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Høringsnotat for Natura 2000-plan 
 


NOTAT 
 


vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) 
 


Forslag til Natura 2000-plan nr. 152. 
 


Vallø Dyrehave 
 


 
Udkast til Natura 2000-plan blev annonceret i ekstern høring den 4. oktober 2010. Høringsfristen 
udløb den 6. april 2011. 
 
Høringsmateriale, høringssvar og høringsnotater kan ses på 
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/ 
og  
http://websag.mim.dk/HoeringVandOgNatur2010/WebSider/visalle.aspx 
 
Forslag til Natura 2000-plan er annonceret offentligt og desuden sendt i høring hos relevante 
myndigheder (jf. miljømålsloven § 43 og bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-
skovplaner § 5). 
 
Naturstyrelsen har modtaget i alt 1650 høringssvar vedrørende de enkelte Natura 2000-planer, og 
dertil omkring 300 mere generelle høringssvar vedrørende vand- og naturplanlægningen. De 
generelle høringssvar er sammenfattet i et samlet notat, der kan ses på www.nst.dk. 
 
Til Natura 2000-plan nr. 152 er der modtaget i alt 4 høringssvar fra Danmarks 
Naturfredningsforening (ID 1764), Østlige Øers Landboforening (ID 2951), Landboforeningen 
Gefion og Sjællandske Familielandbrug (ID 2955) og Vallø Stift (ID 4455). 
   
Svarene har især berørt følgende punkter: 
 
1. Udpegningsgrundlag  
 
Yderligere har høringssvarene berørt blandt andet følgende emner, hvortil der henvises i det 
generelle høringsnotat (kan findes via ovenstående link): 
 
2. Kvælstof 
3. Virkemidler herunder tilskudsordninger  
4. Datagrundlag 
5. Målsætninger 
6. Indsatsprogram 
 
I det følgende sammenfattes de væsentligste synspunkter til de ovenfor nævnte punkter. 
Kommentarer hertil er anført i kursiv. Det skal bemærkes, at høringssvarene kun er gengivet i 
hovedtræk. Ønskes detaljerede oplysninger om svarenes indhold, henvises der til de fremsendte 
høringssvar. 



http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/

http://websag.mim.dk/HoeringVandOgNatur2010/WebSider/visalle.aspx

http://www.nst.dk/





Bemærkninger til planforslaget 
1. Udpegningsgrundlaget  
Høringssvar: 
DN ønsker, at skoven Purlunden inddrages i Natura 2000 – området. 
Vallø Stift ønsker, at Stor Vandsalamander og 4 dele af dyrehaven udtages af udpegnings-
grundlaget. 
 
Naturstyrelsen: 
Ønsker om ændringer i udpegningsgrundlag vil blive behandlet i en efterfølgende proces, som er 
beskrevet i det generelle høringsnotat. 
 
Målsætning 
Høringssvar: 
Vallø Stift finder, at flere målsætninger og indsatser forekommer at være for ambitiøse – særligt for 
Eremit, hvor stiftet vurderer, at der er egnede, gamle træer nok. Stiftet peger på, at ændrede 
formuleringer måske kan målrette indsatserne så meget, at de kan gøres mere acceptable. 
 
Naturstyrelsen: 
Naturstyrelsen er opmærksom på, at det især er forslaget om, at opsøge egnede værtstræer op til en 
afstand af 2 km. fra træbestande med fund af eremit i Natura 2000-området, der falder i øjnene. 
Styrelsen har derfor ændret formuleringen således, at egnede værtstræer opsøges i en kortere 
afstand fra eksisterende værtstræer, f.eks. svarende til eremits spredningsevne.  
 
I øvrigt henvises til det generelle høringsnotat omkring målsætning. 
 
Justeringer af forslag til Natura 2000-plan nr. 158 
Der er ændret i formuleringen om opsøgning af egnede værtstræer. Øvrige bemærkninger kan 
indgå i udarbejdelsen af handleplanen. Herunder Vallø Stifts ønske om opretholdelse af holme af 
gran i Dyrehaven. 
 
Naturstyrelsens egne justeringer af forslag til Natura 2000-plan nr. 158 
På baggrund af dialog i høringsperioden, og Naturstyrelsens egne overvejelser, er der foretaget 
mindre justeringer af teksten. Hverken ændringerne som følge af de indkomne bemærkninger, eller 
Naturstyrelsens egne justeringer giver anledning til fornyet høring af planforslaget. 
 
