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NOTAT
vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N46 Anholt og
havet nord for
Forslag til Natura 2000-plan for N46 Anholt og havet nord for har været i offentlig høring fra den
19. december 2014 til den 10. april 2015.
Indkomne høringssvar kan 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: www.naturstyrelsen.dk/natura2000/hoeringsnotat20162021.
Til denne Natura 2000-plan er der modtaget i alt 2 høringssvar.
Svarene har berørt følgende emner:
1)
2)
3)
4)

Ønsker til handleplan
Datagrundlag, marine naturtyper
Tilstandsvurdering – naturtyper
Indsatsprogram levesteder for arter

Flere emner er uddybende behandlet i særskilt høringsnotat om generelle emner
http://nst.dk/media/138355/generelt-hoeringsnotat.pdf .
I det følgende sammenfattes de væsentligste synspunkter til de overfor nævnte punkter.
Naturstyrelsens bemærkninger hertil er anført i kursiv.
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Det bemærkes, at høringssvarene kun er gengivet i hovedtræk. Liste over høringssvar med IDnummer vedlægges som bilag 1. Høringssvarene kan i sin helhed læses på
http://www3.naturstyrelsen.dk/2015/natura2000/

Bemærkninger til planforslaget
1. Ønsker til handleplan
DOF-Østjylland bifalder indsatsen med bekæmpelse af invasive arter på Anholt. Men ønsker stor
fokus på, at dette fortsat foretages med så få skader på klitter og eksisterende vegetation som
muligt. DOF-Østjylland ønsker endvidere, at rydning af træer på Sønderbjerg prioriteres. Endelig
ønsker DOF-Østjylland, at der ved plejetiltag tages hensyn til de i Ørkenen forekommende
ynglekolonier af Sølvmåge, Svartbag, Sildemåge og Hav- samt Fjordterne, således at disse
kolonier ikke forstyrres i yngletiden.
Naturstyrelsen kan oplyse følgende:
Synspunkterne er noteret, og foreningen bedes selv viderebringe til relevante myndigheder.
Bekæmpelsen af invasive arter og af tilgroning udføres via kommunens handleplanlægning. Det vil
således være i forbindelse med Norddjurs Kommunes udarbejdelse af handleplanen, at sådanne
hensyn indarbejdes.
2. Datagrundlag, marine naturtyper
WWF Verdensnaturfonden opfordrer til, at der foretages en faktisk kortlægning af områdets marine
naturtyper.
Naturstyrelsen er opmærksom på den særlige problemstilling vedrørende datagrundlaget for de
marine naturtyper. Planforslagene er baseret på den eksisterende kortlægning af de marine
naturtypers udbredelse, hvor en sådan kortlægning er gennemført. Naturstyrelsen vil i den
kommende overvågningsperiode foretage yderligere kortlægning af de marine naturtypers
udbredelse inden for de udpegede Natura 2000-områder. Se yderligere i Naturstyrelsens generelle
høringsnotat, som kan læses på styrelsens hjemmeside.
3. Tilstandsvurdering og målsætning - naturtyper
DOF-Østjylland foreslår, at ny viden om marine naturtyper og deres tilstand opprioriteres.
WWF Verdensnaturfonden efterlyser et tilstandsvurderingssystem for områdets marine naturtyper
og påpeger, at det ikke er muligt at vurdere, om en målsætning er opfyldt, når naturtilstanden ikke
kendes.
Naturstyrelsen svarer hertil: 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
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vandområdeplaner mv. Se yderligere i Naturstyrelsens generelle høringsnotat, som kan læses på
styrelsens hjemmeside.
4. Indsatsprogram, levesteder for arter
DOF-Østjylland foreslår, at fiskeri inden for Natura 2000 området reguleres, således at
fødegrundlaget for fugle og sæler sikres i dette område, og at råstofindvinding samt stenfiskeri helt
forbydes, indtil der er opnået tilstrækkelig viden om de marine naturtyper. Disse restriktioner kan
så reguleres i takt med at der opnås ny viden.
Naturstyrelsen kan oplyse følgende: Der foregår ikke råstofindvinding eller klapning af opgravede
materialer i Natura 2000-området N46 Anholt og havet nord for. Der er i forbindelse med ændring
af råstofloven indført endeligt forbud mod stenfiskeri i 2010.
DCE har til brug for basisanalyserne udarbejdet en områdevis vurdering af forstyrrelsestruslen.
DCE vurderer her, at igangværende aktivitet inden for området ikke – i forhold til forstyrrelse –
påvirker de udpegede fuglearters bevaringsstatus negativt. Det vurderes, at igangværende
aktivitet i overensstemmelse med reservatbestemmelserne ikke påvirker sælernes bevaringsstatus
negativt.
Det er i basisanalysen dokumenteret, at fiskeri inden for Natura 2000-området med større
fiskefartøjer er meget begrænset.

Justering af forslag til Natura 2000-plan for N46 Anholt og havet nord for
De indkomne bemærkninger giver ikke anledning til ændring i Natura 2000-planen.
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.
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Bilag 1. Indkomne høringssvar til Natura 2000-planforslaget N46 Anholt og havet nord for
ID nr. 13956 DOF-Østjylland.
ID nr. 13764 WWF Verdensnaturfonden.

Løbe nr.: 2015041117142811
Løbe nr.: 20150409140851690
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