uforstyrrede 
fourageringsmuligheder og uforstyrrede yngleområder med god struktur. 
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Ynglefuglearter der er truede på nationalt biogeografisk niveau (almindelig ryle, sandterne og 
dværgterne) prioriteres højt. 
De ynglefuglearter som er fåtallige, og kun forekommer i 1 – 3 beskyttelsesområder i Danmark 
(hvidbrystet præstekrave og sandterne), får høj prioritering og styrket beskyttelse. Ligeledes  
prioriteres ansvarsarten lysbuget knortegås (trækfugl) højt. 
 








Høringsnotat for Natura 2000-plan 
 


NOTAT 
 


vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) 
 


Forslag til Natura 2000-plan nr. N89 Vadehavet 
Delplan for Fuglebeskyttelsesområde F53 


 
Fanø 


 
 
Udkast til Natura 2000-plan blev annonceret i ekstern høring den 4. oktober 2010. Høringsfristen 
udløb den 6. april 2011. 
 


Høringsmateriale, høringssvar og høringsnotater kan ses på 
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/


og 
http://websag.mim.dk/HoeringVandOgNatur2010/WebSider/visalle.aspx


 
Forslag til Natura 2000-plan er annonceret offentligt og desuden sendt i høring hos relevante 
myndigheder (jf. miljømålsloven § 43 og bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-
skovplaner § 5). 
 
Naturstyrelsen har modtaget i alt 1650 høringssvar vedrørende de enkelte Natura 2000-planer, og 
dertil omkring 300 mere generelle høringssvar vedrørende vand- og naturplanlægningen. De 
generelle høringssvar er sammenfattet i et samlet notat, der kan ses på www.nst.dk
 
Til Natura 2000-plan nr. 89, delplan for F53 Fanø er der modtaget 2 specifikke høringssvar fra 
henholdsvis Danmarks Jægerforbund og Dansk Ornitologisk Forening (DOF). Desuden er der 
modtaget inputs via 2 høringssvar, som drejer sig om en større del af Vadehavet, men som også har 
områdespecifikke bemærkninger med, fra Kystdirektoratet og Friluftsrådet. Se også listen sidst i 
notatet. 
 
Svarene har især berørt følgende punkter: 
 
1.  Trusler – jagt, fiskeri, færdsel og prædation 
2.  Trusler – afvanding, tilgroning og tekniske anlæg 
3.  Indsatsprogram - fremtidens kystbeskyttelse 
 
Yderligere har høringssvarene berørt følgende emner, hvortil der henvises til det generelle 
høringsnotat (kan findes via ovenstående link): 
 
4.  Virkemidler herunder tilskudsordninger 
5.  Økonomi 
6.  Indsatsprogram 
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I det følgende sammenfattes de væsentligste synspunkter til de ovenfor nævnte punkter 1-3. 
Kommentarer hertil er anført i kursiv. 
 
Det skal bemærkes, at høringssvarene kun er gengivet i hovedtræk. Ønskes detaljerede oplysninger 
om svarenes indhold, henvises der til de fremsendte høringssvar. 
 
  
Bemærkninger til planforslaget 
 
1. Trusler – jagt, fiskeri, færdsel og prædation  
 
Høringssvar: 
Danmarks Jægerforbund påpeger, at jagt ikke er nogen betydelig trussel, og at jagt ikke er årsagen 
til flere arters ugunstige bevaringsstatus. Der peges derimod på øget færdsel i naturen og øget 
prædation, som mulige årsager. 
 
DOF peger ligeledes på rekreative aktiviteter og færdsel som et problemfelt i forhold til både 
ynglende og trækkende fugle i beskyttelsesområdet. Der ønskes bl.a. mere information om 
ynglefuglenes forekomst og sårbarhed, samt etablering af forstyrrelsesfri zoner omkring de vigtigste 
yngle- og rasteområder på og ved Fanø. 
 
Friluftsrådet mener, at der fortsat skal være mulighed for jagt og fiskeri for lokalbefolkningen, og at 
omfanget bør kunne forhandles på plads med de lokale udøvere af de rekreative aktiviteter. 
Endvidere peger organisationen på, at de potentielle forstyrrelser forårsaget af de mange turister på 
Fanø kan imødekommes ved attraktive stisystemer, information og eventuelle adgangsforbud i 
særligt sårbare områder. 
 
