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NOTAT
vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N166, Røsnæs,
Røsnæs Rev og Kalundborg Fjord
Forslag til Natura 2000-plan for N166, Røsnæs, Røsnæs Rev og Kalundborg Fjord 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. Indsatsprogram – niveau
2. Ikke beskyttet natur
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/.

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

Bemærkninger til planforslaget

1. Indsatsprogram – niveau
Kalundborg Kommune bemærker, at deres opgaver i den kommende planperiode umiddelbart
virker overkommelig idet en områdespecifik retningslinje vedrørende en marsvinestrategi
udarbejdes af NAER og fokus på bekæmpelse af invasive arter vedrører statsejede arealer.
Kommunen konkluderer således, at opgaverne i den kommende handleplan alene bliver defineret
af de generelle retningslinjer, der som nævnt er af relativt overordnet og langsigtet karakter.
Naturstyrelsen erindrer om, at det er en fælles opgave for kommuner og offentlige lodsejere at
aftale nærmere på hvilke arealer og i hvilke kommuner, den konkrete indsats skal foregå.
Bekæmpelse af invasive arter på arealer med en forekomst på over 10 % fremgår af
naturtypekortlægningen. Naturstyrelsen kan bekræfte at Natura 2000-planens indsatsprogram
indeholder en områdespecifik retningslinje om en marsvinestrategi, som udarbejdes at
NaturErhvervstyrelsen (NAER).

2. Ikke beskyttet natur
Danmarks Naturfredningsforening Kalundborg synes, at der i Natura 2000-planens
områdebeskrivelse bør nævnes nogle af de mange arter fra området, som ikke er en del af
områdets udpegningsgrundlag.
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. 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.
Justering af forslag til Natura 2000-plan for N166, Røsnæs, Røsnæs Rev og Kalundborg
Fjord
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.
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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 N166, Røsnæs, Røsnæs Rev
og Kalundborg Fjord



2015040820472216– DN Kalundborg
2015041013423638 – Kalundborg Kommune
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