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NOTAT
vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N10 - Holtemmen.
Forslag til Natura 2000-plan for N10 – Holtemmen 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 2000område, 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. Tilstandsvurdering - naturtyper
2. Målsætninger - naturtyper
3. Trusler

4. Indsatsprogram – LIFE
I det følgende sammenfattes de væsentligste synspunkter til de ovenfor nævnte emner 1-4.
Naturstyrelsens bemærkninger hertil er anført i kursiv.
Det bemærkes, at høringssvarene kun er gengivet i hovedtræk. Liste over høringssvar med IDnummer vedlægges som bilag 1. Høringssvarene kan i deres helhed læses på:
http://www3.naturstyrelsen.dk/2015/natura2000/
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Bemærkninger til planforslaget
1. Tilstandsvurdering - naturtyper
WWF Verdensnaturfonden foreslår, at der udvikles et tilstandsvurderingssystem for de marine
naturtyper, og at eventuelle planer for dette arbejde bør nævnes som en del af den overordnede
indsats for naturtyperne.
Naturstyrelsen kan oplyse følgende:
Der findes endnu ikke tilstandsvurderingssystemer for marine naturtyper og arter. Naturstyrelsen
er ved at udarbejde et tilstandsvurderingssystem for rev. De marine naturtyper sikres gennem
blandt andet fiskeriregulering, indsatserne i vandområdeplaner mv.
Emnet er uddybet i Naturstyrelsens generelle høringsnotat, som kan læses på styrelsens
hjemmeside.

2. Målsætninger - naturtyper
WWF Verdensnaturfonden spørger, hvorledes man kan vurdere, at de marine naturtypers tilstand
stabiliseres eller øges, når der ikke forekommer et tilstandsvurderingssystem for naturtyperne.
Naturstyrelsen kan oplyse følgende:
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.
Emnet er uddybet i Naturstyrelsens generelle høringsnotat, som kan læses på styrelsens
hjemmeside.

3. Trusler
DN Frederikshavn/Læsø bemærker, at Øster Foldgård Sø udgør et problem, idet den efterhånden
meget lave vandstand i søen har ændret området radikalt, så vandfladen til tider er minimal, og en
stærk tilgroning er sket. Løsningen ligger ikke lige for, men flytningen af
vandindvindingsboringerne er et forsøg på at reducere vandstandssænkningen.
Naturstyrelsen kan oplyse, at vandindvindingen i området er ændret, så der pumpes med mindre
tryk, og dermed er der potentielt mindre risiko for vandstands-sænkning i området. Endvidere
foregår der forskellige tiltag i forbindelse med LIFE LÆSØ, bl.a. med det sigte at forbedre
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tilstanden i Øster Foldgård sø, heriblandt lukning af grøfter i området, og fældning af omkring
halvdelen af birketræerne med det formål at formindske fordampningen.
4. Indsatsprogram – LIFE
Danmarks Naturfredningsforening, Frederikshavn/Læsø gør opmærksom på, at indsatser der er
beskrevet i planforslaget allerede løftes i det igangværende LIFE-projekt. Det drejer sig om:
grundlæggende indsats på hede-arealer og bekæmpelse af invasive arter på naturtyperne grå/grøn
klit og klithede.
Naturstyrelsen kan oplyse, at 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.

Justering af forslag til Natura 2000-plan for nr. 10 Holtemmen.
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.
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Bilag 1: Afsendere af høringssvar til Natura 2000-plan nr. 10 Holtemmen.
20150405113327339 – Danmarks Naturfredningsforening, Frederikshavn/Læsø afdeling
20150409135343584 – WWF Verdensnaturfonden
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