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NOTAT
Vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N184 Hammeren
og Slotslyngen

Forslag til Natura 2000-plan for Natura 2000-område 184 Hammeren og Slotslyngen har været i
offentlig høring fra den 19. december 2014 til den 10. april 2015.
Indkomne høringssvar 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 1 høringssvar.
Svaret har berørt punktet:
1) Udpegningsgrundlag
I det følgende sammenfattes de væsentligste synspunkter til det overfor nævnte punkt 1.
Naturstyrelsens bemærkninger hertil er anført i kursiv.
Det bemærkes, at høringssvaret kun er gengivet i hovedtræk. Liste over høringssvar med IDnummer vedlægges som bilag 1. Høringssvarene kan i sin helhed læses på Naturstyrelsens
hjemmeside 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) Udpegningsgrundlag
Dansk Ornitologisk Forening bemærker, at vandrefalk ikke figurerer på udpegningsgrundlaget, men
har kendskab til to par i området.
For at fugle kan komme på udpegningsgrundlaget kræver det, at der er tale om et
fuglebeskyttelsesområde. Natura-2000 området N184 består udelukkende af habitatområde 160 og
dermed ikke noget fuglebeskyttelsesområde. Områderne reguleres af to forskellige EU-direktiver:
Fuglebeskyttelsesdirektivet og Habitatdirektivet. Danmark har opfyldt målene for udlæg af
fuglebeskyttelsesområder, og der vil derfor som udgangspunkt ikke blive udlagt nye
fuglebeskyttelsesområder.
Yderligere kan det oplyses, at den gennemførte høring vedrørte alene forslag til Natura 2000planer. Ændringer i udpegningsgrundlag er sket og vil fremover ske i selvstændige processer med
tilhørende offentlige høringsprocesser, typisk ca. hvert 6. år og på grundlag af opdateret viden fra
den nationale overvågning. Seneste revision fandt sted i 2012.
Emnet er uddybet i Naturstyrelsens generelle høringsnotat, som kan læses på styrelsens
hjemmeside.
Justering af forslag til Natura 2000-plan for Natura 2000-område N184 Hammeren og
Slotslyngen
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. Endvidere henvises der nu under søjlediagrammerne over fordeling af
tilstandsklasser for de kortlagte naturtyper og artslevesteder til en detaljeret geografisk baseret
afbildning i MiljøGis.
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-planforslag for N184 Hammeren og
Slotslyngen

20150412181218400 Dansk Ornitologisk Forening på Bornholm
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