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NOTAT 
vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N9 Strandenge på 
Læsø og havet syd herfor  
 
 
Forslag til Natura 2000-plan for N9 Strandenge på Læsø og havet syd herfor 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 6 høringssvar. 
 
Svarene har især berørt følgende emner: 

1) UPG – områdeafgrænsning 
2) Tilstandsvurdering – naturtyper 
3) Målsætninger – område 
4) Ønsker til handleplan 
5) Indsatsprogram reservatbekendtgørelser 
6) Indsatsprogram – LIFE 
7) Målsætninger – naturtyper 
8) Indsatsprogram - Andet 
9) Datagrundlag - fugle 
 
 

 

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 punkter 1 – 9. 
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 deres helhed læses på 
http://www3.naturstyrelsen.dk/2015/natura2000/ 
 
 
Bemærkninger til planforslaget 
 
1.  UPG - områdeafgrænsning 
WWF Verdensnaturfonden anfører at den kunstige afgrænsning af Natura 2000 området i forhold til 
de marine naturtypers udbredelse udgør en brist i beskyttelsen af naturtypernes integritet. Læsø 
Strandjægere anfører at de ikke ønsker udvidelse af Natura 2000 området. 
 
Naturstyrelsen oplyser, at ændring af område grænser håndteres i en separat proces. For kortlagte 
stenrev som fortsætter uden for Natura 2000 områder medtages de i beskyttelsen i forbindelse 
med fiskeriregulering. Se evt. yderligere uddybende bemærkninger i Naturstyrelsens generelle 
høringsnotat, som kan læses på styrelsens hjemmeside.     
 
 
2. Tilstandsvurdering - naturtyper 
WWF Verdensnaturfonden mener der bør udvikles et system for vurdering af naturtilstanden for de 
marine naturtyper i området, herunder en undersøgelse af diverse truslers effekt på disse 
naturtyper. 
 
Naturstyrelsen oplyser, 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. Se yderligere i Naturstyrelsens generelle høringsnotat, som kan læses på 
styrelsens hjemmeside.     
 
3. Målsætninger - område 
Læsø Strandjægere mener at det overordnede mål for området må være at indpasse natur- og 
plejeplaner under størst mulig hensyntagen til lokalbefolkningens naturinteresser. Dansk Land og 
Strandjagt giver et tilsvarende synspunkt til kende i forhold til SMVen. 
 
Naturstyrelsen lægger vægt på, at der er en fornuftig balance mellem tilgængelighed og 
beskyttelse af naturen. Formålet med planlægningen er at sikre de arter og naturtyper, som det 
enkelte område er udpeget for at beskytte. Jagt og fiskeri er generelt ikke forbudt efter 
habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet. Naturstyrelsen foretager en konkret vurdering af 
behovet for beskyttelse af de konkrete arter, inden der udarbejdes et forslag om eventuel 
etablering eller udvidelse af Natur- og Vildtreservater. Eventuel etablering eller udvidelse af et 

http://www3.naturstyrelsen.dk/2015/natura2000/
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Natur- og Vildtreservat gennemføres med hjemmel i Jagt- og vildtforvaltningsloven, og vil kun 
blive gennemført efter høring af offentligheden. 
Se yderligere  i Naturstyrelsens generelle høringsnotat, som kan læses på styrelsens hjemmeside. 
 
 
4. Ønsker til handleplan 
Læsø Jagtforening udtrykker ønske om øget information til offentligheden om Læsøs natur. 
 
Naturstyrelsen har noteret sig foreningens forslag, der dog er for konkret til at indgå i den statslige 
Natura 2000-plan. 
 
 
5. Indsatsprogram reservatbekendtgørelser 
Læsø Jagtforening er uenige i DCEs anbefalinger vedr. udvidelse af adgangsbegrænsninger og 
oprettelsen af nye reservater i området. 
 
Naturstyrelsen lægger vægt på, at der er en fornuftig balance mellem tilgængelighed og 
beskyttelse af naturen. Adgang og de almindeligst forekommende rekreative forstyrrelser reguleres 
af de generelle bestemmelser i naturbeskyttelsesloven, jagt- og vildtforvaltningsloven og 
fiskeriloven. I de tilfælde, hvor der skal ske en opfølgende statslig regulering af færdsel eller 
udnyttelse af et område, vil det ske efter den praksis og de procedurer, som staten hidtil har 
anvendt. Naturstyrelsen vil således inddrage Vildtforvaltningsrådet og nedsætte brugergrupper 
mm., hvis yderligere regulering gennem jagt- og forstyrrelsesfrie kerneområder bliver relevante.  
 
