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NOTAT 
vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N122 Store Øresø, 
Sortesø og Iglesø 

Forslag til Natura 2000-plan for N122 Store Øresø, Sortesø og Iglesø 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 – se: 
www.naturstyrelsen.dk/natura2000/hoeringsnotat2016-2021. 

Til denne Natura 2000-plan er der modtaget i alt 1 høringssvar. 

Svaret har især berørt følgende punkter: 
1) Ansvarsfordeling mellem stat, kommune og tredje part 
2) Planlægningsprocessen 
3) Virkemidler og finansiering 
4) Indsatsprogram generelt 
5) Indsatsprogram for naturtyper 
6) Målsætning 

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 1 – 6. 
Naturstyrelsens bemærkninger hertil er anført i kursiv. 
Det bemærkes, at høringssvaret kun er gengivet i hovedtræk. Liste over høringssvar med ID-
nummer vedlægges som bilag 1. Høringssvaret kan i sin helhed læses på 
http://www3.naturstyrelsen.dk/2015/natura2000/.  
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Bemærkninger til planforslaget 
 
1. Ansvarsfordeling mellem stat, kommune og tredje part  
Faaborg-Midtfyn Kommune oplyser, at kommunalbestyrelsen ser Natura 2000-planerne som 
væsentlige opgaver for kommunen, og at opgaverne vil blive prioriteret højt. Samtidig mener 
kommunen, at det er vigtigt, at den kommunale styringsmodel fastholdes for opgaven. 
 
Naturstyrelsen kan oplyse følgende: 
Natura 2000-planlægningen ændrer ikke ved den opgavefordeling mellem myndighederne, der er 
fastsat i lovgivningen. Regler om, hvem der skal give dispensationer, tilladelser m.m., er derfor 
uændret. 
Miljømålsloven fastlægger en opgavefordeling mellem stat og kommuner, der giver staten det 
overordnede ansvar for gennemførsel af direktivforpligtelserne, mens handleplanlægningen er en 
kommunal myndighedsopgave. Dog er Naturstyrelsen myndighed for skovbevoksede, 
fredskovpligtige arealer. 
Emnet er uddybet i Naturstyrelsens generelle høringsnotat, som kan læses på styrelsens 
hjemmeside. 
 
2. Planlægningsprocessen 
Faaborg-Midtfyn Kommune oplyser, at kommunalbestyrelsen finder det vigtigt, at fastholde 1. 
planperiodes fokus på, at indsatsplanerne skal gennemføres i åben dialog og samarbejde med 
lodsejerne, og at der i udgangspunktet er tale om frivillige ordninger. 
 
Naturstyrelsen kan oplyse følgende: 
Naturstyrelsen er enig i behovet for dialog og samarbejde. Miljømålsloven og bekendtgørelse om 
kommunalbestyrelsernes Natura 2000-handleplaner indeholder krav om offentlig høring over såvel 
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. 
Indsatsen vil i videst muligt omfang blive gennemført ved frivillige aftaler. Naturbeskyttelsesloven 
hjemler muligheden til at pålægge en bestemt drift, hvis det er nødvendigt for at gennemføre 
Natura 2000-planen. Indebærer en indsats, at den eksisterende drift skal ændres, og kan der ikke 
indgås en frivillig aftale herom, vil det udløse erstatning for dokumenterede tab. 
Natura 2000-planen er ifølge miljømålsloven bindende for myndighederne, når der skal tages 
stilling til godkendelser, tilladelser og dispensationer. Vurderingen af, om det ansøgte vil skade 
udpegningsgrundlaget, skal ske under hensyn til planens bevaringsmålsætning for det pågældende 
område. 
Emnet er uddybet i Naturstyrelsens generelle høringsnotat, som kan læses på styrelsens 
hjemmeside. 
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3. Virkemidler og finansiering  
Faaborg-Midtfyn Kommune oplyser, at kommunalbestyrelsen er betænkelig ved at skulle afgive 
høringssvar på et tidspunkt, hvor staten ikke har udmeldt den økonomiske ramme, som staten vil 
afsætte til at løse opgaven. Kommunalbestyrelsen forventer, at eventuelle øgede krav til 
kommunale midler modsvares af tilsvarende øgning i bloktilskuddet til naturforvaltning. 
Kommunalbestyrelsen opfordrer desuden til, at landdistriksprogrammet fortsat udvikles, så det 
sikres, at ordningerne er tilstrækkeligt attraktive for den enkelte lodsejer. 
 
