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NOTAT 
vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N124 Maden på 
Helnæs og havet vest for 

Forslag til Natura 2000-plan for N124 Maden på Helnæs og havet vest for 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) Udpegningsgrundlag - områdeafgrænsning 
2) Tilstandsvurdering - naturtyper 
3) Målsætning 
4) Indsatsprogram for marine naturtyper 
5) Trusler 

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 – 5. 
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. Udpegningsgrundlag – Områdeafgrænsning 
WWF Verdensnaturfonden vurderer, at det er en brist i den samlede beskyttelse af de marine 
naturtypers integritet, at deres forekomster er kunstigt afgrænset af Natura 2000-områdets 
grænser. 
 
Naturstyrelsen kan oplyse følgende: 
Den gennemførte høring vedrører alene forslag til Natura 2000-planer. Selve Natura 2000-
områdernes afgrænsning har været i offentlig høring i forbindelse med område-udpegningen. 
Grænserne blev trukket således, at områderne skulle rumme den natur og de levesteder, som 
Danmark er forpligtet til at udpege områder for, samtidig med at man bestræbte sig på at opnå 
enkle grænser, som så vidt muligt fulgte eksisterende administrative eller fysiske grænser. I 
forbindelse med digitalisering af områdeafgrænsningerne kan der være opstået tekniske fejl, som 
Naturstyrelsen løbende retter. Der er ikke pligt til at få al natur omfattet af Natura 2000-
områderne og dermed planerne. 
Det er korrekt, at der ikke findes det fulde kendskab til naturens tilstand i områderne, men 
gennem indsatserne i vandplanlægningen og gennem krav om konsekvensvurdering arbejdes der 
frem mod en stabilisering og bedring af områdernes tilstand og derigennem på sigt frem mod 
økologisk integritet. Det forventes endvidere opbygget mere viden om naturtyperne. Derfor har 
Naturstyrelsen påbegyndt arbejdet med tilstandsvurderingssystemer for den marine naturtype 
stenrev. 
 
2. Tilstandsvurdering – naturtyper 
WWF Verdensnaturfonden foreslår, at der udvikles et tilstandsvurderingssystem for de marine 
naturtyper, og at eventuelle planer for dette arbejde bør nævnes som en del af den overordnede 
indsats for naturtyperne. 
 
Naturstyrelsen kan oplyse følgende: 
Der er ikke udviklet tilstandsvurderingssystemer for marine naturtyper og arter. Naturstyrelsen er i 
gang med at udarbejde et første marint tilstandsvurderingssystem for stenrev. Hvis det lykkes at 
udvikle et egnet system, vil muligheden for at udvikle yderligere systemer for andre marine 
naturtyper og de marine havpattedyr blive vurderet. 
Emnet er uddybet i Naturstyrelsens generelle høringsnotat, som kan læses på styrelsens 
hjemmeside.     
 
3. Målsætning  
WWF Verdensnaturfonden spørger, hvorledes man kan vurdere, at de marine naturtypers tilstand 
stabiliseres eller øges, når der ikke forekommer et tilstandsvurderingssystem for naturtyperne.  
 
Naturstyrelsen kan oplyse følgende: 
Der findes endnu ikke tilstandsvurderingssystemer for marine naturtyper og arter. Naturstyrelsen 
er ved at udarbejde et tilstandsvurderingssystem for rev. For de marine naturtyper sikres 
stabilisering gennem blandt andet fiskeriregulering, indsatserne i vandområdeplaner mv. 
Emnet er uddybet i Naturstyrelsens generelle høringsnotat, som kan læses på styrelsens 
hjemmeside.     
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4. Indsatsprogram for marine naturtyper 
WWF Verdensnaturfonden konstaterer, at der ikke er angivet konkrete tiltag for de marine 
naturtyper i indsatsprogrammets specifikke retningslinjer for området. 
 
Naturstyrelsen kan oplyse følgende: 
Området er beliggende kystnært, placeret indenfor 3 sømil hvor trawlbekendtgørelsens 
begrænsninger gælder. Desuden gælder vedtægt VDT nr. 7000 af 18/08/1978 om fiskeriet i 
Helnæs Bugten – hvor alt snurrevod-, not- og trawlfiskeri er forbudt. Der er ikke på nuværende 
tidspunkt vurderet at være behov for yderligere indsatser. 
 
5. Trusler 
WWF Verdensnaturfonden foreslår, at der skal iværksættes passende undersøgelser af truslers 
effekt på de marine naturtyper. 
 
Naturstyrelsen kan oplyse følgende: 
Hvad angår vurdering af truslers effekt sker det via overvågningen. Naturstyrelsen er i gang med 
at udarbejde et første marint tilstandsvurderingssystem for stenrev. Hvis det lykkes at udvikle et 
egnet system, vil muligheden for at udvikle yderligere systemer for andre marine naturtyper og de 
marine havpattedyr blive vurderet. 
Emnet er uddybet i Naturstyrelsens generelle høringsnotat, som kan læses på styrelsens 
hjemmeside. 
  
Justering af forslag til Natura 2000-plan nr. 124 Helnæs Made og havet vest for. 
 
De indkomne bemærkninger har ikke givet anledning til ændringer 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. 
 
 
Bilag 1: Indkomne høringssvar til Natura 2000-plan nr. 124 Helnæs Made og havet vest 
for 
 

• 13777 – WWF Verdensnaturfonden 
 
 


