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NOTAT
vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N42 Måger Odde
Forslag til Natura 2000-plan for N42 Mågerodde og Karby Odde 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 3 høringssvar.
Svarene har især berørt følgende emner:
1) Indsatsprogram arter og naturtyper
2) Indsatsprogram reservatbekendtgørelser
3) Datagrundlag - arter
4) Trusler
5) Virkemidler - DUT
6) Sammenhæng til anden naturplanlægning
7) Tilstandsvurdering - naturtyper
8) Målsætninger – naturtyper
I det følgende sammenfattes de væsentligste synspunkter til de overfor nævnte punkter 1 – 8.
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. Indsatsprogram arter og naturtyper
Morsø Kommune vil gerne have præciseret meningen med den områdespecifikke retningslinje, der
angiver at kommunen og offentlige lodsejere skal være særlig opmærksomme på lysbuget
knortegås og dværgterne i området.
Naturstyrelsen oplyser at formuleringen ”særlig opmærksom” anvendes i forbindelse med arter og
naturtyper, der har en væsentlig forekomst i området, og som er i tilbagegang, hvorfor der er en
særlig forpligtigelse for at tage vare på disse arter/naturtyper. Myndighederne skal i forbindelse
med deres arealdrift, naturforvaltning eller ved udøvelse af deres beføjelser i henhold til
lovgivningen lægge denne indsats til grund.
Danmarks Jægerforbund, Morsø fremsætter det synspunkt, at fremtidig græsning bør sikres
gennem etablering af store indhegninger som passer til de store enheder i dansk landbrug.
Naturstyrelsen noterer sig Jægerforeningens synspunkt. Der henvises i øvrigt til det generelle
høringsnotat vedrørende virkemidler.
2. Indsatsprogram reservatbekendtgørelser
Danmarks Jægerforbund Morsø foreslår at man laver et område hvor menneskelig færdsel ikke er
tilladt i fuglenes yngleperiode samt et område hvor færdsel er tilladt.
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. Dette kan i konkrete tilfælde få betydning også for
udnyttelse, herunder den rekreative udnyttelse, af områderne, eksempelvis ved periodevise
adgangsbegrænsninger. 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.
I denne rapport skønnes det at et forbud mod menneskelig færdsel på fuglenes ynglesteder vil
kunne øge chancerne for at fuglene yngler med succes. Men et forbud mod menneskelig færdsel vil
ikke give nogen sikkerhed for at antallet af ynglende klyder og terner vil øges, bl.a. fordi
ynglestederne formodes at være forholdsvis let tilgængelige for ræve.

3. Datagrundlag - arter
Morsø Kommune bemærker at de har viden om at odderen, der er på udpegningsgrundlaget for
N42 Mågerodde og Karby Odde, findes i området selv om det ikke fremgår af planen.
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Odderen er ikke 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.

4. Trusler
Danmarks Jægerforbund Morsø anfører at tilgroning af strandengen vil være en langt mindre
trussel fremover end beskrevet i planforslaget da store dele af området nu er hegnet ind. Vedr.
forstyrrelser mener foreningen at det især er engarealet tæt på Karby, hvor der er problemer,
typisk med hundeluftere. Vedr. prædation tilbyder foreningen deres hjælp til at løse problemet.
Naturstyrelsen har noteret sig foreningens synspunkter vedr. tilgroning. Grundlaget for Natura
2000-planerne er de nyeste, kvalitetssikrede nationale datasæt. Naturstyrelsen kortlægger i de
kommende år på ny udbredelse og tilstand af områdernes naturtyper. Her vil effekterne af den
ændrede hegning i området formodentlig kunne ses. Den nye kortlægning vil efterfølgende danne
grundlag for næste generation af Natura 2000-planer.
Vedr. Forstyrrelser lægger Naturstyrelsen vægt på, at der er en fornuftig balance mellem
tilgængelighed og beskyttelse af naturen. Færdsel med løse hunde på strandengene er reguleret
af eksisterende lovgivning.
Naturstyrelsen noterer sig forbundets ønske om at hjælpe med regulering af prædatorer i området.

5. 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.
Naturstyrelsens har noteret sig Morsø kommunes synspunkter. og kan oplyse, 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.

6. Sammenhæng til øvrig 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.
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7. Tilstandsvurdering - naturtyper
WWF Verdensnaturfonden mener der bør udvikles et system for vurdering af naturtilstanden for de
marine naturtyper i området, herunder en undersøgelse af truslers effekt på disse naturtyper.
Der findes endnu ikke tilstandsvurderingssystemer for marine naturtyper og arter. Naturstyrelsen
er ved at udarbejde et tilstandsvurderingssystem for rev. Se yderligere i Naturstyrelsens generelle
høringsnotat, som kan læses på styrelsens hjemmeside.

8. Målsætninger - naturtyper
WWF Verdensnaturfonden stiller spørgsmålstegn ved, hvordan det kan opfyldes at tilstanden og
det samlede areal for de marine naturtyper på udpegningsgrundlaget for området stabiliseres eller
øges, når man ikke har nogen tilstandsvurdering for naturtyperne.
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.

Justering af forslag til Natura 2000-plan for N42 Mågerodde og Karby Odde
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. 42 Mågerodde og Karby Odde
•
•
•

20150410193835608 Danmarks Jægerforbund Morsø
20150409140742376 WWF Verdensnaturfonden
20150327123044808 Morsø Kommune
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