Naturstyrelsen kan oplyse følgende: 
Naturstyrelsens har noteret sig synspunkterne fra Faaborg-Midtfyn Kommune og 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. 
Emnet er uddybet i Naturstyrelsens generelle høringsnotat, som kan læses på styrelsens 
hjemmeside. 
 
4. Indsatsprogram generelt 
Faaborg-Midtfyn Kommune oplyser, at kommunalbestyrelsen kan tilslutte sig de overordnede 
sigtelinjer, som staten har lagt for 2. planperiode, herunder at igangsætte en strategisk indsats for 
at sikre større sammenhængende og mere robuste naturområder. 
 
Naturstyrelsen kan oplyse følgende: 
Naturstyrelsens har noteret sig synspunkterne fra Faaborg-Midtfyn Kommune 
 
5. Indsatsprogram for naturtyper 
Faaborg-Midtfyn Kommune gør opmærksom på, at Retningslinje 4 om skabelse af større og mere 
sammenhængende naturområder ved at skabe større driftsenheder af lysåben natur ikke giver 
megen mening for dette Natura 2000 område. Dels er der spørgsmålet om naturlig succession mod 
mere skovbevoksning, dels er der tale om tre mindre adskilte område, hvor sammenkædning vil 
kræve at indsatsen også kan ske uden for Natura 2000-området. Det bør overvejes at fjerne eller 
omskrive retningslinjen.  
 
Naturstyrelsen kan oplyse følgende: 
Retningslinje 4 er en generel retningslinje, der gælder for lysåbne naturtyper i alle Natura 2000-
områder områder. I det pågældende område skal der således arbejdes på at opnå størst mulig 
naturmæssig robusthed og sammenhæng i områdets forekomster af naturtypen hængesæk.  
Som det fremgår af afsnittet ”Modstridende naturinteresser” er hængesæk med arter tilknyttet 
næringsfattige mosetyper meget sjældne på Fyn, og i Natura 2000-området er typen under 
udvikling mod skovbevokset tørvemose. I disse tilfælde prioriteres hængesæk-typen, hvilket er i 
overensstemmelse med EU-Kommissionens udmelding. 
 
6. Målsætning 
Faaborg-Midtfyn Kommune opfordrer til, at målsætningerne revurderes. Således målet om at 
genskabe lysåbne kildevæld og rigkær omkring Store Øresø, da evt. egnede arealer ligger uden for 
Natura 2000 området og således ikke kan være en del af planen. 
Kommune stiller også spørgsmål ved målet om at sikre en lysåben hængesæk ved Sortesø og 
Store Øresø. Kommunen vurderer, at tilgroning med træer og buske er en del af en naturlig 
succession al den stund, at hængesæk ikke er egnet til græsning eller høslet, og der i 
basisanalysen angives ikke at være trusler fra dræning, næringsstoftilførsel mv. 
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Naturstyrelsen kan oplyse følgende: 
Naturstyrelsen vurderer, at der er visse muligheder for at genskabe lysåbne kildevæld og rigkær 
omkring Store Øresø indenfor Natura 2000-området. Da kildevæld imidlertid ikke udgør en del af 
områdets udpegningsgrundlag slettes naturtypen fra den overordnede målsætning.  
Naturstyrelsen vurderer, at det er muligt at sikre forekomsten af naturtypen hængesæk omkring 
Sortesø samt at sammenkæde og udvide naturtypen. 
Som det fremgår af afsnittet ”Modstridende naturinteresser” er hængesæk med arter tilknyttet 
næringsfattige mosetyper meget sjældne på Fyn, og i Natura 2000-området er typen under 
udvikling mod skovbevokset tørvemose. I disse tilfælde prioriteres hængesæk-typen, hvilket er i 
overensstemmelse med EU-Kommissionens udmelding. 
Det fremgår ikke af den overordnede målsætning for Natura 2000-området, at der skal sikres 
hængesæk ved Store Øresø. 
 
 
Justering af forslag til Natura 2000-plan for nr. 122 Store Øresø, Sortesø og Iglesø 
 
På baggrund af de indkomne bemærkninger er planen blevet justeret, således at naturtypen 
kildevæld er slettet fra den overordnede målsætning.  
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. 
 
Ændringen i forhold til planforslaget giver ikke anledning til fornyet høring over planforslaget, jf. 
miljømålslovens § 45. 
 
 
Bilag 1: Indkomne høringssvar til Natura 2000-plan nr. 122 Store Øresø, Sortesø og 
Iglesø 
 

• 14032 – Faaborg-Midtfyn Kommune 
 
 


