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NOTAT
Vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for Natura 2000område N167 Skovene ved Vemmetofte
Forslag til Natura 2000-plan for Natura 2000-område 167 Skovene ved Vemmetofte 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 1 høringssvar.
Svaret har berørt følgende punkter:
1)
2)
3)
4)

Områdebeskrivelsen
Datagrundlag fugle
Målsætning
Tilstandsvurdering

I det følgende sammenfattes de væsentligste synspunkter til de overfor nævnte punkter 1 – 4.
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) Områdebeskrivelse
Vemmetofte Kloster skriver, at Natura 2000-planforslagets områdebeskrivelse rummer fejl, idet
der dels står, at eremit findes i en stribe skov langs kysten til Faxe Bugt, dels at området
”rummer” hvepsevåge, selvom den ikke aktuelt yngler i området.
Områdebeskrivelsens ordlyd om ”en stribe skov langs kysten til Faxe Bugt” refererer ikke til
eremittens, men til habitatområdets udbredelse. Ordlyden om at området ”rummer” den
skovtilknyttede art hvepsevåge forudsætter ikke, at den yngler fast i området.
2) Datagrundlag - fugle
Vemmetofte Kloster skriver, at det er bemærkelsesværdigt, at der endnu ikke er foretaget
overvågning af hvepsevåge.
Det har fra miljømålslovens vedtagelse været kendt, at der ikke ville være målrettede datasæt
tilstede for alle arter og naturtyper, hvorfor det fremgår af lovbemærkningerne, at Natura 2000planerne løbende vil blive udbygget med nye overvågningsdata. Hvepsevåge overvåges første
gang i overvågningsprogrammet NOVANA i programperioden 2010 – 2015. Data fra denne
overvågning, som Naturstyrelsen modtager fra DCE efter periodens udløb, vil indgå i tredje runde
af Natura 2000-planlægningen.
3) Målsætning
Vemmetofte Kloster skriver, at den overordnede målsætning om at sikre områdets økologiske
sammenhæng og robusthed bl.a. i form af hensigtsmæssig hydrologi er ”newspeak for
driftsødelæggende forsumpning”, og at dette ikke er i overensstemmelse med at sikre gunstig
bevaringsstatus for naturtyper og arter.
Hensigtsmæssig hydrologi er ikke ensbetydende med, at alle arealer med skovnaturtyper skal
forsumpes. Der sigtes især på naturlig hydrologi i skovnaturtyperne ”skovbevokset tørvemose”
(91D0) og ”elle- og askeskov” (91E0), hvilket afspejles i tilskudsordningen for skov i Natura 2000områder.
4) Tilstandsvurdering
Vemmetofte Kloster skriver, at det er bemærkelsesværdigt, at der ikke er foretaget
tilstandsvurdering af levesteder for hvepsevåge, når området er udpeget for hvepsevåge.
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Der er foreløbigt udviklet et tilstandsvurderingssystem for levestederne for 16 af de mest truede
ynglefugle. Naturstyrelsen forventer, at der udvikles yderligere tilstandssystemer for andre
ynglefugle herunder hvepsevåge.

Justering af forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for Natura 2000-område 167
Skovene ved Vemmetofte
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 artslevesteder 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 N167 Skovene ved
Vemmetofte



20150408110944400 Vemmetofte Kloster

Side 3/3

Naturstyrelsen

Haraldsgade 53
DK-2100 København Ø

Tel +45 72 54 30 00
Fax +45 39 27 98 99

nst@nst.dk
www.naturstyrelsen.dk

