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NOTAT 
vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N229 Bjerre Skov 
og Haslund Skov 
 
 
Forslag til Natura 2000-plan for N229 Bjerre Skov og Haslund Skov 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 2 høringssvar. 
 
Svarene har berørt følgende emner: 
 

1. Indsatsprogram naturtyper 
2. Målsætninger - modstridende interesser 
3. Videnskatalog 
4. Virkemidler 
 

 
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. Indsatsprogram naturtyper 
Randers Kommune konstaterer at naturarealer, der tidligere var kortlagt som rigkær (7230) ved 
den seneste kortlægning (2010-2011) er registreret som hørende til naturtypen tidvis våd eng 
(6410). Rigkær (7230) er pt. ikke kortlagt i habitatområdet, og kommunen spørger derfor om det 
stadig er et mål, at der skal findes nye rigkærsarealer med størrelsesorden 0,5 ha. 
 
Naturstyrelsen svarer, at den seneste kortlægning er gennemført mere detaljeret og efter en mere 
detaljeret definition af de enkelte naturtyper. Derfor er et naturareal, der tidligere blev opfattet 
som rigkær, nu kortlagt som tidvis våd eng, og naturtypen rigkær er ikke længere kortlagt inden 
for området. Ændringer i registreringen i forbindelse med seneste kortlægning baserer sig på 
Habitatbeskrivelser, ver. 1.04 Appendiks 4b, 7. maj 2010. 
Den tidligere plans mål - og formulering i indsatsprogrammet - om udvidelse af rigkærs-arealet 
med 0,5 ha er derfor ikke længere gældende og skal ikke søges realiseret. I planforslaget, der nu 
er i høring, er der ikke formuleret en indsats for naturtypen rigkær. 
 
2. Målsætninger - modstridende interesser 
Randers Kommune spørger, om det er Naturstyrelsens vurdering, at der vil kunne indfinde sig 
rigkær (7230) i Bjerre Skov og henviser til, at der er bibeholdt et afsnit i udkastet til Natura 2000-
planen for 2016-2021 om modstridende interesser (side 12), hvor rigkær nævnes som en 
naturtype, der kan fremkomme, når der foretages stævning af skoven. 
 
Naturstyrelsen vurderer efter den seneste kortlægning, at der ikke umiddelbart er naturmæssigt 
potentiale til, at der vil kunne indfinde sig naturtypen rigkær i N229 Bjerre Skov. Som konsekvens 
ændres ordlyden i afsnit 3.3 Modstridende interesser i Natura 2000 planen, således at der ikke 
længere for dette område beskrives en naturmæssig konflikt mellem fortsat stævningsdrift af elle- 
askeskov og rigkær. 
 
3. 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 

http://www3.naturstyrelsen.dk/2015/natura2000/
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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. 
 
4. Virkemidler 
Randers Kommune efterlyser værktøjer som jordfordeling og udtagning af intensivt dyrkede 
arealer, som påvirker naturindholdet på naboarealer med kortlagt natur. Endvidere er kommunen 
uenig i NaturErhvervstyrelsens prioritering af naturpleje-landdistriktsmidler til rydning frem for 
græsning. 
Endelig har kommunen flere ønsker til den kommende ordning vedr. tilskud til etablering af 
naturlige vandstandsforhold. 
 
Naturstyrelsen har noteret sig Randers Kommunes 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. 
Tilskudsordninger og tilskudssatser ligger uden for høringen over Natura 2000-planerne. 
Emnet er uddybet i Naturstyrelsens generelle høringsnotat, som kan læses på styrelsens 
hjemmeside.    
 
 
 
Justering af forslag til Natura 2000-plan for N229 Bjerre Skov og Haslund Skov 
 
På baggrund af de indkomne bemærkninger er planen blevet ændret for så vidt angår 
planforslagets afsnit om modstridende interesser som beskrevet oven for. 
 
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 N229 Bjerre Skov og 
Haslund Skov 
 
ID nr.:  13664 Randers Kommune  Løbe nr.: 20150408102451874 
ID nr.:  13658 Randers Kommune  Løbe nr.: 20150408092003527 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


