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NOTAT
vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N239, Ryegård
Dyrehave, Bramsnæs og Garveriskoven
Forslag til Natura 2000-plan for N239, Ryegård Dyrehave, Bramsnæs og Garveriskoven 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 1 høringssvar.
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har berørt følgende emner:
Datagrundlag – naturtyper
Målsætninger – modstridende naturinteresser
Indsatsprogram – områdespecifikke retningslinjer
Indsatsprogram - Forholdet til 1. planperiode
Virkemidler og finansiering
Forhold mellem basisanalyse, Natura 2000-plan og handleplan
Vandplan og øvrig lovgivning

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.
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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. Datagrundlag – naturtyper
Lejre Kommune nævner, at der i basisanalysen er en gennemgang af, hvilke naturtyper der er
påvirket af invasive arter. Kommunen ville ønske, at man her kunne se, hvilke invasive arter der er
tale om på de enkelte områder, idet bekæmpelsesstrategierne er meget forskellige.
Naturstyrelsen kan oplyse, at de bagvedliggende data som strukturdata og floralister mm kan
fremsøges fra Danmarks Miljøportal via ikonet ”Naturdata” i fanen ”søge og finde”. På dette link
findes en vejledning:
http://www.miljoeportal.dk/Dokumenter%20alle/Vejledning%20til%20søgning%20af%20naturdat
a.pdf
Derudover er ’prior’ også blevet opdateret med den nyeste kortlægning og direkte links til de
bagvedliggende data. Prior findes på dette link:
http://prior.dmu.dk/
De invasive arter fundet på arealerne er oftest indtastet i feltet ”arter uden for
dokumentationsfeltet” eller i de tilfælde, hvor der er invasive arter i dokumentationsfeltet, findes
de i artslisten for dokumentationsfeltet.
2. Målsætninger – modstridende naturinteresser
Lejre Kommune nævner, at der i modstridende interesser prioriteres overdrev, rigkær og
hængesæk højere end de skovtyper, der kan opstå ved tilgroning. Kommunen savner en nærmere
udredning eller prioritering af hvilke andre naturtyper og arter, der skal vægtes højest, når disse
har modsatrettede behov.
Naturstyrelsen har vurderet, at der ikke er andre naturtyper eller arter på udpegningsgrundlaget,
der kan nedprioriteres til fordel for andre.
Projekter og plejetiltag skal altid vurderes i henhold til Natura 2000-planen. Vurderingen af, om det
vil skade udpegningsgrundlaget, skal ske under hensyn til Natura 2000-planens målsætning for det
pågældende område.
3. Indsatsprogram – områdespecifikke retningslinjer
Lejre Kommune påpeger, at der ingen områdespecifikke retningslinjer er i planforslaget, hvilket må
være en fejl.
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Naturstyrelsen har vurderet, at ingen af denne planperiodes områdespecifikke retningslinjer kan
bringes i anvendelse i dette Natura 2000-område.
4. Indsatsprogram - Forholdet til 1. planperiode
Lejre Kommune kommenterer, at det indledningsvist i planen antages, at ”indsatsprogrammet for
planperioden 2010-15 forudsættes gennemført indenfor den gældende planperiode”.
Kommunen mener, at dette står i modsætning til afsnittet ”Indsatsprogram”, hvor der står, at den
”nationale prioritering af indsatsen i 2. planperiode sigter på, at den planlagte og igangsatte
indsats i 1. planperiode fastholdes” og at ”Indsatser gennemført i 1. planperiode vedligeholdes”.
Naturstyrelsen tager dette til efterretning, og foretager justering af teksten i afsnit 1. Natura 2000planlægning 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.
5. Virkemidler og finansiering
Lejre Kommune ser en mulig konflikt mellem de statslige planer og lodsejerens incitament til at
medvirke til gennemførslen af disse planer. Udfordringen er, at landbrugets støtteordninger ikke i
tilstrækkeligt omfang er afstemt med, at kommunerne jf. lovgivningen har ansvaret for
implementering af Natura 2000-planerne.
