NOTAT

Naturstyrelsen Vadehavet
J.nr. NST-422-01356
Ref. PJENS
Februar 2016

NOTAT
vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N101 Sønder Ådal
Forslag til Natura 2000-plan for N101 Sønder 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 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 – se
www.naturstyrelsen.dk/natura2000/hoeringsnotat2016-2021.
Til denne Natura 2000-plan er der modtaget i alt 3 høringssvar.
Svarene har berørt følgende emner:
1) Trusler
2) Tilstandsvurdering – Levesteder fugle
3) Proces
4) Rollefordeling
Flere emner er uddybende behandlet i særskilt høringsnotat om generelle emner
www.naturstyrelsen.dk/natura2000/hoeringsnotat2016-2021.
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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Bemærkninger til planforslaget
1. Trusler
Danmarks Naturfredningsforening (Aabenraa) (DN) påpeger, at tilgroning som følge manglende
afgræsning udgør en trussel for nogle af ynglefuglene på udpegningsgrundlaget. Derudover
nævner DN, at forstyrrelser ved redestederne udgør en trussel for ynglende sortterne, hedehøg og
rørhøg.
Naturstyrelsen har noteret sig DNs kommentarer og kan tilføje, at forstyrrelser som trussel for
sortternen er vurderet af DCE (Aarhus Universitet). DCE fandt, at fraværet af sortternen ikke
skyldes forstyrrelser.
2. Tilstandsvurdering - levesteder fugle
Tønder Kommune bemærker, at der kun er foretaget levestedskortlægning for en ynglefugl ud af
udpegningsgrundlagets 8 ynglefugle. Tønder kommune opfordrer til, at der laves
levestedkortlægning af alle arterne på udpegningsgrundlaget, således at bl.a. de generelle
retningslinjer kan efterleves.
Naturstyrelsen. Følgende ynglefugle er på udpegningsgrundlaget for N101 Sønder Ådal: Engsnarre,
hedehøg, mosehornugle, rørdrum, rørhøg og sortterne. I området er der lavet
levestedskortlægning for rørdrum, rørhøg og sortterne. Disse 3 ynglefugle er således blandt de 16
truede ynglefugle for hvilke, der er udviklet et tilstandssystem. Naturstyrelsen forventer, at der i
fremtiden udvikles yderligere tilstandssystemer for andre ynglefugle. Målsætningen for alle
udpegede naturtyper og arter er i henhold til habitat- og fuglebeskyttelsesdirektivet opnåelse af
gunstig bevaringsstatus. Det gælder uanset, om der findes Natura 2000-planer eller ej.
Forpligtelsen er ikke betinget af nationale tilstandsvurderingssystemer. Målsætningen har været
gældende for alle myndigheder siden habitatdirektivets ikrafttræden i 1994. Både kommunerne og
staten har i årevis gennemført naturforvaltning, så der eksisterer efter Naturstyrelsens opfattelse
både viden og erfaring til at udarbejde planer og gennemføre en målrettet forvaltning.
3. Proces
En lodsejer ønsker bedre information og dialog fra Naturstyrelsen.
Naturstyrelsen har noteret sig synspunktet og kan oplyse, at Naturstyrelsen i forbindelse med de
forskellige trin i planprocessen har været i dialog med interessenter (herunder lodsejere) på
nationalt niveau og regionalt niveau. Det har været målsætningen i hele planprocessen at inddrage
synspunkter og holdninger så godt som muligt.
Planerne fastlægger som udgangspunkt, hverken det konkrete omfang, lokaliseringen af den
konkrete indsats eller karakteren af den endelige indsats. Det vil være kommunerne der
udarbejder konkrete handleplaner.
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Erfaringerne fra denne høringsproces vil blive evalueret.
4. Rollefordeling
En lodsejer påpeger, at natura 2000 planen er meget ukonkret og upræcis.
Staten har det overordnede ansvar for gennemførsel af direktivforpligtelserne og overlader den
konkrete gennemførsel heraf til de respektive myndigheder, det vil sige primært kommunerne. De
statslige natura 2000 planer udstikker således retningen for indsatsen i den kommende
planperiode.
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.
Efter handleplanerne kan kommunerne i dialog med de lokale lodsejere aftale nærmere vedrørende
den konkrete lokalisering af et projekt samt brug af forvaltningsmetoder og virkemidler.
Emnet er uddybet i Naturstyrelsens generelle høringsnotat, som kan læses på styrelsens
hjemmeside.

Justering af forslag til Natura 2000-plan for N101 Sønder Ådal
De indkomne bemærkninger giver ikke anledning til ændring i Natura 2000-planen.
Der er 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 N101 Sønder Ådal



2015040808595158 - Tønder Kommune
20150402211041640 - Danmarks Naturfredningsforening
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