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NOTAT 

Vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N208 Bøchers 

Grund  

 

Forslag til Natura 2000-plan N208 Bøchers Grund 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 2 høringssvar. 

Svarene har især berørt følgende punkter: 

 

1) Tilstandsvurdering - naturtyper 

2) Områdeafgrænsning 

3) Trusler 

4) Konkrete målsætninger 

5) Indsatsprogram 

6) Målsætning  

 

I det følgende sammenfattes de væsentligste synspunkter til de overfor nævnte punkter 1 – 6. 

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. Tilstandsvurdering - naturtyper 

 

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

de marine naturtyper i området. 

 

Naturstyrelsen kan oplyse at der endnu ikke findes tilstandsvurderingssystemer for marine 

naturtyper og arter. Naturstyrelsen er ved at udarbejde et tilstandsvurderingssystem for rev. For 

de marine naturtyper sikres stabilisering gennem blandt andet fiskeriregulering, indsatserne i 

vandområdeplaner mv.  

 

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

hjemmeside. 

  

2. Områdeafgrænsning 

 

WWF Verdensnaturfonden mener, at områdets marine naturtype ’rev’ er kunstigt afgrænsede af 

områdets grænser.  

 

Naturstyrelsen kan oplyse at spørgsmål om Natura 2000-områdernes størrelse og afgrænsning er 

ikke omfattet af denne høring. Da områderne blev udpeget, var udpegningerne genstand for en 

selvstændig høring. 

 

Alle betydende forekomster af arter eller naturtyper på direktivernes bilag er omfattet af 

forpligtelsen til at udpege Natura 2000-områder. Udpegningsgrundlaget justeres hvert 6. år i 

forbindelse med den standardmæssige, nationale rapportering til EU. 

 

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

hjemmeside. 

 

3. Trusler 

 

WWF Verdensnaturfonden mener, at der bør iværksættes undersøgelser af truslers effekt på de 

marine naturtyper i området. 

 

Hvad angår vurdering af truslers effekt sker det via overvågningen. Naturstyrelsen er i gang med 

at udvikle et tilstandsvurderingssystem for rev. Herigennem skal effekten af presfaktorer kunne 

identificeres. Behov for yderligere tilstandsvurderingssystemer vil på baggrund heraf blive vurderet 

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

hjemmeside. 

 

4. Konkrete målsætninger 

 

WWF Verdensnaturfonden spørger til, hvordan det overordnede mål om gunstig bevaringsstatus 

sikres, når der ikke er tilstandsvurderingssystem.  

 

Der findes endnu ikke tilstandsvurderingssystemer for marine naturtyper og arter. Naturstyrelsen 

er ved at udarbejde et tilstandsvurderingssystem for rev. For de marine naturtyper sikres 

stabilisering gennem blandt andet fiskeriregulering, indsatserne i vandområdeplaner mv. 

 

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

hjemmeside.     

 

5. Indsatsprogram 

 

WWF Verdensnaturfonden mener ikke, at der nævnes nogen konkrete tiltag i indsatsprogrammets 

specifikke retningslinjer for de marine naturtyper. 

 

Området er beskyttet af ”Bekendtgørelse om særlig fiskeriregulering i marine Natura 2000 områder 

til beskyttelse af rev” (BEK 1048 af 28/08/2013). Generelt er marine N2000 områder beskyttet af 

trawlbekendtgørelsen (BEK 18 af 14/01/1993). Der er ikke på nuværende tidspunkt vurderet at 

være behov for yderligere indsatser. 

 

 

6. Målsætning  

 

Vordingborg Kommune efterspørger retningslinjer fra 1. planperiode, da de ikke fremgår i det nye 

planforslag. 

 

Naturstyrelsen oplyser at den nationale prioritering af indsatsen i 2. planperiode sigter på, at den 

planlagte og igangsatte indsats i 1. planperiode fastholdes.  

 

 

Justering af forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N208 Bøchers Grund  

 

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. 
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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 N208 Bøchers Grund 

 

 

 20150409150946100 WWF Verdensnaturfonden 

 20150409102030100 Vordingborg kommune 
 

 


