NOTAT

Naturstyrelsen Søhøjlandet
J.nr. NST-422-01167
Ref. lawer
Februar 2016

NOTAT
vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N55 Stavns Fjord,
Samsø Østerflak og Nordby Hede
Forslag til Natura 2000-plan for N55 Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede 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 5 høringssvar.
Svarene har berørt følgende emner:
1.
2.
3.
4.
5.

Målsætning
Udpegningsgrundlag, områdeafgrænsning
Indsatsprogram
Projekt for klimasikring af strandenge i Stavns Fjord
Manglende egentlig kortlægning og tilstandsvurdering af havnatur til brug for konkrete
målsætninger.
6. Trusler
7. Proces
8. Virkemidler
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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/

Bemærkninger til planforslaget
1. Målsætning
Aarhus Kommune (på vegne af Samsø Kommune): Samsø Kommune er overordnet set enig med
staten i Natura 2000-planernes målsætninger og indsatsprogram, der findes ambitiøst og fagligt
velfunderet.
Danmarks jægerforbund ser positivt på indsatsprogrammet og målsætninger for Natura 2000
område nr. 55.
Jægerforbundet ser frem til samarbejdet omkring de kommunale handleplaner.
Naturstyrelsen kvitterer for enigheden og ser frem til realiseringen af planen med den kommunale
handleplan.
2. Udpegningsgrundlag – Områdeafgrænsning
WWF, Verdensnaturfonden anfører, at områdets marine naturtyper (Stenrev) er kunstigt
afgrænsede af områdets grænser, og at det er en brist i den samlede beskyttelse af de marine
naturtypers integritet, at deres forekomster er kunstigt afgrænset af Natura 2000-områdets
grænser.
Naturstyrelsen kan oplyse følgende: Den gennemførte høring vedrører alene forslag til Natura
2000-planer. Selve Natura 2000-områdernes afgrænsning har været i offentlig høring i forbindelse
med område-udpegningen. Ændring af område grænser håndteres i en separat proces. Grænserne
blev ved udpegningen trukket således, at områderne skulle rumme den natur og de levesteder,
som Danmark er forpligtet til at udpege områder for. Der er ikke pligt til at få al natur omfattet af
Natura 2000-områderne og dermed planerne.
For kortlagte stenrev som fortsætter uden for Natura 2000 områder medtages de i beskyttelsen i
forbindelse med fiskeriregulering.
Emnet er uddybet i Naturstyrelsens generelle høringsnotat, som kan læses på styrelsens
hjemmeside.
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3. Indsatsprogram og finansiering
Samsø Kommune vil gerne kvittere for planernes fokus på de invasive arter og problemarter, og
ikke mindst indførelsen af konkrete, ambitiøse målsætninger. Kommunen ser det dog som en
grundforudsætning, at der er afsat de nødvendige midler i støtteordningerne til at løfte opgaven.
Samsø Kommune opfordrer staten til via forskning at øge viden om bekæmpelse af invasive arter
og problemarter og efterlyser flere incitamenter for at bekæmpe de invasive arter udenfor Natura
2000 områderne.
WWF, Verdensnaturfonden efterlyser konkrete retningslinjer for områdets havnatur i
indsatsprogrammet.
Naturstyrelsens har noteret sig Samsø kommunes/WWFs synspunkter og kan oplyse, at styrelsen
har sikret sig, at der er overensstemmelse mellem den krævede indsats og de økonomiske
ressourcer, der er til rådighed for gennemførslen af planerne. Naturstyrelsen kan oplyse, at
landdistriktsprogrammet og de midler, som kommunerne fik overført med Økonomiaftale 2013,
sikrer, at der er finansiering til den indsats, som er fremgået af forslagene til Natura 2000-planer.
De igangværende tilskudsordninger forventes fortsat, og nye ordninger vil blive sendt til EU til
godkendelse. Der henvises til virkemiddelkatalog, som kan læses på styrelsens hjemmeside.
For de marine naturtyper sikres stabilisering gennem blandt andet fiskeriregulering, indsatserne i
vandområdeplaner mv.
Emnet er uddybet i Naturstyrelsens generelle høringsnotat, som kan læses på styrelsens
hjemmeside.
4. Projekt for klimasikring af strandenge i Stavns Fjord
Asbjørn Hansen (lodsejer) glæder sig over, at der er igangsat en proces til genskabelse af
strandengsarealer og rørskove langs Stavns Fjord. Asbjørn Hansen foreslår yderligere arealer
inddraget i planlægningen.
Samsø Kommune opfordrer til, at staten inddrager kommunen såvel som andre lokale
interessenter – og ikke mindst de private lodsejere – i projektet. Samsø Kommune opfordrer til, at
projektet i videst muligt omfang tænkes sammen med ”Besser Made” projektet. Samsø Kommune
ser positivt på projektet, herunder også på de mulige synergieffekter, der er helt i tråd med
kommunens profil som grøn og vedvarende energi ø.
Naturstyrelsen svarer hertil: Projektet tænkes realiseret som et LIFE-projekt med EUmedfinansiering. I processen om den konkrete udformning af projektet vil kommunen og muligt
involverede lodsejere blive inddraget. Naturstyrelsen er klar over, at klimaændringer afføder behov
