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NOTAT 

vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N157, Åmose, 

Tissø, Halleby Å og Flasken 

 

 

Forslag til Natura 2000-plan for N157, Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken 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. Ikke beskyttet natur/arter 

2. Målsætninger – fugle  

3. Indsatsprogram – arter  

4. Indsatsprogram – lavbundsarealer  

5. Synergi med vandplan 

6. Andet 

 

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. Ikke beskyttet natur/arter 

DN Kalundborg synes, at der i højere grad også bør nævnes nogle af de øvrige arter (ikke 

udpegningsarter), som der findes i Natura 2000-området, i hvert fald i basisanalyserne.  

 

Naturstyrelsen er enig i, at ikke kun udpegningsarterne er væsentlige repræsentanter for 

naturkvaliteten i området. Natura 2000-planerne skal imidlertid kun omfatte de arter og 

naturtyper, som er på udpegningsgrundlaget. En hensigtsmæssig forvaltning af disse vil generelt 

hæve kvaliteten af levesteder i området til gavn for ikke bare udpegningsarterne, men også en 

lang række andre arter.  

I Basisanalyserne, hvori datagrundlaget præsenteres, er der ligeledes fokus på 

udpegningsgrundlaget. Der er dog samtidig i områdebeskrivelsen også nævnt væsentlige øvrige 

arter. En særlig sjælden og regional forankret art som Vellugtende Skabiose kunne godt have 

været nævnt i basisanalysens områdebeskrivelse. Da denne høring vedrører Natura 2000-planerne 

og da Basisanalyserne allerede er endeligt vedtagne vil dette forhold dog ikke blive ændret. 

 

2. Målsætning – fugle 

Kalundborg Kommune bemærker, at der ikke er fastsat konkrete mål i form af faste bestandstal for 

plettet rørvagtel og brushane, og at der for trækkende sangsvane og grågås kun er fastlagt 

minimumsmål. Kommunen ønsker en mere konkret ramme for målsætningen. 

 

Hvad angår ynglefuglene retter målene sig grundlækkende mod levestedernes tilstand. For 16 af 

de mest truede ynglefugle er der udviklet et tilstandsvurderingssystem for arternes levesteder. 

Denne tilstandsvurdering anvendes i Natura 2000-planerne til sikring og forbedring af disse arter 

levesteder. Der vil i de kommende år blive kortlagt flere levesteder for de 16 arter, ligesom 

Naturstyrelsen forventer, at der udvikles yderligere tilstandssystemer for andre ynglefugle. For 

nogle ynglefugle er der endnu ikke udviklet et tilstandsvurderingssystem. For disse indeholder 

Natura 2000-planerne formuleringer, der fremadrettet skal sikre eller genoprette arternes 

levesteder i de pågældende områder. 

 

For de tilbagevendende trækfugle er det en direkte følge af fuglenes antal, der repræsenterer 

internationalt eller nationalt vigtige forekomster, at fuglene er på udpegningsgrundlaget. Der er for 

8 trækfuglearter på nuværende tidspunkt tilstrækkelig vidensgrundlag til at fastsætte et måltal. 

Målfastsættelsen er i Natura 2000-planerne foretaget ved en gennemsnitsberegning af de årlige 

maksimums forekomster i den bedste 6-årige periode siden fuglebeskyttelsesdirektivets 

tiltrædelse. De 8 arter, for hvilke datagrundlaget ud fra en betragtning om ensartet og 

kvalitetssikret datakvalitet har været tilstrækkeligt, er: skeand, pibeand, krikand, spidsand, 

http://www3.naturstyrelsen.dk/2015/natura2000/
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grågås, kortnæbbet gås, bramgås samt sangsvane. For de øvrige trækfugle, hvor det vurderes, at 

der ikke er tilstrækkelig vidensgrundlag om bestandsudvikling benyttes generelle formuleringer til 

sikring af de pågældende arters levesteder og fødegrundlag. 

   

3. Indsatsprogram – arter 

Kalundborg Kommune ønsker en uddybning af indholdet af den områdespecifikke retningslinje i 

Natura 2000-planen som lyder, ”Kommune og lodsejere skal være særlig opmærksomme på odder, 

brushane og dværgterne, der har en væsentlig forekomst…”.  

 

Med nævnte områdespecifikke retningslinje understreges vigtigheden af, at de nævnte arter har 

eller har haft væsentlige forekomster i området. Naturstyrelsen vil ændre formuleringen, så det 

fremgår, at arterne ”har eller har haft en væsentlig forekomst” 

På baggrund af kommunens faglige viden og indsigt i lokale forhold vurderes, om og hvilke tiltag 

som vil være mest hensigtsmæssige i den kommende periode, hvis de nævnte forekomster skal 

sikres. Det forudsættes, at evt. plejeindsats i 1. planperiode fortsættes. 

 

4. Indsatsprogram – lavbundsarealer 

Kalundborg Kommune påpeger en konflikt mellem at udtage kulstofholdige lavbundsjorde af 

omdrift og at forbedre levestedet for brushane og plettet rørvagtel. 

 

Naturstyrelsen nævner i Natura 2000-planen en områdespecifik retningslinje, som vedrører 

udtagning af kulstofholdig lavbundsjord i tilknytning til levested for plettet rørvagtel of brushane. 

På baggrund af faglige viden og indsigt i lokale forhold vurderer kommunen i forbindelse med 

handleplanprocessen, om og hvilke tiltag som konkret vil være mest hensigtsmæssige i den 

kommende periode, for at forbedre levesteder for de nævnte arter. 

Emnet vedrørende det kommunale råderum er uddybet bl.a. i afsnittene om Rollefordeling og 

Lovgrundlag i Naturstyrelsens generelle høringsnotat, som kan læses på styrelsens hjemmeside. 

 

5. Synergi med vandplan 

DN Kalundborg anfører, at der mangler gennemstrømning i den nedre del af Halleby Å som følge 

af, at alt for meget vand løber i havet via ”Sukkerkanalen”, hvilket påvirker naturtyper ved udløbet 

Flasken.  

 

Det er politisk besluttet, at der er en arbejdsdeling mellem vand- og naturplanerne, således at 

vandplanlægningen tager sig af vandkvalitet i vandløb, større søer, kystvande og fjorde, mens 

Natura 2000-planlægningen tager sig af småsøer og hydrologien på terrestriske naturarealer. 

Høringssvaret videregives til vandplanlægningen til videre behandling. 
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6. Andet 

En borger påpeger en række forhold i relation til en muligt kommende havvindmøllepark i Sejerø 

Bugt. 

 

Naturstyrelsen gør opmærksom på, at hele sagsbehandlingen i forbindelse med opførsel af en 

havvindmøllepark herunder konsekvensvurdering i forhold til arter og naturtyper på 

udpegningsgrundlag henhører under Energistyrelsen og kører i en særskilt proces med offentlig 

høring.  Emnet ligger uden for rammerne af høringen over Natura 2000-planerne. 

 

Justering af forslag til Natura 2000-plan for N157, Åmose, Tissø, Halleby Å og Flasken 

 

På baggrund af de indkomne bemærkninger er planen tilrettet, så den områdespecifikke 

retningslinje: ”Kommunen og offentlige lodsejere skal være særlig opmærksomme på odder, 

brushane og dværgterne, der har en væsentlig forekomst…” bliver rettet til: ”…der har eller har 

haft en væsentlig forekomst…”. 

 

Der er endvidere 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 N157, Åmose, Tissø, 

Halleby Å og Flasken: 

 

 20150408204458796 – DN Kalundborg 

 En borger 

 2015041013423638 – Kalundborg Kommune 


