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NOTAT 

Vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for Natura 2000-

område 162 Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø 

 

Forslag til Natura 2000-plan for Natura 2000-område 162 Skælskør Fjord og havet og kysten 

mellem Agersø og Glænø har været i offentlig høring fra den 19. december 2014 til den 10. april 

2015. 

 

Indkomne høringssvar 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 punkter: 

 

1) Indsatsprogram 

2) Trusler 

 

I det følgende sammenfattes de væsentligste synspunkter til de overfor nævnte punkter 1 – 2. 

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 Naturstyrelsens 

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

  

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

 

1) Indsatsprogram 

Danmarks Jægerforbund Slagelse v. Karl Erik Hansen er tilfreds med mål og indsats, men skriver, 

at man bør beskytte ynglende dværgterner, klyde og andre vadefugle mod græssende husdyr vha. 

hegning. Endvidere at strandtudse ligesom klokkefrø er i en vanskelig situation, men at man kan 

hjælpe strandtudse ved at fjerne rørskov og regulere vandstanden i søer og moser. En borger 

skriver, at manglende afgræsning af strandengene er årsag til bekymring hos jægerne. 

 

Valget mellem konkrete virkemidler foretages i handleplanfasen og ved indgåelse af lodsejeraftaler. 

Styrelsen vil dog anføre, at når levestedsforholdene for de nævnte fugle generelt kun er i moderat 

tilstand (jf. basisanalysen), skyldes det i højere grad tilgroningsproblemer end forstyrrelse fra fx 

græssende kreaturer. Hvor sidstnævnte skønnes at være et problem, kan det sandsynligvis 

reguleres vha. udbindingstidspunktet. Naturstyrelsen er enig i, at inddragelse af yderligere 

strandengsarealer til afgræsning vil forbedre naturtypens tilstand generelt. 

 

2) Trusler 

 

Danmarks Jægerforbund Slagelse v. Karl Erik Hansen skriver, at sølvmåger er en plage for 

ynglende vandfugle, terner og vadefugle på linje med ræve og krager. En borger skriver, at såvel 

store måger som krager og hejre tager en del fugleunger. Endvidere, at der i stigende grad er 

forstyrrelse i fuglenes yngle- og fældningstid fra bl.a. kitesurfere, vandscootere, havkajakker og 

vindsurfere på havet i Natura 2000-området. 

 

Der kan søges tilladelse til at regulere sølvmåge og svartbag i henhold til vildtskade-

bekendtgørelsen. Vildtskade opfattes ikke her kun som økonomisk skade i forhold til jordbruget, 

men også skade i forhold til den øvrige fauna. 

I vildtreservaterne reguleres færdsel og sejlads i henhold til de lokale bekendtgørelser. Disse er for 

tre af fire reservater i Natura 2000-området netop blevet revideret med ikrafttræden 1. januar 

2016. I Basnæs Nor, Holsteinborg Nor og Helleholm Vejle er der nu generelt forbud mod 

brætsejlads (kitesurfing og windsurfing), og der er ydermere lagt en 400 meters forbudszone på 

ydersiden af feddene ved alle tre reservater. Reservatbekendtgørelsen for Skælskør Nor og Fjord er 

ikke revideret. Sejlads med vandscootere (jetski) er generelt forbudt i Natura 2000-områderne. 

 

Justering af forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for Natura 2000-område 162 

Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø 

 

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. 
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planperiode i lyset af, at indsatsen fra den første generation planer har haft en kortere periode til 

gennemførelse end forudsat. Endvidere henvises der nu under søjlediagrammerne over fordeling af 

tilstandsklasser for de kortlagte naturtyper, fugle- og artslevesteder til en detaljeret geografisk 

baseret afbildning i MiljøGis. 

 

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

planforslaget, jf. miljømålslovens § 45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 1: Indkomne høringssvar til Natura 2000-planforslag for N162 Skælskør Fjord og 

havet og kysten mellem Agersø og Glænø 

 

 20150408214824300 Karl Erik Hansen 

 20150408140855600 Michael Marcher 

 20150405163226900 En Borger 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://miljoegis.mim.dk/?&profile=natura2000planer2-2016