for yderligere analyser og eventuelt nye typer af indsatser i Natura 2000-områderne. I
planperioden 2016-21 iværksættes de første pilotprojekter med henblik på erfaringsindsamling til
kommende planperioder. Det planlagte projekt i Stavns Fjord er et af disse.
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5. Manglende egentlig kortlægning og tilstandsvurdering af havnatur til brug for
konkrete målsætninger.
WWF, Verdensnaturfonden anfører, at der bør udvikles et system for vurdering af naturtilstanden
for de marine naturtyper i området. WWF spørger endvidere, hvordan en målsætning om gunstig
bevaringsstatus kan opfyldes, når der for de marine naturtyper ikke forekommer en vurdering af
tilstanden.
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
vandområdeplaner mv.
Emnet er uddybet i Naturstyrelsens generelle høringsnotat, som kan læses på styrelsens
hjemmeside.
6. Trusler
Danmarks jægerforbund mener, at den nuværende beskyttelse af sæler er tilstrækkelig til at sikre
gunstig bevaringsstatus.
Samsø Kommune bakker op om et eventuelt forbud mod sejlads i en zone på 50 m omkring
holmene i Stavns Fjord – dog bør det udvidede forbud kun gælde i fuglenes yngleperiode, som i
dag er fra d. 1. april til d. 15. juli.
Per Kleis, Formand Stauns havn Bådelav foreslår forbud udelukkende mod kajaksejlads i perioden
1/4 til 15/7, så indsatsen mod forstyrrelse ikke rammer andre aktiviteter, der ikke udgør en trussel
for fuglelivet.
Naturstyrelsen svarer hertil, at en eventuel revision af udstrækning og bestemmelser for reservater
til beskyttelse af havpattedyr og fugle foregår i et særskilt regi. Jægerforbundet og kommunen vil
blive inddraget som høringspart i forbindelse med en eventuel revision. Efter DCE’s afrapportering
af forstyrrelseseffekten i Natura 2000-områderne er der udvalgt et mindre antal reservater, hvor
reservatbestemmelserne vil blive søgt revideret i denne planperiode. Stavns Fjord er ikke
prioriteret i denne forbindelse.
7. Proces
Samsø Kommune opfordrer staten til at sende de endeligt vedtagne Natura 2000-planer direkte til
hver enkelt berørt lodsejer indenfor Natura 2000-områderne for at sikre en god, fremadrettet
dialog samt information om regler og det forestående handleplanarbejde.
Samsø Kommune finder det vigtigt at sikre varetagelsen af naturbeskyttelsesinteresserne og den
biologiske mangfoldighed. Kommunen arbejder derfor aktivt med naturpleje også med egne dyr og
ønsker et fortsat godt samarbejde med staten og private lodsejere om naturplejen i Natura 2000områder.
Naturstyrelsen er enig i behovet for dialog og samarbejde. Miljømålsloven og bekendtgørelse om
kommunalbestyrelsernes Natura 2000-handleplaner indeholder krav om offentlig høring over såvel
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de statslige planer som de opfølgende handleplaner og krav om plan for lodsejerinddragelse i de
kommunale handleplaner.
I forbindelse med gennemførelsen af handleplanerne skal der indgås aftaler med lodsejere om en
konkret indsats. Dette forudsætter en direkte dialog med den enkelte lodsejer.
Emnet er uddybet i Naturstyrelsens generelle høringsnotat, som kan læses på styrelsens
hjemmeside.
8. Virkemidler
Samsø Kommune gør opmærksom på, at støtteordningen til pleje af græs og naturarealer ikke er
tidssvarende. Kommunen er fortsat betænkelig ved, om den nuværende ordning er tilstrækkelig til
at opnå det antal frivillige aftaler, der er nødvendige for opfyldelsen af Natura 2000-planernes
indsatsprogram.
Samsø Kommune opfordrer staten til at øge beløbsrammen til indsatsprogrammerne, således at
støtteordningerne til naturpleje i endnu højere grad bliver incitamentsskabende og
langtidsholdbare for de private lodsejere. Samsø Kommune ønsker en præcisering af, at
kommunen ikke er ansvarlig for manglende indsats, der skyldes manglende frivillige aftaler med
private lodsejere. Samsø Kommune opfordrer staten til at inddrage kommunen i den overordnede
prioritering af støtte til naturpleje eller som minimum, at kommunen orienteres / høres i
forbindelse med konkrete ansøgninger / projekter.
Naturstyrelsen svarer hertil: Det er politisk besluttet, at den konkrete indsats til at gennemføre
Natura 2000-planerne, i videst muligt omfang skal ske med frivillige tilskudsordninger.
Tilskudsordninger og tilskudssatser ligger uden for høringen over Natura 2000-planerne.
Naturstyrelsen kan oplyse, at Samsø/Aarhus Kommune i lighed med alle andre kommuner i løbet
af sommeren vil få mulighed for at bidrage til justering af afgræsningen af de særligt udpegede
Natura 2000-arealer, hvor til der kan søges plejetilskud.
Emnet er uddybet i Naturstyrelsens generelle høringsnotat, som kan læses på styrelsens
hjemmeside. Her findes endvidere et virkemiddelkatalog med oversigt over de udbyggede og
reviderede landdistriktsordninger.

