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NOTAT
Vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-planforslag N160 Nordlige del af Sorø
Sønderskov
Forslag til Natura 2000-plan for Natura 2000-område 160 Nordlige del af Sorø Sønderskov 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 3 høringssvar.
Svarene har berørt følgende punkter:
1) Udpegningsgrundlag - område
2) Eremit – levestedskortlægning og indsatsprogram
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. Udpegningsgrundlag – område
Danmarks Naturfredningsforening finder, at der er en ulogisk afgrænsning af habitatområdet, idet
den artsrige eng ”Flommen” mellem de udpegede skovarealer, burde have indgået.
Natura 2000-områdernes afgrænsning har været i offentlig høring i forbindelse med
områdeudpegningen. Grænserne blev trukket således, at områderne skulle rumme den natur og de
levesteder, som Danmark er forpligtet til at udpege områder for. Der er ikke pligt til at få al natur
omfattet af Natura 2000-områderne og dermed planerne.
2. Eremit – levestedskortlægning og indsatsprogram
Danmarks Naturfredningsforening anfører, at eremit kun er registreret i ganske få træer i
habitatområdet, og at træerne ikke er beskyttet. Foreningen efterlyser samtidig en mere detaljeret
levestedskortlægning, så kortlægningen og dermed tilstandsvurderingen gælder det enkelte træ.
Sorø Kommune skriver, at den områdespecifikke retningslinje om ”at være særligt opmærksom på
eremit” primært må være rettet mod Naturstyrelsen, da der er tale om en indsats i fredsskov.
Eremit er både omfattet af habitatdirektivets beskyttelsesbestemmelser om bevaring af levesteder
(bilag II) og af en specifik artsbeskyttelse (bilag IV). Eremittens levesteder er derfor beskyttet mod
aktiv ødelæggelse i henhold til naturbeskyttelseslovens § 29 a. Natura 2000-planlægningen er
målrettet opnåelse af gunstig bevaringsstatus for arten gennem en langsigtet sikring af
eksisterende og potentielle levesteder for arten gennem lodsejeraftaler og udnyttelse af
tilskudsordninger. Tilstandsvurderingen af eremit i habitatområdet er udtrykt ved en samlet
karakter, men beregningen af denne bygger på en detaljeret gennemgang og vurdering af hvert
enkelt eksisterende og potentielt levested, som det fremgår af basisanalysen.
Sorø Kommune har en vigtig rolle at spille som lodsejer i forhold til eremits status som bilag IVart, da der kan være eksisterende eremitlevesteder på kommunens areal (allétræer m.v.).
Justering af forslag til Natura 2000-plan for Natura 2000-område 160 Nordlige del af
Sorø Sønderskov
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 søjlediagrammet over fordeling af
tilstandsklasser for det kortlagte artslevested til en detaljeret geografisk baseret afbildning i
MiljøGis.
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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 N160 Nordlige del af Sorø
Sønderskov





20150415184309200 Danmarks Naturfredningsforening Sekretariatet KOPI PJENS
20150410112759300 DN Sorø
20150309114155900 Sorø Kommune
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