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NOTAT 
vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N223 Kastbjerg 
Ådal 
 
 
Forslag til Natura 2000-plan for N223 Kastbjerg Ådal 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 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: www.naturstyrelsen.dk/natura2000/hoeringsnotat2016-
2021. 
 
Til denne Natura 2000-plan er der modtaget i alt 3 høringssvar. 
 
Svarene har berørt følgende emner: 
 

1) Målsætninger 
2) Indsatsprogram og forhold til 1. planperiode  
3) Datagrundlag  
4) Virkemidler, herunder tilskudsordninger 
5) Videnskatalog 
6) Modstridende interesser 
 

 
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. 

http://www3.naturstyrelsen.dk/2015/natura2000/
http://www.naturstyrelsen.dk/natura2000/hoeringsnotat2016-2021
http://www.naturstyrelsen.dk/natura2000/hoeringsnotat2016-2021
http://nst.dk/media/138355/generelt-hoeringsnotat.pdf
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Det bemærkes, at høringssvarene kun er gengivet i hovedtræk. Liste over høringssvar med ID-
nummer vedlægges som bilag 1. Høringssvarene kan i sin helhed læses på 
http://www3.naturstyrelsen.dk/2015/natura2000/.  
 
 
Bemærkninger til planforslaget 
 
1. Målsætninger 
Mariagerfjord Kommune efterlyser mere klare og entydige målsætninger. 
DN-Mariagerfjord erklærer sig enig i den overordnede målsætning. Dette gælder ikke mindst at 
områdets truede naturtyper prioriteres højt, herunder især de særdeles vigtige forekomster af 
artsrige rigkær. Ligeledes finder foreningen det vigtigt, at områdets økologiske integritet sikres i 
form af en for naturtypen hensigtsmæssig drift/pleje og hydrologi, en lav næringsstofbelastning og 
gode sprednings- og etableringsmuligheder for arterne. 
 
Naturstyrelsen kan oplyse, at der for de overordnede målsætninger i de netop udsendte planforslag 
ikke er foretaget væsentlige ændring i forhold til målsætningerne fra sidste plan, med mindre der 
siden sidste Natura 2000-plan er foretaget ændringer i et områdes udpegningsgrundlag. Den 
overordnede målsætning sætter fortsat retning og ramme for, hvorledes området på lang sigt skal 
udvikle sig for at sikre områdets arter og naturtyper gunstig bevaringsstatus.  For at sikre et øget 
kommunalt råderum er der i de nye planforslags konkrete målsætninger ikke angivet specifikke 
arealmål for evt. udvidelser af naturtyperne eller for arternes levesteder. Målsætningen for alle 
udpegede naturtyper og arter er foretaget i henhold til habitat- og fuglebeskyttelsesdirektivets 
krav om på lang sigt at opnå gunstig bevaringsstatus for de udpegede naturtyper og arter. 
Emnet er uddybet i Naturstyrelsens generelle høringsnotat, som kan læses på styrelsens 
hjemmeside. 
 
2. Indsatsprogram og forhold til 1. planperiode 
Mariagerfjord Kommune finder det problematisk, hvis formuleringerne i indsatsprogrammet er 
uklare, og at indsatskravet ikke er fuldstændig gennemskueligt. 
 
Naturstyrelsen kan oplyse, at indsatsprogrammet i de udsendte planforslag i forhold til tidligere er 
udformet på et mere overordnet niveau. Det har været hensigten med lovgivningen at give 
kommunalbestyrelserne et råderum til udmøntning af den overordnede statslige ramme, som er 
fastlagt i de foreliggende statslige Natura 2000-plan.  
Emnet er uddybet i Naturstyrelsens generelle høringsnotat, som kan læses på styrelsens 
hjemmeside. 
 
Mariagerfjord Kommune er usikker på, hvad det reelle indsatsbehov er i denne planrunde, da 
kommunen mangler en opgørelse over, hvad der faktisk er gennemført i 1. planperiode. 
Kommunen finder, at der er usikkerhed om indsatsbehovet og beder om en præcisering af, i hvor 
stort omfang, der er opgaver fra 1. planperiode, som skal videreføres i 2. planperiode. 

http://www3.naturstyrelsen.dk/2015/natura2000/
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DN-Mariagerfjord kan tilslutte sig indsatprogrammet og ser ikke mindst frem til, at det i udkast til 
Natura 2000-planen omtalte større projekt med fokus på at skabe sammenhæng mellem arealer 
med overdrev, kildevæld og rigkær i og omkring ådalene i 7 Natura 2000-områderne bliver 
igangsat.   
 
Naturstyrelsen kan oplyse, at for arealer hvor kommunen henholdsvis Naturstyrelsen er ansvarlig 
myndighed, vil en vurdering af, om den første Natura 2000-plans indsatsprogram er realiseret ved 
udløbet af planperioden, ske ved en opgørelse af, om den beskrevne indsats i Natura 2000-
handleplanen er gennemført. Derfor skal den efterfølgende kommunale handleplan indeholde en 
sådan opgørelse. Indsatsen i 2. planperiode sigter på, at den planlagte og igangsatte indsats i 1. 
planperiode fastholdes. Dette præciseres i den endelige plan som omtalt neden for.  
Naturstyrelsen kvitterer for DN’s opbakning til planens indsatsprogram. 
Emnerne er uddybet i Naturstyrelsens generelle høringsnotat, som kan læses på styrelsens 
hjemmeside.  
 