Justering af forslag til Natura 2000-plan for N55 Stavns Fjord, Samsø Østerflak og
Nordby Hede
De indkomne bemærkninger giver ikke anledning til ændring i Natura 2000-planen.
Naturstyrelsen har i 2014 fået områdets rev genkortlagt. Det opdaterede kort fremgår af planernes
miljøgis. Kortet og arealopgørelsen, der fremgår af basisanalysen fra 2014, er ikke opdateret.
Kortet i miljøgis-en skal lægges til grund for administrationen af området.
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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.
Desuden er det i formuleringen af planens områdespecifikke retningslinjer tydeliggjort, at
indsatsen for at forebygge negative naturkonsekvenser af en kommende havstigning er rettet mod
de naturtyper og arter, der er på områdets udpegningsgrundlag.
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 N55 Stavns Fjord, Samsø
Østerflak og Nordby Hede
•
•
•
•
•

ID nr.: 13808 Asbjørn Hansen
Løbe nr.: 20150409201248529
ID nr.: 13766 WWF Verdensnaturfonden
Løbe nr.: 2015040914122236
ID nr.: 13744 Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi (Samsø Kommune)
Løbe nr.: 20150409113947325
ID nr.: 13716 Danmarks jægerforbund
Løbe nr.: 20150408210931502
ID nr.: 13935 Per Kleis
Løbe nr.: 20150410221949285
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