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NOTAT 
vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N 1 - Skagens 
Gren og Skagerrak.  
 
 
Forslag til Natura 2000-plan for N1 Skagens Gren og Skagerrak 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 emner: 

1) Ønsker til handleplan 

2) Målsætninger - område 

3) Indsatsprogram - kvælstofbelastning 

4) Datagrundlag-andet 

 

http://www3.naturstyrelsen.dk/2015/natura2000/
http://www.naturstyrelsen.dk/natura2000/hoeringsnotat2016-2021
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I det følgende sammenfattes de væsentligste synspunkter til de overfor nævnte emner. 
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/ 
 
 
Bemærkninger til planforslaget 

 

1. Ønsker til handleplan 

Danmarks Naturfredningsforening, Frederikshavn/Læsø afdeling foreslår, at ruten for Sandormens 
og andre køretøjers færdsel på Skagens Gren gøres smallere for at muliggøre en etablering af 
klitnatur på de ca. 100 m hvor, den mangler i den yderste havklit på grund af den pågældende 
kørsel. 

Naturstyrelsen gør opmærksom på, at kørsel i klitterne er reguleret af anden lovgivning og ikke er 
omfattet af denne plan. 

 

2. Målsætninger - område  

Danmarks Naturfredningsforening, Frederikshavn/Læsø afdeling gør opmærksom på, at der i 
afsnittet Overordnet målsætning for Natura 2000-området under gunstig bevaringsstatus bør 
fremgå, at der er tale om den terrestriske del af området. 

Naturstyrelsen gør opmærksom på, at den overordnede målsætning, gælder for både den 
terrestriske og marine del af området. 

 

3. Indsatsprogram – kvælstofbelastning 

Danmarks Naturfredningsforening, Frederikshavn/Læsø afdeling fremsætter ønske om en grundig 
undersøgelse af nedfaldet af kvælstof og næringsstoffer i det hele taget.  

Naturstyrelsen skal hertil svare, at regulering af kvælstof og anden eutrofiering sker gennem 
anden lovgivning, og eventuelle yderligere undersøgelser af kvælstof ligger uden for Natura 2000 
planlægningen. 

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

http://www3.naturstyrelsen.dk/2015/natura2000/
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4. Datagrundlag-andet 

Danmarks Naturfredningsforening, Frederikshavn/Læsø afdeling foreslår, at der i afsnittet om 
områdespecifikke retningslinjer, rettes i sætningen om bekæmpelse af invasive arter, da meningen 
i den nuværende formulering er noget uklar.  

Naturstyrelsen er enig i foreningens bemærkning, og indføjer følgende ordlyd i den endelige plan: 
Der iværksættes en bekæmpelse af invasive arter på naturtyperne grå/grøn klit, klithede og 
havtornklit med fokus på arealer med en forekomst af invasive arter på over 10 %. 

 

Justering af forslag til Natura 2000-plan for N 1. Skagens Gren og Skagerrak. 

På baggrund af de indkomne bemærkninger er planens afsnit om områdespecifikke retningslinjer 
tilrettet, idet sætningen om invasive arter er omskrevet. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 1: Afsendere af høringssvar til Natura 2000-plan nr. 1 Skagens Gren og Skagerrak. 

• 20150407162727520 - Danmarks Naturfredningsforening, Frederikshavn/Læsø afdeling 
• 20150210234016880 - Jægerforum Frederikshavn, Danmarks Jægerforbund 

  


