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NOTAT
vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N132, Rusland
Forslag til Natura 2000-plan for N132, Rusland 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 4 høringssvar.
Svarene har berørt følgende emner:
1. Områdebeskrivelse – naturtyper
2. Datagrundlag – naturtyper
3. Målsætning – modsatrettede naturinteresser
4. Indsatsprogram – naturtyper
5. Indsatsprogram – robust natur
6. Indsatsprogram – arealer udenfor området
7. Virkemidler og finansiering
8. 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.

Naturstyrelsen

Haraldsgade 53
DK-2100 København Ø

Tel +45 72 54 30 00
Fax +45 39 27 98 99

nst@nst.dk
www.naturstyrelsen.dk

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/.
Bemærkninger til planforslaget
1. Områdebeskrivelse – naturtyper
Helsingør kommune opfordrer til, at det i teksten forklares, hvilken betydning det har, at en
naturtype som f.eks. elle- og askeskov (91E0) er angivet som prioriteret i udpegningsgrundlaget,
når det nu i stedet er andre naturarealer, der vægtes i planforslagets områdebeskrivelse.
Naturstyrelsen har noteret sig Helsingør kommunes synspunkt.
At en naturtype i udpegningsgrundlaget er angivet som prioriteret ifølge habitatdirektivet, betyder,
at den er vurderet som særligt truet på EU-niveau. Det giver de enkelte medlemslande en særlig
forpligtelse til at prioritere og sikre dem på landsplan og inden for den givne biogeografiske zone.
Områdebeskrivelsens første del omfatter imidlertid blot en summarisk præsentation af
naturforholdene med vægt på det, der særligt karakteriserer det konkrete Natura 2000-område, og
uden at teksten nødvendigvis skal omtale alle naturtyper eller arter på udpegningsgrundlaget. Det
samlede udpegningsgrundlag er i alle tilfælde oplistet i figuren i afsnit 2.1.
2. Datagrundlag – naturtyper
Helsingør kommune gør opmærksom på, at det areal af surt overdrev (6230), der har bedst (høj)
naturtilstand faktisk ligger på østsiden af ådalen og, at teksten i områdebeskrivelsen, der alene
fremhæver, at der i dalen ned mod åen findes et areal med en særligt artsrig forekomst af
naturtypen på gamle klitter af flyvesand, bør ændres i overensstemmelse hermed. Kommunen gør
også opmærksom på, at teksten om tilstanden af surt overdrev ikke passer med figur 2.2.1.
Naturstyrelsen er enig i, at arealet surt overdrev på østsiden af åen i Helsingør kommune har høj
naturtilstand og, at arealet på gamle flyvesandsklitter, der ligger på vestsiden af åen i Gribskov
kommune, blot har god naturtilstand. Forskellen skyldes dog især forskel med hensyn til
strukturtilstanden, og det vestlige areal har et artsindeks, der er en smule højere. Styrelsen vil dog
tilpasse områdebeskrivelsen således, at tilstanden af arealet øst for åen også synliggøres. Desuden
vil tilstandsbeskrivelsens tekst om surt overdrev blive rettet, så den kommer i overensstemmelse
med figur 2.2.1, der viser det korrekte.
3. Målsætning – modsatrettede naturinteresser
DN Gribskov og Helsingør nævner, at det fremgår af planen, at sikring af arealet med lysåbne
naturtyper og enekrat (5130) eventuelt kan ske ved rydning af arealer med nyopståede
skovnaturtyper. Såfremt der hermed menes arealer af udpegede lyse habitat-skovnaturtyper, kan
DN ikke anbefale dette.
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Naturstyrelsen kan oplyse, at denne prioritering bygger på vurderingen i planforslagets afsnit om
modsatrettede naturinteresser. Opvækst af vedplanter i lysåbne naturtyper og enekrat vil i nogle
tilfælde ret hurtigt kunne udvikle sig til nye arealer af skovnaturtyper, hvis der f.eks. går længere
tid mellem en plejeindsats. For at kunne opretholde områdets lysåbne natur og enekrat er det
gennem målsætningen gjort muligt at rydde eventuelle nyopståede skovnaturtyper i disse
naturtyper.
4. 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.
DN Gribskov og Helsingør foreslår på baggrund af områdets fredningsformål, at driftsformen for
skovnaturtyperne kan tage udgangspunkt i driften fra før udskiftningen, hvor græsningsskov og
overdrev/hede var en enhed. Det foreslås videre, at der ud over indsatsen om sammenhæng
mellem rigkær og overdrev i større driftsenheder, også skabes sammenhæng mellem de lysåbne
skovnaturtyper med urtebund og de terrestriske lysåbne arealer på åsen. For at imødegå en
fragmentering af landskabet foreslås det også at fremme sammenhængen af naturarealer ved at
planlægge driften/plejen af arealerne i større enheder hen over skel, sådan at naturtyperne glider
naturligt ind over hinanden. Endelig anbefales det at undgå indhegninger mest muligt, især hvis de
begrænser offentlighedens adgang, og at støtte den eksisterende bestand af hjortevildt som en del
af driftsformen.
