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NOTAT 

Vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N180 Stege Nor  

 

 

Forslag til Natura 2000-plan for N180 Stege Nor 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 2000-

område, 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 2 høringssvar. 

Svarene har berørt følgende punkter: 

 

1) Indsatsprogram 

2) Trusler 

 

I det følgende sammenfattes de væsentligste synspunkter til de overfor nævnte emner. 

Naturstyrelsens bemærkninger hertil er anført i kursiv. 

 

Det bemærkes, at høringssvarene kun er gengivet i hovedtræk. Liste over høringssvar med ID-

nummer vedlægges som bilag 1. Høringssvarene kan i sin helhed læses på Naturstyrelsens 

hjemmeside http://www3.naturstyrelsen.dk/2015/natura2000/. 

 

 

  

http://www3.naturstyrelsen.dk/2015/natura2000/
http://www.naturstyrelsen.dk/natura2000/hoeringsnotat2016-2021
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Bemærkninger til planforslaget 

 

1. Indsatsprogram 

 

Vordingborg kommune spørger, hvorfor indsatsprogrammet er beskåret med de fire sigtelinjer, der 

var i Natura 2000-planen 2010 – 2015, og hvorfor konkrete retningslinjer vedrørende reduktion af 

kvælstof og bekæmpelse af invasive arter er udeladt. Kommunen vil endvidere gerne vide, hvorfor 

der ikke er en retningslinje om at være særligt opmærksom på naturtyperne kildevæld og rigkær, 

da de er prioriterede naturtyper.  

En konsulentvirksomhed konstaterer, at der er et veludviklet dyreliv i Stege Nor og tager afstand 

fra eventuelle indsatser, der vil regulere landbrugets brug af næringsstoffer og pesticider. 

 

Indsatsen i Natura 2000-planerne 2010-15 videreføres. Hvis igangsatte projekter for planperioden 

2010-15 ikke i sin helhed er gennemført, når de kommunale handleplaner for 2. planperiode 

træder i kraft, forudsættes dette at ske i 2. planperiode, med mindre den udestående indsats vil 

være i strid med nærværende plan. I de nye planer prioriteres en særlig indsats, hvor behovet 

vurderes at være størst, og hvor der findes ensartede, nationale data til at dokumentere dette. Se 

videre i det generelle høringsnotat. 

 

De naturtyper og arter, som kommunerne i henhold til en områdespecifik retningslinje i mange 

Natura 2000-områder skal ”være særligt opmærksom på”, er naturtyper og arter, som i henhold til 

den nationale afrapportering til EU er stærkt eller moderat ugunstige med hensyn til den 

arealmæssige status i den givne biogeografiske region. Rigkær er moderat truet, hvorfor 

naturtypen bør være fremhævet i en områdespecifik retningslinje. En sådan vil blive tilføjet.  

 

For lagune som en marin naturtype reguleres tilførslen af næringsstoffer via vandplanen. 

 

2. Trusler 

 

En konsulentvirksomhed skriver, at truslen mod de terrestriske naturtyper hovedsageligt består af 

manglende pleje. 

 

Naturstyrelsen er enig i, at den vigtigste enkeltfaktor i forhold til at forbedre den generelt lave 

tilstandsvurdering for naturtyperne i habitatområdet Stege Nor vil være at etablere afgræsning i 

langt videre omfang end i dag.  

 

Justering af forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N180 Stege Nor 

 

På baggrund af de indkomne bemærkninger er planen tilføjet en områdespecifik retningslinje: 

”Kommunen og offentlige lodsejere skal være særligt opmærksomme på naturtypen rigkær, som 

har en væsentlig forekomst i området (jf. områdets målsætning) og er i tilbagegang i den 

biogeografiske region”. 
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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. Endvidere henvises der nu under søjlediagrammerne over fordeling af 

tilstandsklasser for de kortlagte naturtyper 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 N180 Stege Nor 

 

20150415104823700 En konsulentvirksomhed 

20150409102030100 Vordingborg kommune 
 

 

 

 

 

 

 

http://miljoegis.mim.dk/?&profile=natura2000planer2-2016