3. Datagrundlag  
Mariagerfjord Kommune finder det af central betydning, at de data der ligger til grund for Natura 
2000-forslagene kan downloades og anvendes i kommunens eget GIS-system. 
  
Naturstyrelsen kan oplyse, at alle data også artsforekomster og kortlægning af levesteder der er 
præsenteret i de reviderede basisanalyser fra dec. 2014 findes på Naturstyrelsens hjemmeside 
her: http://miljoegis.mim.dk/?&profile=natura2000planer2-2016.  
Det er muligt at downloade alle data, der vises i webGIS’en, således at man kan arbejde med dem 
i egne IT-systemer. Det skal understreges, at alle indsamlede data inklusiv artsdata er præsenteret 
i basisanalyserne, og disse er fuldt tilgængelige for kommuner og andre interessenter. 
 
Mariagerfjord Kommune efterlyser desuden beslutningsværktøjer fx i form af data fra PRIOR. 
Naturstyrelsen kan oplyse, at PRIOR er tilgængelig med alle relevante naturtypedata og findes via 
dette link: http://prior.au.dk/.  
 
4. Virkemidler, herunder tilskudsordninger 
Mariagerfjord Kommune finder det vanskeligt for kommunerne, at implementere Natura 2000-
planerne med eksisterende rammevilkår for finansiering og styring, og nævner frivillighed og en 
række forhold i landdistriktsordningerne som problemer. Randers Kommune ønsker 
tilskudsordninger revideret således, at græsning er mere attraktivt end rydning og således, at 
tilskud til naturlig hydrologi også kan gives til arealer, hvor naturlig hydrologi indebærer, at 
vandstanden skal sænkes. Kommunen ønsker at blive hørt ved revision af kort med 
støtteberettigede arealer. 
 
Naturstyrelsens har noteret sig Mariagerfjord Kommunes og Randers Kommunes synspunkter og 
kan oplyse, at det er politisk besluttet, at den konkrete indsats til at gennemføre Natura 2000-
planerne, i videst muligt omfang skal ske med frivillige tilskudsordninger. Styrelsen har sikret sig, 

http://miljoegis.mim.dk/?&profile=natura2000planer2-2016
http://prior.au.dk/
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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. 
Tilskudsordninger og tilskudssatser ligger uden for høringen over Natura 2000-planerne. 
Naturstyrelsen kan oplyse, at Randers 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, hvortil der kan søges plejetilskud. 
Emnet er uddybet i Naturstyrelsens generelle høringsnotat, som kan læses på styrelsens 
hjemmeside, hvor der også kan ses et virkemiddelkatalog med oversigt over tilskudsordningerne. 
 
5. Videnskatalog 
Randers Kommune efterspørger et videnskatalog for, hvordan man opnår gunstig bevaringsstatus 
for alle habitatnaturtyper, og spørger samtidig efter videnskataloger omhandlende genopretning af 
komplekse naturtyper som rigkær samt sikring af levesteder for arter på udpegningsgrundlaget. 
Naturstyrelsen har noteret sig Randers Kommunes ønsker og synspunkter og er enig i behovet for 
fælles vidensdeling og erfaringsopsamling. Der mangler fortsat viden om egnede 
forvaltningsmetoder. Natura 2000-planlægningen er en løbende planlægning, og datagrundlaget 
for planlægningen er under fortsat udbygning. Der vil efter afslutningen af 1. planperiode blive 
igangsat en effektovervågning af de gennemførte indsatser med henblik på indsamling af viden og 
tilretning af virkemidler til brug i den løbende naturforvaltning og i kommende Natura 2000-planer. 
Der henvises i øvrigt til naturplejeportalen på Naturstyrelsens hjemmeside. 
 
6. Modstridende interesser 
DN-Mariagerfjord er enig i de i planudkastet anførte prioriteringer, herunder ikke mindst at 
prioritere en øgning af arealet med kildevæld og rigkær selv om det kan betyde en indskrænkning 
af arealet af habitatnaturtyperne skovbevokset tørvemose og elle-/askeskove. Ligeledes støtter 
foreningen at planen prioriterer en udvidelse af levestedet for den sjældne bilag II-art blank 
seglmos på bekostning af skovbevokset tørvemose. 
 
Naturstyrelsen kvitterer for DN’s opbakning til planens prioritering af indsatsen. 

 
 
 
 
 
 
 
Justering af forslag til Natura 2000-plan for N223 Kastbjerg Ådal 
 
De indkomne bemærkninger giver ikke anledning til ændring i Natura 2000-planen. 
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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. 
 
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 N223 Kastbjerg Ådal 
 

• ID nr.: 13984 Mariagerfjord Kommune  Løbe nr. 20150416231215208 
• ID nr.: 13940 Danmarks Naturfredningsforenings afdeling i Mariagerfjord Kommune  

    Løbe nr. 20150410230233724 
• ID nr.: 13658 Randers Kommune Miljø- og teknikudvalg   

    Løbe nr. 20150408092003527 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


