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NOTAT 
vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N29 Dråby Vig  
 
 
Forslag til Natura 2000-plan for N29 Dråby Vig 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) Datagrundlag - arter 
2) Virkemidler - DUT 
3) Sammenhæng til anden naturplanlægning 
4) Tilstandsvurdering – naturtyper 
5) Målsætninger – naturtyper 
 
 
I det følgende sammenfattes de væsentligste synspunkter til de overfor nævnte punkter 1 – 5. 
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/ 
 
 

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.  Datagrundlag - arter 
Morsø Kommune bemærker, at de har viden om at odderen, der er på udpegningsgrundlaget for 
N29 Dråby Vig, findes i området selv om det ikke fremgår af planen.  
 
Naturstyrelsen oplyser, at odderen  ikke er fundet i området i de NOVANA-undersøgelser, der 
danner baggrund for basisanalysen til planerne. Grundlaget for Natura 2000-planerne er de nyeste, 
kvalitetssikrede nationale datasæt. Naturstyrelsen undersøger i løbet af de kommende år på ny 
udbredelsen af bl.a. odder indenfor Natura 2000-områderne. Disse data vil efterfølgende danne 
grundlag for næste generation af Natura 2000-planer.  
 
 
2.  Virkemidler - DUT 
Morsø Kommune ønsker uddybet til hvad og i hvilket omfang, det forventes, at Kommunen 
bidrager økonomisk til planens gennemførelse bl.a. i forhold til virkemidler, der er anført i 
virkemiddelnotatet såsom naturgenopretningsprojekter, genrydning etc. 

Naturstyrelsen har noteret sig Morsø kommunes synspunkter.  Styrelsen oplyser, at de endelige 
planer er afstemt, så den politisk besluttede økonomiske ramme og den i planerne krævede indsats 
passer sammen.  

Emnet er uddybet i Naturstyrelsens generelle høringsnotat, som kan læses på styrelsens 
hjemmeside.     
 
 
3.  Sammenhæng til anden naturplanlægning 
Morsø Kommune er opmærksomme på at koordinere arbejdet med Natura 2000-planerne med den 
øvrige naturplanlægning bl.a. Naturplan Danmark.  
 
Naturstyrelsens har noteret sig Morsø kommunes synspunkter. 
 
 
4.  Tilstandsvurdering - naturtyper 
WWF Verdensnaturfonden mener, der bør udvikles et system til vurdering af naturtilstanden for de 
marine naturtyper i området, herunder en undersøgelse af diverse truslers effekt i forhold til disse 
naturtyper. 
 
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. Se 
yderligere i Naturstyrelsens generelle høringsnotat, som kan læses på styrelsens hjemmeside.     
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5. 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 yderligere i Naturstyrelsens generelle høringsnotat, som kan læses på styrelsens hjemmeside.     
 
 
 
Justering af forslag til Natura 2000-plan for N29 Dråby Vig 
De indkomne bemærkninger har ikke givet anledning til ændringer i 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. 29 Dråby Vig 
 

• 20150409140238841 WWF Verdensnaturfonden 
• 20150327123044808  Morsø Kommune 

 
 
 
 


