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NOTAT
vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N158, Allindelille
Fredskov
Forslag til Natura 2000-plan for N158, Allindelille Fredskov 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
1.
2.
3.

har berørt følgende emner:
Ejerforhold
Drift
Trusler

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. Ejerforhold
Axel Frederik Møller gør opmærksom på, at Allindelille Fredskov ejes af Danmarks Naturfond og
ikke af Danmarks Naturfredningsforening.
Naturstyrelsen beklager den fejlagtige ejerangivelse. Den skyldes antageligt, at skoven blev købt af
Danmarks Naturfredningsforening, som efterfølgende overdragede den til Danmarks Naturfond.
Fejlen vil blive rettet i den endelige Natura 2000-plan.
2. Drift
Axel Frederik Møller nævner, at der på Naturstyrelsens hjemmeside bl.a. står, at Allindelille
Fredskov er en meget afvekslende, urørt blandingsskov. Skoven er ikke urørt. Der foregår både
fældninger i skovområderne og drift på de lysåbne arealer.
Naturstyrelsen er enig i, at formuleringen er uheldig og er derfor blevet rettet på hjemmesiden.
Det bemærkes, at formuleringen ikke er brugt i hverken Natura 2000-planen eller basisanalysen.
3. Trusler
Axel Frederik Møller nævner, at opvækst af ahorn er en trussel mod kalkoverdrevene i Allindelille
Fredskov, at frøtrykket stammer fra de mange frøproducerende ahorn i Kastrup Myrdeskov, som
ejes af NST, og at det derfor bør være et mål, at alle frøproducerende ahorn fjernes fra
habitatområdet, eller at ahorn i det mindste omtales som en trussel.
Naturstyrelsen er enig i at opvækst af bl.a. ahorn kan udgøre en trussel mod naturtypen
kalkoverdrev. Det fremgår af Basisanalysen, at tilgroning med buske og træer er betydelig. Dette
er en af årsagerne til at visse arealer med kalkoverdrev kun opnår moderat tilstand. Den del af
forvaltning som omhandler de skovbevoksede, fredskovspligtige arealer er behandlet i den
gældende kommunale handleplan og varetages af Naturstyrelsen. Indholdet af denne gennemføres
inden udgangen af 2021. Denne ”skovdel”, som er underlagt en 12-årig plancyklus (2010-2021),
er således ikke omfattet af denne høring.
Hvad angår bekæmpelse af ahorn på de lysåbne naturtyper er der intet i denne Natura 2000-plan
som hindrer dette. Der vil derfor i den kommende Handleplan frit kunne vælges og prioriteres en
indsats, som fokuserer på denne trussel. Naturstyrelsen finder det derfor ikke nødvendigt eller
hensigtsmæssigt i Natura 2000-planen at indskrænke prioriterings-mulighederne i den kommende
handleplan ved at sætte retningslinjer for bekæmpelse af netop ahorn. Denne disposition skyldes
ikke mindst, at behovet for bekæmpelsen af ahorn i høj grad er afhængig af hvilken driften der i
øvrigt vælges på de lysåbne arealer – forhold som først fastlægges i den kommunale handleplan,
og som derfor passende samtænkes her.
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Justering af forslag til Natura 2000-plan for N158, Allindelille Fredskov
På baggrund af de indkomne bemærkninger er en angivelse af områdets ejer blevet rettet fra
Danmarks Naturfredningsforening til Danmarks Naturfond i områdebeskrivelsen.
Der er endvidere 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 N158, Allindelille Fredskov


20141230131837827 – Axel Frederik Møller
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