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NOTAT 

vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N128, Hesselø 

med omliggende stenrev 

 

 

Forslag til Natura 2000-plan for N128, Hesselø med omliggende stenrev har været i offentlig høring 

fra den 19. december 2014 til den 10. april 2015. 

 

Indkomne høringssvar kan ses på: http://www3.naturstyrelsen.dk/2015/natura2000/. 

 

Alle forslag til Natura 2000-planer er annonceret offentligt på Naturstyrelsens hjemmeside og 

desuden sendt i høring hos relevante myndigheder, jf. miljømålsloven § 43. Den offentlige høring 

er endvidere annonceret i en række landsdækkende og regionale aviser. Lodsejere med væsentlige 

interesser, der vil kunne berøres af et eller flere elementer i planlægningen for et Natura 2000-

område, er individuelt blevet orienteret om høringen over forslag til Natura 2000-planer. 

 

Naturstyrelsen har modtaget i alt ca. 760 høringssvar vedrørende de enkelte Natura 2000-planer 

og mere generelle høringssvar vedrørende naturplanlægningen. De generelle høringssvar er 

sammenfattet i et samlet høringsnotat – se 

www.naturstyrelsen.dk/natura2000/hoeringsnotat2016-2021. 

 

Til denne Natura 2000-plan er der modtaget i alt 3 høringssvar. 

 

Svarene har berørt følgende emner: 

1. Udpegningsgrundlag – områdeafgrænsning 

2. Datagrundlag – marin 

3. Målsætning – marin 

4. Indsatsprogram – marin 

5. Indsatsprogram – naturtyper 

6. Virkemidler og finansiering. 

 

Flere emner er uddybende behandlet i særskilt høringsnotat om generelle emner 

www.naturstyrelsen.dk/natura2000/hoeringsnotat2016-2021. 

 

I det følgende sammenfattes de væsentligste synspunkter til de overfor nævnte punkter. 

Naturstyrelsens bemærkninger hertil er anført i kursiv. 

http://www3.naturstyrelsen.dk/2015/natura2000/
http://www.naturstyrelsen.dk/natura2000/hoeringsnotat2016-2021
http://www.naturstyrelsen.dk/natura2000/hoeringsnotat2016-2021
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Det bemærkes, at høringssvarene kun er gengivet i hovedtræk. Liste over høringssvar med ID-

nummer vedlægges som bilag 1. Høringssvarene kan i sin helhed læses på 

http://www3.naturstyrelsen.dk/2015/natura2000/.  

 

Bemærkninger til planforslaget 

 

1. Udpegningsgrundlag – områdeafgrænsning 

WWF Verdensnaturfonden fremfører, at den marine naturtype stenrev er kunstigt afgrænset af 

Natura 2000-områdets grænser, og at dette udgør en brist i den samlede beskyttelse af 

naturtypens integritet. 

 

Naturstyrelsen oplyser, at ændring af områdegrænser håndteres i en separat proces. Kortlagte 

stenrev, som fortsætter uden for Natura 2000-området, medtages i beskyttelsen i forbindelse med 

fiskeriregulering. 

Emnet er uddybet i Naturstyrelsens generelle høringsnotat, som kan læses på styrelsens 

hjemmeside. 

 

2. Datagrundlag – marin 

WWF Verdensnaturfonden mener, at der bør udvikles et system for vurdering af naturtilstanden for 

de marine naturtyper i området, samt iværksættes passende undersøgelser af truslers effekt på 

disse naturtyper. Eventuelle planer for arbejdet bør nævnes, som en del af den overordnede 

indsats for de i udpegningsgrundlaget nævnte naturtyper. 

 

Naturstyrelsen er i gang med udarbejdelse af det første marine tilstandsvurderingssystem for 

stenrev. Når systemet er færdigt vurderes effekten af og muligheden for at udvikle yderligere 

systemer for andre marine naturtyper og de marine havpattedyr. 

 

3. Målsætning – marin 

WWF Verdensnaturfonden nævner den konkrete målsætning, der omfatter de marine naturtyper: 

”For naturtyper uden tilstandsvurderingssystem er målsætningen gunstig bevaringsstatus. Det 

betyder, at tilstanden og det samlede areal af naturtyperne stabiliseres eller øges”. WWF spørger, 

hvordan det forventes at kunne opfyldes, når der for de marine naturtyper ikke forekommer en 

vurdering af tilstanden. 

 

Den overordnede målsætning om at stabilisere eller øge arealet af en naturtype sikres ud fra krav 

om konsekvensvurdering af nye planer og projekter, som skal forhindre, at nye indsatser skader 

udpegningsgrundlaget. Herigennem sikres naturtypen mod tilbagegang. Samtidig skal indsatser 

gennem vandområdeplaner, fiskeriregulering mv. sikre tilstanden af de marine naturtyper. 

