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NOTAT
Vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N186
Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne
Forslag til Natura 2000-plan for Natura 2000-område 186 Almindingen, Ølene og Paradisbakkerne
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 2 høringssvar.
Svarene har især berørt følgende punkter:
1) Områdeafgrænsning
2) Datagrundlag og tilstandsvurdering
I det følgende sammenfattes de væsentligste synspunkter til de overfor nævnte punkter 1 – 2.
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 Naturstyrelsens
hjemmeside http://www3.naturstyrelsen.dk/2015/natura2000/
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Bemærkninger til planforslaget
1) Områdeafgrænsning
Dansk Ornitologisk Forening bemærker, at Udkæret (syd for Almindingen mellem Springbakkevej
og Gulbakkevej) bør indgå i Natura 2000-området.
Naturstyrelsen har noteret sig ønsket om ændret områdeafgrænsning. Samtidig skal det oplyses,
at den gennemførte høring alene vedrører forslag til Natura 2000-planer. Selve Natura 2000områdernes afgrænsning har været i offentlig høring i forbindelse med område-udpegningen.
Grænserne blev trukket således, at områderne skulle rumme den natur og de levesteder, som
Danmark er forpligtet til at udpege områder for, samtidig med at man bestræbte sig på at opnå
enkle grænser, som så vidt muligt fulgte eksisterende administrative eller fysiske grænser. I
forbindelse med digitalisering af områdeafgrænsningerne kan der være opstået tekniske fejl, som
Naturstyrelsen løbende retter.
Der er ikke pligt til at få al natur omfattet af Natura 2000-områderne og dermed planerne.
2) Datagrundlag
En lodsejer bemærker, at der ikke er foretaget levesteds- og artsregistrering.
Samme lodsejer bemærker desuden, at fejl i registreringer fra 2004-2006 vedr. de lysåbne
naturtyper ikke er rettet i forelæggende registrering fra 2010-2011. Dette danner grundlag for, at
lodsejeren ikke har tillid til de angivne naturtilstande.
For 16 af de mest truede ynglefugle er der udviklet et tilstandsvurderings-system for arternes
levesteder. Denne tilstandsvurdering anvendes i Natura 2000-planerne til sikring og forbedring af
disse arters levesteder. Der vil i de kommende år blive kortlagt flere levesteder for de 16 arter,
ligesom Naturstyrelsen forventer, at der udvikles yderligere tilstandssystemer for andre ynglefugle.
Som det fremgår af basisanalysen, er der i Natura 2000-område 186 foreløbig foretaget
kortlægning og tilstandsvurdering af levesteder for to af arterne på områdets udpegningsgrundlag,
nemlig rørhøg og plettet rørvagtel.
Tilsvarende fremgår det af basisanalysen, at der foreløbig er overvågningsdata for fem af ni
fuglearter på udpegningsgrundlaget (engsnarre, perleugle, plettet rørvagtel, rød glente og trane)
og fire af fem af habitatdirektivets arter på udpegningsgrundlaget (bred vandkalv, lys skivevandkalv, stor vandsalamander og bechsteins flagermus).
Datagrundlaget 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. De data om fugle, som indberettes til EU, og som Danmark er forpligtet til at
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arbejde efter, bygger på minimum 12-års registreringer. Danmark har senest indberettet data i
2009 og på baggrund heraf opdateret udpegningsgrundlaget i områderne i 2013 efter de EUretningslinjer, der gælder herfor. For ynglefugle er der i det omfang, de er blevet overvåget
medtaget data frem til 2012.
Det fremgår ikke af høringssvaret, hvilke data fra de to kortlægninger af habitatnaturtyper, der nu
er foretaget i habitatområdet, som menes fejlbehæftede. Helt generelt kan det bemærkes, at
naturtypedata til brug for Natura 2000-planlægningen er indsamlet og kvalitetssikret i det
nationale overvågningsprogram, hvor der via feltbesigtigelser er sket en registrering af naturtyper
og naturtilstandsparametre i alle områder for de mest udbredte og/eller truede naturtyper.
Registreringer og tilstandsvurdering er gennemført i overensstemmelse med de tekniske
anvisninger, som sikrer ensartethed på tværs af områder og landsdele. Naturstyrelsen vurderer på
den baggrund, at data samlet set er tilstrækkelige til at basere en planlægning på. Hvis der for
konkrete arealer skal indgås aftaler eller træffes afgørelser, skal der foretages en konkret
vurdering for de pågældende arealer. Der foreligger nu med 2. generation af basisanalyser
landsdækkende dataserier for langt de fleste naturtyper på land.
Justering af forslag til Natura 2000-plan for Natura 2000-område N186 Almindingen,
Ølene og Paradisbakkerne
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 fuglelevesteder 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.

Bilag 1: Indkomne høringssvar til Natura 2000-planforslag for N186 Almindingen, Ølene
og Paradisbakkerne




20150412181218400 Dansk Ornitologisk Forening på Bornholm
20150324154418300 En lodsejer
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