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NOTAT
vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N143, Vestamager
og havet syd for
Forslag til Natura 2000-plan for N143, Vestamager og havet syd 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 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 – arter
2. Datagrundlag – marin
3. Datagrundlag – fugle
4. Indsatsprogram – naturtyper
5. Indsatsprogram – invasive arter
6. Indsatsprogram – fugle
7. Fejl i basisanalysen
8. Handleplaner
9. Igangværende indsats
10. Andet
Flere emner er uddybende behandlet i særskilt høringsnotat om generelle emner
www.naturstyrelsen.dk/natura2000/hoeringsnotat2016-2021.
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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/.
Bemærkninger til planforslaget
1.

Områdebeskrivelse – arter

En forening oplyser fund af flere sjældne og fåtallige arter i området, som ikke er nævnt i Natura
2000-planen.
Naturstyrelsen er enig i, at ikke kun udpegningsarterne er væsentlige repræsentanter for
naturkvaliteten i området. Natura 2000-planerne omfatter imidlertid kun de arter og naturtyper,
som er på udpegningsgrundlaget. En hensigtsmæssig forvaltning af disse vil generelt hæve
kvaliteten af levesteder i området til gavn for ikke bare udpegningsarterne, men også en lang
række andre arter.
I basisanalyserne, hvori datagrundlaget præsenteres, er der ligeledes fokus på
udpegningsgrundlaget, men der er dog samtidig i områdebeskrivelsen også nævnt væsentlige
øvrige arter. I Natura 2000-planen er der en direkte henvisning til denne mere detaljerede
områdebeskrivelse i basisanalysen. Basisanalysen er ikke en del af denne høring.
2.

Datagrundlag – marin

Hvidovre Kommune konstaterer, at der er foretaget en arealmæssig reduktion af naturtypen 1160
Lavvandede bugter og vige, idet Kalveboderne ikke længere er opført som habitattype 1160.
Kommunen ønsker en forklaring på, hvad baggrunden for dette er.
I den gældende plans basisanalyse fremgår det ”at Naturtypen dækker Kalveboderne og de
sydvestligste dele af habitatområdet i Køge bugt.” Dette er ændret i den nye basisanalyse, idet
Kalveboderne ikke længere omfattes af naturtype 1160.
Københavns Kommune konstaterer ligeledes, at Kalveboderne ikke længere er kortlagt som
naturtype 1160 lavvandede bugter og vige, i modsætning til i sidste planperiode, hvor
basisanalysen indeholdt et bilag med fyldig omtale af Kalveboderne.
Der er ikke ifølge basisanalysen lavet nykortlægning af naturtypen ”lavvandede bugter og vige”.
Denne og ”de øvrige naturtyper er kortlagt i 2004 og tilpasset med ny viden siden hen”.
Begrundelsen for ændringen er dermed uklar og Københavns Kommune henstiller til, at der
redegøres for den nye kortlægning af Kalveboderne.
Naturstyrelsen takker for rettelsen. Det manglende areal i Kalveboderne af naturtype 1160,
lavvandet bugt og vig skyldes en GIS-fejl og er ikke en faktisk reduktion. Kalveboderne er altså
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fortsat kortlagt som naturtype 1160. Kortgrundlaget vil blive rettet i MiljøGis, som grundlag for
naturplanen. Da basisanalysen ikke er en del af høringen, bliver kortmaterialet og arealopgørelsen
ikke rettet her. Ændringen har ikke indflydelse på målsætninger og retningslinjer i planen.
3.

Datagrundlag – fugle

En forening gør opmærksom på ynglefugletal fra Atlas III optællinger i 2014 i Klydesøen, og mener
de oplysninger bør indgå i planen.
Naturstyrelsen takker for oplysningerne, men kan ikke inddrage dem i datagrundlaget for Natura
2000-planen.
Datagrundlag for de yngle- og trækfugle, der indgår på Natura 2000-områdernes
udpegningsgrundlag, er indsamlet og kvalitetssikret i forbindelse med det nationale
overvågningsprogram – NOVANA. Det har været afgørende for Naturstyrelsen, at data, der
anvendes til den overordnede statslige planlægning, er ensartede, landsdækkende og
kvalitetssikrede data.
I basisanalyserne er der præsenteret årlige data frem til 2009. For perioden 2010-12 er disse
suppleret med data for de arter, der er overvåget de pågældende tre år. Da ikke alle ynglefugle
overvåges hvert år, men med forskellige kadencer dækker datasættet fra 2010-12 ikke alle arter.
For de tilbagevendende trækfuglene er der medtaget data frem til og med 2009.
Øvrige data som Atlas-optællinger vil kunne finde anvendelse til belysning af lokale forhold i
forbindelse med udarbejdelse af handleplanerne.
4.

Indsatsprogram – naturtyper

Københavns Kommune finder det væsentligt, at der sikres gunstigere hydrologiske forhold samt
tilstrækkelig afgræsning af strandengene på Kalvebod Fælled.
Naturstyrelsen oplyser, at strandenge er omfattet af den generelle retningslinje ”Der arbejdes for
at sikre de lysåbne terrestriske naturtyper en hensigtsmæssig hydrologi, drift og pleje”.
5.