Sammenfattende redegørelse for høring over miljørapport (SMV) 
Parallelt med offentlig høring af planudkast til Natura 2000-plan for område nr. 158 har SMV-
redegørelse for planen været i offentlig høring i henhold til bekendtgørelse af lov om 
miljøvurdering af planer og programmer § 8. 
 
Natura 2000-planens formål er at sikre eller genoprette bevaringsstatus for de arter og naturtyper, 
der har dannet grundlag for udpegning af Natura 2000-område nr. 158. SMV-rapporten viste ikke 
modstrid med andre miljøhensyn, og der er i den offentlige høring ikke modtaget kommentarer til 
rapporten.  
 
Den offentlige høring har ikke givet anledning til ændring af Natura 2000-planen. 
 







Naturstyrelsen vil overvåge effekten af Natura 2000-planen gennem det nationale 
overvågningsprogram NOVANA, 
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/National_naturbeskyttelse/Overvaagning_af_vand_o
g_natur/ 
som følger udviklingen i naturtilstanden og arealudbredelse af de naturtyper og arter, som 
planlægningen omfatter.  
Desuden vil Naturstyrelsen i samarbejde med FødevareErhverv og Kommunernes Landsforening 
overvåge fremdriften i den forudsatte forvaltningsindsats. 
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Bilag 2 - Opsummering af Natura 2000-planen og mulige virkemidler


Natura 2000-område: 152 Vallø Dyrehave


Eremit1084 Vurderet Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Vallø Dyrehave198


Mangel på værtstræer Konkret indsats Mulige virkemidler til truslen:
Skovnaturtypebevarende drift/pleje


Uhensigtsmæssig drift Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede 
arealer


Mulige virkemidler til truslen:


Begrænsning el. ophør af drift


Tilgroning Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter


Arealreduktion/ fragmentering Udvidelse af naturarealet Mulige virkemidler til truslen:
Skovnaturtypebevarende drift/pleje


Stor vandsalamander1166 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Vallø Dyrehave198


Mulige virkemidler til truslen:
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Natura 2000-område: 152 Vallø Dyrehave


Bredøret flagermus1308 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Vallø Dyrehave198


Mulige virkemidler til truslen:


 Næringsrige søer og vandhuller med 
flydeplanter eller store vandaks


3150 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Vallø Dyrehave198


Mulige virkemidler til truslen:


 * Artsrige overdrev eller græsheder på 
mere eller mindre sur bund


6230 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Vallø Dyrehave198


Tilgroning med græs og høje urter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Naturpleje


Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 152 Vallø Dyrehave


 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig 
bund, ofte med blåtop


6410 Gunstig Bevaring af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Vallø Dyrehave198


Tilgroning med græs og høje urter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Naturpleje


Tilgroning med vedplanter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter


Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


 Rigkær7230 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Vallø Dyrehave198


Tilgroning med græs og høje urter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Naturpleje


Tilgroning med vedplanter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Rydning af vedplanter


Invasive arter Naturpleje Mulige virkemidler til truslen:
Bekæmpelse af invasive arter


Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning
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Natura 2000-område: 152 Vallø Dyrehave


 Bøgeskove på morbund uden kristtorn9110 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Vallø Dyrehave198


Mulige virkemidler til truslen:


 Bøgeskove på muldbund9130 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Vallø Dyrehave198


Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Utilstrækkelig beskyttelse Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede 
arealer


Mulige virkemidler til truslen:


Skovnaturtypebevarende drift/pleje


 Egeskove og blandskove på mere eller 
mindre rig jordbund


9160 Ukendt Bevaring eller genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Vallø Dyrehave198


Mulige virkemidler til truslen:
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Natura 2000-område: 152 Vallø Dyrehave


 * Elle- og askeskove ved vandløb, søer 
og væld


91E0 Ugunstig Genopretning af gunstig status


Trussel: Indsats: 1 2 3 4
Sigtelinje


Udpegningsgrundlag: Bevaringsprognose: Langsigtet mål:


Habitatområde: Vallø Dyrehave198


Atmosfærisk N-deposition Reduktion af næringstilførsel Mulige virkemidler til truslen:
Gældende lovgivning


Utilstrækkelig beskyttelse Beskyttelse af utilstrækkeligt beskyttede 
arealer


Mulige virkemidler til truslen:


Skovnaturtypebevarende drift/pleje
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