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NOTAT 

vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N131, Gurre Sø 

 

 

Forslag til Natura 2000-plan for N131, Gurre Sø 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 2 høringssvar. 

 

Svarene har berørt følgende emner: 

1. Datagrundlag – naturtyper 

2. Indsatsprogram – naturtyper  

3. Virkemidler og finansiering 

4. Anden lovgivning 

 

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 ID-

nummer vedlægges som bilag 1. Høringssvarene kan i sin helhed læses på 

http://www3.naturstyrelsen.dk/2015/natura2000/.  

 

 

http://www3.naturstyrelsen.dk/2015/natura2000/
http://www.naturstyrelsen.dk/natura2000/hoeringsnotat2016-2021
http://www.naturstyrelsen.dk/natura2000/hoeringsnotat2016-2021
http://www3.naturstyrelsen.dk/2015/natura2000/
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Bemærkninger til planforslaget 

 

1. Datagrundlag – naturtyper 

DN Helsingør konstaterer ud fra planforslaget, at forekomsterne af elle-askesump (91E0) er 

(næsten) alle i god tilstand, og ifølge målesætningen vil denne tilstand bevares. Hængesæk (7140) 

er i de fleste tilfælde i moderat tilstand (en enkelt dog i ringe tilstand), men ifølge målsætningen 

søges arealet og tilstanden dog forbedret. 

 

Naturstyrelsen kan bekræfte angivelserne om tilstand og målsætninger for de nævnte naturtyper. 

Tilstanden af de kortlagte forekomster af naturtyperne fremgår f.eks. af figuren i planforslaget. 

Imidlertid er tilstandsvurderingen af områdets skovnaturtyper udenfor fredskov faktisk ikke 

kommet med i afsnittets tekst. I den endelige plan vil tekst om vurderingen derfor blive medtaget 

svarende til omtalen i basisanalysen. 

 

2. Indsatsprogram – naturtyper  

Nordsjællands Landboforening anbefaler, at bruge lokale aktører til konkrete plejetiltag, herunder 

bl.a. til iværksættelse af græsning og til bekæmpelse af invasive arter. 

 

Natura 2000-planerne fastlægger som udgangspunkt hverken det konkrete omfang, lokaliseringen 

af den konkrete indsats eller karakteren af den endelige indsats. Nordsjællands Landboforening 

anbefales derfor at rette henvendelse til de pågældende kommuner i forbindelse med deres 

udarbejdelse af handleplaner for området. 

Der henvises i øvrigt til det generelle høringsnotat om emnet. 

 

3. Virkemidler og finansiering 

Nordsjællands Landboforening anbefaler ændringer til støtteordninger, så de ”aflønner” lodsejeren 

efter bidrag til biodiversitet og naturværdi. Således, at ordningerne mere erstatter efter værdien af 

den ønskede og gennemførte plejeindsats, end efter værdien af den opgivne produktion. 

 

Naturstyrelsen 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. 

Iværksættelse og justering af de tilskudsordninger, som gennemførelsen kommer til at bygge på, 

ligger imidlertid uden for høringen over Natura 2000-planerne. 

Der henvises i øvrigt til det generelle høringsnotat om emnet. 

 

4. Anden lovgivning 

Nordsjællands Landboforening anbefaler, at de kommunale forvaltninger i Nordsjælland, hvor 

dyretrykket er meget lavt, bør udvise imødekommenhed ved behandling af ansøgninger efter 
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husdyrgodkendelsesloven. Dette anbefales for at sikre, at der i nærheden af Natura 2000-

områderne vil være tilstrækkeligt med dyr til rådighed til at gennemføre afgrænsning i områderne. 

 

Naturstyrelsen gør opmærksom på, at husdyrgodkendelsesloven ikke reguleres via Natura 2000-

planlægningen. Forslag til, hvorledes loven bør administreres, ligger derfor udenfor denne høring. 

Kommunen er myndighed for afgørelser efter husdyrgodkendelsesloven. 

 

Justering af forslag til Natura 2000-plan for N131, Gurre Sø 

 

På baggrund af de indkomne bemærkninger er der foretaget en justering af planens tekst i form af 

tilføjelse af den manglende tilstandsbeskrivelse for skovnaturtyperne.  

 

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 N131, Gurre Sø 

 

 20150410183358137 - DN Helsingør 

 20150504194210263 - Nordsjællands Landboforening 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