Emnet er uddybet i Naturstyrelsens generelle høringsnotat, som kan læses på styrelsens 

hjemmeside. 

http://www3.naturstyrelsen.dk/2015/natura2000/
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4. Indsatsprogram – marin 

WWF Verdensnaturfonden mener, at der bør foretages en regulering af fiskeriaktiviteter i området, 

som tilgodeser de i udpegningsgrundlaget nævnte naturtyper; rev og sandbanker samt arten 

spættet sæl. Som det nævnes i basisanalysen, er sejlads med fiskefartøjer tæt ved sælernes 

yngle- og fældepladser lige så forstyrrende som øvrig sejlads. 

 

Det er i basisanalysen vurderet, at de nuværende fiskeriaktiviteter ikke er en trussel for de marine 

naturtyper i dette område. 

DCE under Aarhus Universitet har vurderet betydningen af forstyrrelser for spættet sæl i området 

og har bl.a. konkluderet, at sejlads med fiskefartøjer er lige så forstyrrende for sæler som øvrig 

sejlads. På baggrund af DCE-rapporten har styrelsen prioriteret arbejdet med oprettelse og 

justering af reservater. Der er ingen aktuelle planer om at justere reservatet i dette område. 

 

5. Indsatsprogram – naturtyper 

DN Halsnæs påpeger, at der er invasive arter i området, som bør bekæmpes for at bibeholde den 

rene natur. 

 

Naturstyrelsen kan oplyse, at det af basisanalysen fremgår, at der er 1-10 % dækning af invasive 

arter i naturtypen grå/grøn klit samt i en del af naturtypen strandvold med flerårige planter. 

Forekomster under 10 % dækning omfattes af planens generelle retningslinje: ”Der arbejdes for at 

sikre de lysåbne terrestriske naturtyper en hensigtsmæssig hydrologi, drift og pleje”. Kun 

konstaterede forekomster over 10 % omfattes af de områdespecifikke retningslinjer. 

 

6. Virkemidler og finansiering. 

Halsnæs Kommune har en stor del af kommunes mest værdifulde Natura 2000-arealer beliggende i 

sommerhusområder, hvor Natura 2000-plejen fortsat sikres via kommunale midler. Halsnæs 

Kommune opfordrer Naturstyrelsen til at sikre, at kommunerne også fremadrettet tildeles midler 

via bloktilskuddet til gennemførelse af de kommende kommunale handleplaner. 

 

Naturstyrelsens har noteret sig kommunens synspunkter og kan oplyse, at styrelsen har sikret sig, 

at der er overensstemmelse mellem den krævede indsats og de økonomiske ressourcer, der er til 

rådighed for gennemførslen af planerne. 

Emnet er uddybet i Naturstyrelsens generelle høringsnotat, som kan læses på styrelsens 

hjemmeside. 

 

 

 

 

 



 

Side 4/5 

 

 

 
Naturstyrelsen  Haraldsgade 53 Tel  +45 72 54 30 00 nst@nst.dk  

 DK-2100 København Ø Fax +45 39 27 98 99 www.naturstyrelsen.dk 

Justering af forslag til Natura 2000-plan for N128, Hesselø med omliggende stenrev  

 

Naturstyrelsen har i 2014 fået områdets rev genkortlagt. Det opdaterede kort fremgår af planernes 

MiljøGis. Kortet og arealopgørelsen, der fremgår af basisanalysen fra 2014, er ikke blevet 

opdateret. Kortet i MiljøGis skal lægges til grund for administrationen af området. 

 

De indkomne bemærkninger har ikke givet anledning til ændringer i Natura 2000-planen. Der er 

foretaget justering af teksten i afsnit 1. Natura 2000-planlægning og afsnit 4. Indsatsprogram - 

med henblik på at præcisere videreførelse og konsolidering af indsatsen fra 1. planperiode i lyset 

af, at indsatsen fra den første generation planer har haft en kortere periode til gennemførelse end 

forudsat. 

 

Ingen af ændringerne i forhold til planforslaget giver anledning til fornyet høring over 

planforslaget, jf. miljømålslovens § 45. 

  

http://miljoegis.mim.dk/?&profile=natura2000planer2-2016
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Bilag 1: Indkomne høringssvar til Natura 2000-planforslaget N128, Hesselø med 

omliggende stenrev 

 

 2015040714590915 - Halsnæs Kommune 

 20150409145050691 - WWF Verdensnaturfonden 

 20150410105213189 - DN Halsnæs 