Indsatsprogram – invasive arter

Københavns Kommune lægger vægt på øget bekæmpelse af invasive arter. På naboarealer i
Københavns Kommune udgør især canadisk og sildig gyldenris et betydeligt problem. På Kalvebod
Fælled har disse arter – baseret på lokalkendskab og fortolkning af basisanalysen – endnu en
begrænset forekomst.
Kommunen anbefaler at disse arter bekæmpes systematisk i Natura 2000-området – også på
arealer med mindre end 10 % dækning – for at tage problemet i opløbet.
Kommunen ønsker på denne baggrund, at de områdespecifikke retningslinjer om bekæmpelse af
invasive arter i indsatsprogrammet skærpes og udvides til at omfatte hele Natura 2000-området,
evt. begrænset til de to gyldenrisarter.
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Naturstyrelsen oplyser, at bekæmpelse af invasive arter omfattes af to retningslinjer. Den
generelle retningslinje ”Der arbejdes for at sikre de lysåbne terrestriske naturtyper en
hensigtsmæssig hydrologi, drift og pleje” gælder fortsat bekæmpelse af invasive arter – også
under 10 % dækning. Den områdespecifikke retningslinje om bekæmpelse af invasive arter gælder
fortsat for invasive plantearter med en registreret dækning over 10 %.
6.

Indsatsprogram – fugle

En forening nævner en række eksisterende og potentielle, fremtidige trusler, som anlæggelse af
flere stier, opførelse af flere friluftsfaciliteter, ræve, forstyrrelse af havkajaksejlads og kitesurfere.
Foreningen mener havkajaksejlads bør reguleres langs Kalvebodløbet i isvintre, og at der skal
afmærkes med bøjer for kitesurfere.
En forening påpeger, at det vil være af stor betydning, hvis området øst for Sydmøllevej bliver en
del af fuglereservatet. Foreningen mener, dette område naturligt hører sammen med resten af
reservatet, i særdeleshed Klydesøen. Forslaget udspringer bl.a. af en meget uheldig oplevelse på
stedet, hvor alle fugle flygtede vestpå.
Naturstyrelsen gør opmærksom på, at potentielle og fremtidige trusler ikke er en del af hverken
basisanalysen eller naturplanen, og at alle planer og projekter i øvrigt skal konsekvensvurderes ud
fra planens målsætning.
DCE under Aarhus Universitet har vurderet betydningen af forstyrrelser for Natura 2000-områdets
udpegede fuglearter og har konkluderet, at det ikke vil være muligt at bedre ynglebetingelserne for
ynglefugle ved at justere i de gældende reservater. På baggrund af DCE-rapporten har styrelsen
prioriteret arbejdet med oprettelse og justering af reservater. Der er ingen aktuelle planer om at
justere reservatet i dette område.
Hvad angår prædation fra ræve, reguleres prædation i et vist omfang i 1. planperiode, og er da
også en del af den eksisterende plejeplan.
7.

Fejl i basisanalysen

Københavns Kommune påpeger, at det må være en fejl i basisanalysens afsnit 2.5.3, hvor
kortlægning af levesteder for eremit er nævnt.
Naturstyrelsen erkender, at det er en fejl i basisanalysens tekst, da der slet ikke er eremit på
udpegningsgrundlaget. Der er dog heller ikke data om eremit i basisanalysen, men eremit har
fejlagtigt sneget sig ind i en sætning, der remser op, hvad der er levestedskortlagt. Eremit omtales
naturligvis heller ikke i Natura 2000-planen. Basisanalysen er ikke omfattet af denne høring, og
bliver derfor ikke rettet.
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8.

Handleplaner

Danmarks Jægerforbund Jægerråd København samarbejder gerne med kommunerne om udførelse
af handleplaner.
Naturstyrelsen opfordrer Jægerforbundet til at rette henvendelse til kommunen i forbindelse med
handleplanprocessen.
9.

Igangværende indsats

En forening kommentere, at det er med stor spænding og interesse at følge hvordan forbedringen
af hydrologien på Vestamager vil forløbe. Her tænkes på Naturstyrelsens ”Forbedring af
hydrologien i Natura 2000 områderne på Vestamager, forundersøgelse”.
Naturstyrelsen gør opmærksom på, at det, foreningen hentyder til, er basisanalysens afsnit om
igangværende indsats, hvoraf det fremgår af tabellen, at der under landdistriktsordningerne er
givet tilsagn til forundersøgelser af hydrologiprojekter på 675 ha. Det er altså ikke en del af denne
Natura 2000-plan, og dermed ikke en del af høringen.
Tal til den omtalte tabel i basisanalysen er leveret af NaturErhvervstyrelsen, som administrerer
LDP-ordningerne.
10. Andet
Hvidovre Kommune finder ikke, at Natura 2000-området, giver tilstrækkelig beskyttelse til bl.a.
Troldand, med de planlagte fire 148 meter vindmøller på Kalvebod Syd, som der er givet tilladelse
til.
Hvidovre Kommune vil derfor anmode om en stillingtagen til, hvorledes fx arten Troldand – hvis
bevaringsprognose er ukendt – sikres mod en betydende arealreduktion af Kalvebodernes
rastepladser såfremt den af Naturstyrelsen tilladte opstilling af vindmøller i Kalvebodkilen
gennemføres.
Naturstyrelsen oplyser, at Natur- og miljøklagenævnet har omgjort den omtalte tilladelse til
møllerne.
Justering af forslag til Natura 2000-plan for N143, Vestamager og havet syd for
På baggrund af høringssvar har Naturstyrelsen rettet en teknisk fejl i områdets kort, der fremgår af
basisanalysen fra 2014. Fejlen er udbedret, og naturtype 1160 lavvande bugt og vig har nu en
større udbredelse. Det opdaterede kort fremgår af planernes MiljøGis. Kortet og arealopgørelsen,
der fremgår af basisanalysen fra 2014, er ikke opdateret. Kortet i MiljøGis skal lægges til grund for
administrationen af området.
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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.
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 N143, Vestamager og havet
syd for:





2015020309104441 - Hvidovre Kommune
20150211104553659 - Københavns Kommune
20150408162801848 - Danmarks Jægerforbund Jægerråd København
En forening
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