I forhold til de nævnte trusler i basisanalyserne og i Natura 2000-planerne har Naturstyrelsen for 
de fleste arters vedkommende valgt at lægge sig tæt op ad de anbefalinger, som DCE Aarhus 
Universitet præsenterer i videnskabelig rapport fra DCE nr. 52: Vurdering af forstyrrelsestrusler i 
Natura 2000-områderne. Rapporten kan tilgås via dette link: http://www2.dmu.dk/Pub/SR52.pdf.  
Der er således i de områder, hvor det anbefales af DCE, vurderet om de nuværende jagt- og 
forstyrrelsesområders afgrænsning skal ændres. For fire områder er arbejdet igangsat og forventes 
afsluttet i år. N9 Strandenge på Læsø og havet syd herfor er dog ikke blandt disse områder.  
 
 
6. Indsatsprogram - LIFE 
Danmarks Naturfredningsforening, Frederikshavn/Læsø afdeling gør opmærksom på at en række af 
de indsatser, der er beskrevet i planforslaget allerede løftes i det igangværende LIFE-projekt. Det 
samme gør Læsø Jagtforening opmærksomme på mht. bekæmpelse af prædatorer. 
 
Den nationale prioritering af indsatsen i 2. planperiode sigter på, at den planlagte og igangsatte 
indsats i 1. planperiode fastholdes, derfor er det naturligt og glædeligt at en del af de indsatser, 
der er beskrevet i planforslaget for perioden 2016-2021 allerede er i gang. 
 

http://www2.dmu.dk/Pub/SR52.pdf
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7. Målsætninger - naturtyper 
WWF Verdensnaturfonden stiller spørgsmålstegn ved, hvordan det kan opfyldes at tilstanden og 
det samlede areal for det marine naturtyper på udpegningsgrundlaget for området stabiliseres eller 
øges når man ikke har nogen tilstandsvurdering for naturtyperne.  
 
Den overordnede målsætning om at stabilisere eller øge arealet af en naturtype sikres ud fra krav 
om konsekvensvurdering af nye planer og projekter, som skal forhindre, at nye indsatser skader 
udpegningsgrundlaget. Herigennem sikres naturtypen mod tilbagegang. Samtidig skal indsatser 
gennem vandområdeplaner, fiskeriregulering mv. sikre tilstanden af de marine naturtyper. 
Se Naturstyrelsens generelle høringsnotat, som kan læses på styrelsens hjemmeside.     
 
 
8. Indsatsprogram - Andet 
Danmarks Naturfredningsforening, Frederikshavn/Læsø afdeling bemærker at Naturerhvervs 
indsats i forhold til at regulere fiskeri omkring boble- og stenrev afventer den endelige udformning 
af reglerne for det kystnære fiskeri i Kattegat.  
 
NaturErhvervstyrelsen oplyser, at der er internationale fiskerirettigheder i området. Danmark 
indledte i 2015 en proces om indføring af fiskeriregulering i området. Forslaget forventes vedtaget 
af EU-kommissionen i medio 2016. Forslaget indbefatter regulering af fiskeri med bundslæbende 
redskaber på og omkring områdets stenrev og boblerev, samt regulering af garnfiskeri på og 
omkring områdets boblerev. 
 
Læsø Fritidsfiskerforening ønsker ingen yderligere begrænsninger i forhold til eksisterende fiskeri 
med faststående redskaber. 
 
Natura 2000-planerne 2010-15 havde stort fokus på forstyrrelser, og både Naturerhvervsstyrelsen 
og Naturstyrelsen søger at dokumentere og gennemføre de nødvendige reguleringer som følge af 
planerne, herunder at indhente supplerende viden. Der er blandt andet kortlagt boblerev i området 
i 2012, som NaturErhvervstyrelsen forventer at sikre beskyttelse for.  
 
 
9. Datagrundlag - fugle 
Dansk Land og Strandjagt finder de anvendte fugledata fra DOF-basen utroværdige.  
 
Fugledata præsenteret i basisanalyserne er indsamlet i forbindelse med det nationale 
overvågningsprogram - NOVANA. Det har været afgørende for Naturstyrelsen, at data, der 
anvendes til den overordnede statslige planlægning, er ensartede, landsdækkende og 
kvalitetssikrede data. For ynglefuglene indsamles data helt overvejende af Naturstyrelsens 
enheder, mens data for trækfuglene helt overvejende indsamles af DCE Aarhus Universitet. For 
enkelte mere almindelige arter, der ikke er specifikt tilknyttet fuglebeskyttelsesområderne benyttes 
der data fra DOF-basen, disse data kvalitetssikres af Naturstyrelsen og/eller DCE ind de 
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præsenteres i basisanalyserne. En nøjere beskrivelse af data findes i de enkelte basisanalysers 
afsnit om datagrundlag. 
 
 
Justering af forslag til Natura 2000-plan for N9 Strandenge på Læsø og havet syd herfor 
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. 
 
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. 9 Strandenge på Læsø og 
havet syd herfor 
 

• 20150506092841168 Læsø Fritidsfiskerforening 
• 20150410114604964 Læsø Strandjægere 
• 20150409190249100 Dansk Land og Strandjagt 
• 20150409135126973 WWF Verdensnaturfonden 
• 2015040511482438 Danmarks Naturfredningsforening, Frederikshavn/Læsø afdeling 
• 20150331162514990 Læsø Jagtforening 

 


