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NOTAT
vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N237 Ringive
Kommuneplantage
Forslag til Natura 2000-plan for N237 Ringive Kommuneplantage 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 1 høringssvar.
Svaret har berørt følgende emner:
1) Indsatsprogram naturtyper
2) Virkemidler finansiering
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. Indsatsprogram naturtyper
Vejle Kommune finder det ikke nødvendigt, at der her og nu gøres en stor generel indsats på
hedearealer med henvisning, at der i planen for Ringive Kommuneplantage - område nr. 237 er en
retningslinje om, at der skal gennemføres en grundlæggende plejeindsats på hedearealer.
Naturstyrelsen har meldt ud, at kommunerne i de første planperioder skal arbejde på at standse
tilbagegangen af biodiversitet, og Vejle Kommune mener ikke, at en stor generel indsats på heder,
vil bidrage til dette.
Det langsigtede mål for hvert enkelt område er, at naturen er i en god naturtilstand, således at
området kan bidrage til at sikre gunstig bevaringsstatus på nationalt/biogeografisk niveau.
Størstedelen af det kortlagte areal (14,2 ha) med tør hede (4030) er i moderat naturtilstand. Det
skyldes ugunstige strukturer på 11,1 ha med tør hede (4030) i form af tilgroning med høje urter,
vedplanter og invasive arter kombineret med en moderat artssammensætning på 6,7 ha.
Manglende drift/ pleje er årsag til tilgroningen. Det er Naturstyrelsens vurdering, at man med den
skitserede indsats vil kunne vende udviklingen og på sigt opnå en gunstig tilstand på disse arealer.
2. Virkemidler/ finansiering
Vejle Kommune anfører, at tilskudsordninger for Natura 2000-områderne overordnet bør udvikles i
samarbejde mellem kommuner og statslige enheder (NERV og NST), og styringen af
tilskudsordningerne bør ske efter lokalitetsspecifikke naturmål i stedet for generel regelstyring.
Kommunen foreslår derfor konkret indførelse af: Skabeloner til plejeplaner, længere
anlægsperioder for rydninger, hegning prioriteret over rydning, engangserstatning, jordfordeling,
fjernelse af næringsrig overjord samt specifik indsats mod randpåvirkninger.
Naturstyrelsens har noteret sig Vejle 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. Naturstyrelsen har sikret sig, at der er overensstemmelse
mellem den krævede indsats og de økonomiske ressourcer, der er til rådighed for gennemførslen af
planerne. Der henvises i øvrigt til virkemiddelkataloget, som kan læses på styrelsens hjemmeside.
Emnet er uddybet i Naturstyrelsens generelle høringsnotat, som kan læses på styrelsens
hjemmeside.
Justering af forslag til Natura 2000-plan for N237 Ringive Kommuneplantage
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.
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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 N237 Ringive
Kommuneplantage


20150611111117473 – Vejle Kommune
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