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NOTAT
vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N155, Udby Vig
Forslag til Natura 2000-plan for N155, Udby Vig 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 2 høringssvar.
Svarene har berørt følgende emner:
1. Datagrundlag - arter
2. 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.
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/.
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Bemærkninger til planforslaget
1. Datagrundlag - arter
Holbæk Kommune bemærker, at en væsentlig forekomst af sumpvindelsnegl også er en del af
grundlaget for udpegningen af området som Natura 2000-område.
Endvidere nævnes, at man bør vurdere om kildevældsvindelsnegl eksplicit bør fremgå i de
overordnede mål for området, som en art der sikres tilfredsstillende livsbetingelser.
Naturstyrelsen nævner i Natura 2000-planens områdebeskrivelse en række naturtyper og arter
som grundlag for udpegningen af området som Natura 2000-område. Det var ikke tænkt at alle
naturtyper og arter nødvendigvis skulle nævnes, men blot udvalgte, som vurderes særligt
væsentlige. Sumpvindelsnegl blev ikke nævnt, men kunne med rette være medtaget. Den vil blive
tilføjet i den endelige plan.
Med samme begrundelse kunne kildevældsvindelsnegl eksplicit være nævnt under det overordnede
mål for området.

2. Trusler
DN Holbæk gør opmærksom på problemer med eutrofiering af rigkær fra tilstødende dyrkede
marker og anfører at N-tålegrænsen for rigkær er sat for højt.
Naturstyrelsen er vidende om de omtalte forhold med næringsstoftilførsel fra dyrkede naboarealer.
Reguleringen af ammoniakbelastningen af sårbare naturområder reguleres via
Husdyrgodkendelsesloven og indgår derfor ikke direkte i indsatsprogrammet for Natura 2000området.
Emnet er uddybet i Naturstyrelsens generelle høringsnotat, som kan læses på styrelsens
hjemmeside.
Justering af forslag til Natura 2000-plan for N155 – Udby Vig
På baggrund af de indkomne bemærkninger af planen tilføjes Sumpvindelsnegl til
Områdebeskrivelsen i remsen af arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget, som har en
væsentlig forekomst i området.
Tilsvarende tilføjes kildevældsvindelsnegl eksplicit til områdets overordnede målsætning blandt
arter, som sikres tilfredsstillende betingelser.
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.
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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 N155 – Udby Vig



20150410090536716 – Holbæk Kommune
20150409115121381 – DN Holbæk
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