Naturstyrelsen: 
Eventuelle fremtidige tiltag vedrørende jagt, fiskeri og færdsel vil blive fastlagt gennem gældende 
lovgivning, mens Natura 2000-planens indsatsprogram åbner muligheder for en begrænsning af 
prædatorer i vigtige yngleområder. De konkrete virkemidler og tiltag vil blive fastlagt i forbindelse 
med den kommende handleplanlægning og eventuelle statslige overvejelser for beskyttelsesområdet. 
 
2. Trusler – afvanding, tilgroning og tekniske anlæg  
 
Høringssvar: 
DOF anfører, at Fanøs karakteristiske naturtyper som strandeng, klit og hede alle er truet af 
tilgroning og/eller afvanding, og at de i dag er uden eller af begrænset værdi for flere arter af 
ynglefugle på udpegningsgrundlaget. Foreningen peger på målrettet naturpleje og forbedrede 
hydrologiske forhold som mulige redskaber til forbedringer for de berørte naturtyper og arter. 
Desuden efterlyser foreningen målsætninger om at friholde de lysåbne naturtyper for tekniske anlæg 
og bebyggelser.  
 
Naturstyrelsen:  
Et udgangspunkt for Natura 2000-planlægningen er at tage vare på de arter, der er på 
udpegningsgrundlaget, og deres levesteder. I det konkrete tilfælde er ynglefuglene på 
udpegningsgrundlaget alle jordrugende arter, og for flere af disse er tilgroning og hydrologiske 
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forhold særlige problemstillinger. De konkrete virkemidler og indsatser vil blive fastlagt i 
forbindelse med den kommende handleplanlægning for området. 
Forhold som anlæg og anlægsaktiviteter i det åbne land reguleres af gældende lovgivning. 
   
3. Indsatsprogram - fremtidens kystbeskyttelse  
 
Høringssvar: 
Kystdirektoratet påpeger, at der både af målsætning og indsatsprogram er anført krav til 
forbedringer af levesteder for arter på udpegningsgrundlaget, som efter direktoratets opfattelse 
kunne omfatte ændringer eller fjernelse af lovligt anlagte kystbeskyttelsesanlæg på Mandø. 
 
Naturstyrelsen: 
Med de foreliggende målsætninger for fuglebeskyttelsesområdet og det konkrete indsatsprogram, er 
der ikke taget stilling til hvilke virkemidler, der i givet fald vil skulle tages i anvendelse ved en 
efterfølgende implementering af Natura 2000-planen for området. Konkrete tiltag og projekter vil 
indgå i den handleplan, som kommunen skal udarbejde for området. 
 
 
Justeringer af forslag til Natura 2000-plan nr. N89 – Delplan for F53 Fanø 
 
De fremkomne bemærkninger har ikke givet anledning til grundlæggende ændringer af 
planforslaget. Dog er områdebeskrivelsen tilføjet en mere omfattende beskrivelse af fuglelivet i 
området, og afsnittet om trusler mod områdets naturværdier redigeres i overensstemmelse med nye 
oplysninger.  
 
På baggrund af dialogen i høringsperioden og Naturstyrelsens egne overvejelser, er der desuden 
foretaget ændringer af formuleringen af indsatsprogrammernes krav til indsats for arter med en 
særlig beskyttelsesmæssig status, så formuleringen afspejler den aktuelle viden om omfanget af 
levesteder for arterne og giver mulighed for nærmere faglig vurdering i den opfølgende 
planlægning. Indsatsen i 1. planperiode skal fortsat afspejle en indsats, der har til formål at standse 
eventuelle tilbagegange for naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget. Indsatsen gælder for 
planperioden til og med 2015 og fastlægges ud fra den langsigtede målsætning for 
udpegningsgrundlaget for de enkelte områder og det overordnede kendskab til arters krav til 
levesteder. 
 
Hverken de indkomne bemærkninger eller Naturstyrelsens egne ændringer giver anledning til 
fornyet høring af planforslaget.  
 
