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NOTAT 

vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N149, 

Tryggevælde Å 

 

 

Forslag til Natura 2000-plan for N149, Tryggevælde Å 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 1 høringssvar. 

 

Svaret har berørt følgende emner: 

1. Udpegningsgrundlag 

2. Datagrundlag – naturtyper 

3. Indsatsprogram – robust natur 

4. Anden lovgivning 

5. Fejl i basisanalysen 

 

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. 

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/.  

http://www3.naturstyrelsen.dk/2015/natura2000/
http://www.naturstyrelsen.dk/natura2000/hoeringsnotat2016-2021
http://www.naturstyrelsen.dk/natura2000/hoeringsnotat2016-2021
http://www3.naturstyrelsen.dk/2015/natura2000/
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Bemærkninger til planforslaget 

 

1. Udpegningsgrundlag 

Danmarks Naturfredningsforening Sekretariatet undrer sig over, at arter som rørhøg, plettet 

rørvagtel og engsnarre ikke er nævnt i Natura 2000-planen.  

 

Natur 2000-planen forholder sig alene til arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget. Da 

området ikke er udpeget som Fuglebeskyttelsesområde er fugle ikke behandlet i Natura 2000-

planen. Dog er visse arter herunder rørhøg, engsnarre og plettet rørvagtel kort omtalt i 

Basisanalysens områdebeskrivelse. 

 

2. Datagrundlag – naturtyper 

Danmarks Naturfredningsforening Sekretariatet undrer sig over, at kun mindre randområder er 

kortlagt som naturtypen rigkær.  

 

Naturtypedata til brug for Natura 2000-planlægningen er indsamlet og kvalitetssikret i det 

nationale overvågningsprogram, hvor der via feltbesigtigelser er sket en registrering af naturtyper 

og naturtilstandsparametre i alle områder. 

Registreringer og tilstandsvurdering er gennemført i overensstemmelse med de tekniske 

anvisninger, som sikrer ensartethed på tværs af områder og landsdele. 

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

hjemmeside.     

 

3. Indsatsprogram – robust natur 

Danmarks Naturfredningsforening Sekretariatet bemærker, at mange års manglende afgræsning er 

skyld i rigkærenes ringe tilstand. De nævner endvidere, at der ikke er sket noget i den forrige 

planperiode, og at fokus fortsat er på mygblomst og rigkær.  

 

Naturstyrelsen er enig i, at vedvarende ekstensiv drift af rigkær er en helt afgørende betingelse for 

naturtypens kvalitet og robusthed. 

Rigkær er i planen omfattet af den generelle retningslinje om hensigtsmæssig hydrologi, drift og 

pleje af de lysåbne naturtyper, samt den generelle retningslinje om robusthed og sammenhæng. 

Mygblomst er omfattet af den generelle retningslinje om at sikre egnede levesteder for arterne. 

Desuden er rigkær omfattet af en områdespecifik retningslinje, der sikrer sammenhæng og 

robusthed mellem forekomster. 

Det forudsættes endvidere, at tiltag fra sidste planperiode gennemføres. 
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4. Anden lovgivning 

Danmarks Naturfredningsforening Sekretariatet bemærker, at visse problematikker omkring 

hydrologi og drænvand ikke er inddraget i Handleplanen. De nævner bl.a., at randzoner kun få 

steder er tilstrækkelige, og at drænrør fører næringsrigt markvand til engene og åen.  

 

Naturstyrelsen skal erindre om at den statslige Natura 2000-plan danner rammerne for Natura 

2000-handleplanen, som udarbejdes af de berørte kommuner (Stevns og Køge).  

Naturstyrelsen kan desuden henvise til, at forhold som vedrører vandkvaliteten i vandløb varetages 

via Vandplanen. Forhold omkring grøftning og afledning af næringsfyldt drænvand gennem § 3-

områder reguleres i øvrigt af anden lovgivning og behandles derfor ikke i Natura 2000-planen. 

 

5. Fejl i basisanalysen 

Danmarks Naturfredningsforening Sekretariatet bemærker en fejl i en billedtekst i Basisanalysen. 

 

Basisanalysen er endeligt vedtaget og indgår derfor ikke i denne høring.  Naturstyrelsen beklager 

fejlen, men kan samtidigt konstatere, at den ingen substantiel betydning har. Denne høring 

vedrører alene Natura 2000-planen.  

 

Justering af forslag til Natura 2000-plan for N149, Tryggevælde Å 

 

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. 
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Bilag 1: Indkomne høringssvar til Natura 2000-planforslaget N149, Tryggevælde Å 

 

 20150415184309251 – DN Sekretariatet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


