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NOTAT
vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N244, Kyndby
Kyst
Forslag til Natura 2000-plan for N244, Kyndby Kyst 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.
Svaret har berørt følgende emner:
1. Datagrundlag - generelt
2. Virkemidler og finansiering
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 - generelt
Frederikssund Kommune finder, at de anvendte data er forældede og ikke giver et retvisende
billede af naturtilstanden i området. De nævner en række konkrete plejetiltag foretaget i 2013 og
2014, der ikke er opgjort og medtaget i planforslaget.
Naturstyrelsen er klar over, at der i Natura 2000-planerne, som i anden rullende planlægning, altid
er en tidsforskydning mellem indsamling af data/viden og de konkrete planer. Planerne 2016-21
bygger på data, der er indsamlet hovedsageligt i årene 2010-12, og der vil derfor være indsatser,
der er igangsat og/eller gennemførte i 1. planperiode, som gentages i de aktuelle planer. Disse
indsatser forventes kommunerne at udelade af handleplanlægningen og den konkrete
gennemførsel. Styrelsen vil efter 2015 og blandt andet på baggrund af kommunernes redegørelse
herfor udarbejde en samlet status for gennemførslen af de første planer.
Emnet er uddybet i Naturstyrelsens generelle høringsnotat, som kan læses på styrelsens
hjemmeside.
2. Virkemidler og finansiering
Frederikssund Kommune mener, at ansøgningsproceduren for tilskud er for langsommelig, usmidig
og bureaukratisk og det er et problem at der kun kan søges en gang om året, således at der mistes
en "græsningssæson".
Naturstyrelsen har noteret sig kommunens holdning. Udarbejdelse og justering af tilskudsordninger
og tilskudssatser ligger imidlertid uden for høringen af Natura 2000-planerne.
Emnet er uddybet i Naturstyrelsens generelle høringsnotat, som kan læses på styrelsens
hjemmeside.
Justering af forslag til Natura 2000-plan for N244, Kyndby Kyst
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.
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 N244, Kyndby Kyst:


20150326142032750 - Frederikssund Kommune
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