De ønsker, at kommunerne som handleplanmyndighed fremadrettet vil blive inddraget i aftaler ml.
NaturErhvervstyrelsen og lodsejer.
Naturstyrelsen kan oplyse, at det er politisk besluttet, at den konkrete indsats til at gennemføre
Natura 2000-planerne, i videst muligt omfang skal ske med frivillige tilskudsordninger.
Naturstyrelsens har noteret sig kommunens synspunkter og kan oplyse, at styrelsen har sikret sig,
at der er overensstemmelse mellem den krævede indsats og de økonomiske ressourcer, der er til
rådighed for gennemførslen af planerne.
Udarbejdelse og administration af tilskudsordninger ligger imidlertid uden for høringen af Natura
2000-planerne.
Emnet er uddybet i Naturstyrelsens generelle høringsnotat, som kan læses på styrelsens
hjemmeside.
6. Forhold mellem basisanalyse, Natura 2000-plan og handleplan
Lejre Kommune bemærker, at der i basisanalysen gøres opmærksom på, at data i basisanalysen
ikke afspejler den indsats, der først er udført i sidste halvdel af 1. planperiode, da
dataindsamlingen er udført før indsatserne var igangsat.
Kommunen mener, at dette forhold også bør fremgå af Natura 2000-planen, idet det er vigtigt for
tolkningen af resultaterne, og det skal være et tydeligt opmærksomhedspunkt til udarbejdelsen af
Naturhandleplanerne.
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Naturstyrelsen mener ikke, det er nødvendigt at gentage sætningen i Natura 2000-planen.
Datagrundlaget præsenteres i basisanalysen, og derfor er det også her, bemærkningen står.
Lejre Kommune finder det ærgerligt for forståelsen af områdestatus og fremtidsperspektiverne for
området, at afsnittene ”Trusler mod områdets naturværdier” og ”Igangværende pleje og
genopretning”, fra Natura 2000-plan 2009-2015, er udgået i denne plan.
Naturstyrelsen gør opmærksom på, at afsnit om trusler og igangværende pleje i denne planperiode
er en del af basisanalysen, og dermed stadig er grundlag for Natura 2000-planen.
7. Vandplan og øvrig lovgivning
Lejre Kommune savner en redegørelse for, hvorledes planforslaget påvirker eller påvirkes af
Vandplanen, Vandområdeplanen og lignende planer og love.
Det er politisk besluttet, at der er en arbejdsdeling mellem vand- og naturplanerne, således at
vandplanlægningen tager sig af vandkvalitet i vandløb, større søer, kystvande og fjorde, mens
Natura 2000-planlægningen tager sig af småsøer og hydrologien på terrestriske naturarealer.
Regulering af kvælstof, herunder ammoniakdeposition sker primært gennem
husdyrgodkendelsesloven og vandplanlægningen. Der vil dog være en række af de fastsatte
indsatser i Natura 2000-planerne, som indirekte vil være med til at reducere kvælstofpåvirkningen.
Alle indsatser og projekter – også når de er foranlediget af en vandplan – skal leve op til
habitatdirektivets krav om konsekvensvurdering. Hvis et givet projekt skader
udpegningsgrundlaget i et Natura 2000-område, kan det som udgangspunkt ikke gennemføres (jf.
Habitatbekendtgørelsen).
Emnerne er uddybet i Naturstyrelsens generelle høringsnotat, som kan læses på styrelsens
hjemmeside.
Justering af forslag til Natura 2000-plan for N239, Ryegård Dyrehave, Bramsnæs og
Garveriskoven
På baggrund af de indkomne bemærkninger er der 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 N239, Ryegård Dyrehave,
Bramsnæs og Garveriskoven


20150409145739727 - Lejre Kommune
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