 
Sammenfattende redegørelse for høring over miljørapport (SMV) 
 
Parallelt med offentlig høring af planudkast til Natura 2000-plan for område nr. 89 – delplan for 
F53 Fanø - har SMV-redegørelse for planen været i offentlig høring i henhold til bekendtgørelse af 
lov om miljøvurdering af planer og programmer §8. 
 
Natura 2000-planens formål er at sikre eller genoprette bevaringsstatus for de arter og naturtyper, 
der har dannet grundlag for udpegning af Natura 2000-område nr. 89. SMV-rapporten viste ikke 
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modstrid med andre miljøhensyn, og der er i den offentlige høring ikke modtaget kommentarer til 
rapporten. 
 
Den offentlige høring af miljørapporten har ikke givet anledning til ændring af Natura 2000-planen. 
 
Naturstyrelsen vil overvåge effekten af Natura 2000-planen gennem det nationale 
overvågningsprogram NOVANA, som følger udviklingen i naturtilstanden og arealudbredelse af de 
naturtyper og arter, som planlægningen omfatter. 
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/National_naturbeskyttelse/Overvaagning_af_vand_o
g_natur/. Desuden vil Naturstyrelsen i samarbejde med FødevareErhverv og Kommunernes 
Landsforening overvåge fremdriften i den forudsatte forvaltningsindsats. 
 
 
Afsendere af høringssvar til Forslag til Natura 2000-plan nr. 89 Vadehavet – Delplan for 
Fuglebeskyttelsesområde F53 Fanø: 
 
Specifikke indlæg: 


• ID3746 - Danmarks Jægerforbund (nærværende  høringsnotat) 
• ID4472 - Dansk Ornitologisk Forening Sydvestjylland (nærværende og generelt 


høringsnotat) 
 
Samlede indlæg til Vadehavet med relevans for det konkrete område: 


• ID3449 – Friluftsrådet (nærværende høringsnotat) 
• ID3627 – Kystdirektoratet (nærværende og generelt høringsnotat) 
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		Høringsnotat for Natura 2000-plan

		Bemærkninger til planforslaget






Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Mosehornugle Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Mandø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


52


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Tilgroning Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Rydning af vedplanter


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Rørdrum Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Fanø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


53


Uhensigtsmæssig hydrologi Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Afskæring af dræn og grøfter


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Tilgroning Naturgenopretningsprojekt Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter


24. november 2011 Side 43 af 333







Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Lysbuget knortegås Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Fanø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


53


Mangel på egnede fouragerings-
/rasteområder


Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:


Tiltag via vandplanlægningen


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


24. november 2011 Side 44 af 333







Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Rørhøg Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Fanø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


53


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Uhensigtsmæssig hydrologi Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Afskæring af dræn og grøfter


Tilgroning med vedplanter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Blå kærhøg Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Fanø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


53


Uhensigtsmæssig hydrologi Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Afskæring af dræn og grøfter


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Klyde Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Fanø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


53


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Hvidbrystet præstekrave Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Fanø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


53


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Utilstrækkelig beskyttelse Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede arealer Mulige virkemidler til truslen:
Forstyrrelsesfrie områder


Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Almindelig ryle Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Fanø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


53


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Uhensigtsmæssig hydrologi Forbedring af hydrologi Mulige virkemidler til truslen:
Afskæring af dræn og grøfter


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Uhensigtsmæssig drift Afhjælpning af negative fysiske påvirkninger Mulige virkemidler til truslen:
Afgræsning 


Afskæring af dræn og grøfter


Begrænsning el. ophør af drift


Ekstensivering af græsning


Naturpleje
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Sandterne Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Fanø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


53


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Havterne Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Fanø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


53


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Afgræsning 


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning
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Natura 2000-område: 89 Vadehavet


Dværgterne Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Fanø


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


53


Forstyrrelser Beskyttelse mod forstyrrelser Mulige virkemidler til truslen:
Regulering af adgang


Gældende lovgivning


Utilstrækkelig beskyttelse Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede arealer Mulige virkemidler til truslen:
Forstyrrelsesfrie områder


Gældende lovgivning


Prædation Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Naturforvaltning


Mørkbuget knortegås Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats:  1 2 3  4
Sigtelinje


Fugleområde: Skallingen og Langli


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


55


Tilgroning med græs og høje 
urter


Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:


Naturforvaltning
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