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NOTAT
vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N48 Stubbe Sø
Forslag til Natura 2000-plan for N48 Stubbe Sø 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 1 høringssvar.
Svaret har berørt følgende emner:
1) Overordnede kommentarer. Udpegningsgrundlag
2) Forhold til handleplanen

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.
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/
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1. Overordnede kommentarer. Udpegningsgrundlag
Fugleværnsfonden refererer til generelle betragtninger til basisanalyserne afgivet i forbindelse med
møde med Naturstyrelsen 30. april 2014, og nævner at en del af disse overvejelser har direkte
relevans for planerne i de N2000 områder, som Fugleværnsfonden har reservater i. For N48
Stubbe Sø ønsker fonden en indsats for arter på fuglebeskyttelsesdirektivet, som findes i området,
bl.a. Rødrygget tornskade, hedelærke og fiskeørn.
Naturstyrelsen svarer hertil: Natura 2000-planernes indsatsprogram retter sig snævert mod
naturtyper og arter, der er på udpegningsgrundlaget for området. Området er ikke udpeget som
fuglebeskyttelsesområde. Der er derfor ikke i planen formuleret hverken målsætning eller indsatser
rettet mod fuglearter, der forekommer i området.
I praksis vil andre naturtyper og arter – herunder fuglearter - dog også have fordel af indsatsen,
da mange andre arter end de, der er på udpegningsgrundlaget hører til og er registreret i Natura
2000-områderne, og de vil typisk også have gavn af indsatsen.

2. Forhold til handleplanen
Fugleværnsfonden ønsker fokus på damflagermus og på fortsat rydning og afgræsning af overdrev
og enge – samt fokus på prædation fra ræv og mink.
Naturstyrelsen svarer hertil: Planlægningen af den konkrete indsats på arealniveau for de
udpegede naturtyper og arter foregår i regi af den opfølgende handleplanlægning. Miljømålsloven
fastlægger en opgavefordeling mellem stat og kommuner, der giver staten det overordnede ansvar
for gennemførsel af direktivforpligtelserne, mens handleplanlægningen er en kommunal
myndighedsopgave. De kommunale handleplaner skal fremover i højere grad være redskab for en
forventningsafstemning med organisationer og lodsejere, således at kommunerne får mere tid til
dialog og lokal inddragelse, der primært vil være forbundet med de konkrete projekter, der skal
udmønte Natura 2000-planen og strække sig over hele planperioden. Fugleværnsfonden opfordres
derfor til at søge dialog med kommunen om de indmeldte forslag.
En indsats mod prædation er ikke en del af indsatsprogrammet i denne Natura 2000-plan, da
området ikke er fuglebeskyttelsesområde og indsatsprogrammet udelukkende retter sig mod
naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget for området.
Emnet er uddybet i Naturstyrelsens generelle høringsnotat, som kan læses på styrelsens
hjemmeside.
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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 N48 Stubbe Sø
•

ID nr.: 13991 Fugleværnsfonden.

Løbe nr.: 20150421101326502
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