DN Gribskov og Helsingør foreslår endvidere, at en strategisk og markant øgning af de lysåbne
naturtyper kan ske ved at tage de marginale landbrugsarealer, der er beliggende i fredningen ud af
landbrugsmæssig omdrift, og angiver konkrete forslag hertil.
Naturstyrelsen kan oplyse, at Natura 2000-planerne fastlægger målsætninger og indsatsprogram
for de enkelte Natura 2000-områder og deres udpegningsgrundlag. Som udgangspunkt fastlægger
planerne derimod hverken det konkrete omfang, lokaliseringen af den konkrete indsats eller
karakteren af den endelige indsats.
Det har været hensigten med lovgivningen at give kommunalbestyrelserne et råderum til
udmøntning af den overordnede statslige ramme, som bliver fastlagt i de foreslåede statslige
Natura 2000-planer. Når Natura 2000-planerne er vedtaget, danner deres målsætninger og
indsatsprogram grundlag for kommunernes udarbejdelse af handleplaner for områderne.
Nordsjællands Landboforening og DN Gribskov og Helsingør anbefales derfor at rette henvendelse
til de pågældende kommuner i forbindelse med handleplanprocessen.
5. Indsatsprogram – robust natur
Gribskov kommune gør opmærksom på, at det i dette område kan blive meget vanskeligt at
gennemføre den foreslåede områdespecifikke indsats om at bidrage til at sikre sammenhæng
mellem forekomster af visse lysåbne naturtyper dels fordi de kortlagte forekomster af de
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pågældende naturtyper mange steder er meget få og små, og dels fordi det ikke forventes at
kunne ske ved frivillighed.
Planerne fastlægger som udgangspunkt hverken det konkrete omfang, lokaliseringen af den
konkrete indsats eller karakteren af den endelige indsats.
Indsatsen vil i videst muligt omfang blive gennemført ved frivillige aftaler.
Langt størstedelen af den foreslåede indsats skal gennemføres på allerede naturbeskyttede arealer,
der ikke kan indgå i den intensive landbrugsdrift, og hvor den ønskede indsats og de tilknyttede
tilskudsordninger giver mulighed for tilskud og fuld finansiering af projektudgifter.
Det er Naturstyrelsens vurdering, at etablering af ny natur vil ske i tilknytning til eksisterende
natur og derfor kun meget begrænset omfang vil kunne få betydning for andre lodsejere ved f.eks.
regulering efter husdyrgodkendelsesloven.
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.
Emnet er uddybet i Naturstyrelsens generelle høringsnotat, som kan læses på styrelsens
hjemmeside.
6. Indsatsprogram – arealer udenfor området
DN Gribskov og Helsingør foreslår, at planen, af hensyn til målsætningen om sikring af områdets
økologiske integritet, medtager naturtyperne langs det vestlige, delvis rørlagte vandløb med sø- og
mosedannelser samt inddrager mosearealerne i Pandehave Ådal syd for Hellebjergvej mod Gurre
Å. Således at disse naturtyper kan indgå i en sammenhængende drift/pleje.
Naturstyrelsen har noteret sig, at de nævnte arealer ligger ved Natura 2000-områdets grænser,
men i væsentlig grad uden for selve området.
Den indsats, som Natura 2000-planerne udstikker retningslinjer for, vil helt overvejende ligge inde
i Natura 2000-områderne og være målrettet de arealer, hvor de beskyttede naturtyper findes eller
de beskyttede arter lever.
Den gennemførte høring vedrører alene forslag til Natura 2000-planer. Selve Natura 2000områdernes afgrænsning har været i offentlig høring i forbindelse med område-udpegningen.
Emnet er uddybet i Naturstyrelsens generelle høringsnotat, som kan læses på styrelsens
hjemmeside.
7. 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.
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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.
8. Anden lovgivning
Nordsjællands Landboforening anbefaler, at de kommunale forvaltninger i Nordsjælland, hvor
dyretrykket er meget lavt, bør udvise imødekommenhed ved behandling af ansøgninger efter
husdyrgodkendelsesloven. Dette anbefales for at sikre, at der i nærheden af Natura 2000områderne vil være tilstrækkeligt med dyr til rådighed til at gennemføre afgrænsning i områderne.
Naturstyrelsen gør opmærksom på, at husdyrgodkendelsesloven ikke reguleres via Natura 2000planlægningen. 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 N132, Rusland
På baggrund af de indkomne bemærkninger er der foretaget en justering af planens tekst i form af
tilpasning af områdebeskrivelsen således, at tilstanden af arealet af surt overdrev øst for åen også
synliggøres. Desuden vil tilstandsbeskrivelsens tekst om surt overdrev blive rettet, så den kommer
i overensstemmelse med figuren.
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 N132, Rusland





20150504135900841 - Gribskov kommune
2015032612131574 - Helsingør kommune
20150504194210263 - Nordsjællands Landboforening
20150410231257498 - DN Gribskov og DN Helsingør
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