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NOTAT
vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for nr. 20 Nordre
Rønner
Forslag til Natura 2000-plan for (nr. 20 Nordre Rønner) har været i offentlig høring fra den 19.
december 2014 til den 10. april 2015.
Høringsmateriale, høringssvar og høringsnotater kan ses på
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/natura-2000/natura-2000-planer/natura-2000planlaegningen-2016-2021/.
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 5 høringssvar.
Svarene har især berørt følgende punkter:
1) Områdets kortlægning
2) Fiskeri
3) Omladning af olie
4) Jagt og friluftsaktiviteter
5) Fugleliv
6) Naturtypernes målsætning og bevaringsstatus
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Flere emner er uddybende behandlet i særskilt høringsnotat om generelle emner
http://nst.dk/media/138355/generelt-hoeringsnotat.pdf.
I det følgende sammenfattes de væsentligste synspunkter til de ovenfor nævnte punkter 1 – 3.
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 deres helhed læses på
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/natura-2000/natura-2000-planer/natura-2000planlaegningen-2016-2021/.
Bemærkninger til planforslaget
1. Områdets kortlægning
WWF Verdensnaturfonden skriver, at områdets afgræsning udgør en kunstig grænse for de
kortlagte naturtyper i området, hvilket er et problem i forhold til beskyttelse af naturtypen
Naturstyrelsen oplyser, at en ændring af områdegrænser håndteres i en separat proces.
Emnet er uddybet i Naturstyrelsens samlede høringsnotat, som kan læses på styrelsens
hjemmeside http://nst.dk/media/138355/generelt-hoeringsnotat.pdf.
2. Fiskeri
WWF Verdensnaturfonden skriver, at fiskeri med bundslæbende redskaber udgør en trussel mod
naturtyperne rev, boblerev og sandbanker, hvilket bør reguleres.
Læsø Fritidsfiskerforening skriver, at de ikke anser fiskeriet med slæbende og stående redskaber i
området som en trussel mod områdets naturtyper, og derfor ikke ønsker ændringer i fiskeriet.
NaturErhvervstyrelsen har i første omgang fokus på at få reguleret erhvervsfiskeriet i disse
områder hvor rev og boblerev er kortlagt. Senere vil der blive taget stilling til, om der er et behov
for at regulere det rekreative garnfiskeri. NaturErhvervstyrelsen oplyser, at området er beliggende
i dele af Kattegat, hvor Sverige og Tyskland har fiskerirettigheder. På baggrund af videnskabeligt
rådgivning vurderes det, at fiskeri på revene kan skade udpegningsgrundlaget. Derfor indføres
fiskeriregulering på og omkring revene. Processen omkring fiskeriregulering forventes igangsat i
2016.
Der foreligger endnu ikke tilstrækkelig viden for påvirkningen af fiskeri på sandbanker. Danmark
afventer viden fra Dogger Banke arbejdet, hvor UK, Tyskland og Holland i fællesskab arbejder på
forslag om beskyttelse af denne sandbanke. Da truslen på rev vurderes at være større er
fiskeriregulering i områder med denne naturtype prioriteret i både 1. og 2. planperiode.
3. Omladning af olie
Læsø Fritidsfiskerforening skriver at største trussel mod naturen i området er omladning af olie
som finder stede mellem Nordre Rønner og Hirsholmene.
Naturstyrelsen oplyser, at skib til skib operationer (STS) reguleres efter bekendtgørelse 570 af 4.
juni 2014 om Bekendtgørelse om overførsel af flydende last mellem skibe på dansk og grønlandsk
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søterritorium (STS-operationer). I forbindelse med STS operationer skal der være en STS operatør
ombord, som er godkendt af Søfartsstyrelsen. Der tages en række generelle forholdsregler
omkring vejrlige forhold mv. som skal minimere risici ved operationen. Herunder er det et krav om,
at operationen foretages under hensyntagen til beskyttelse af havmiljøet. Det inkluderer, at der
inden operationen skal udarbejdes en risikovurdering, og at STS operatøren skal afbryde
operationen, hvis der er risikoforhold, som går udover risikovurderingen. I tilfælde af ulykker
findes der et beredskab mod oliespild, som håndteres af søværnets operative kommando, som har
en indsatsplan for håndtering af ulykker i forbindelse med spild og ligeledes omladning af olie.
4 Jagt og fritidsaktiviteter
Foreningen Nordre Rønners Venner har gengivet deres høringssvar fra første planperiode. Det
suppleres med ny kommentarer. I nærværende høringssvar kommenteres kun på de nye
bemærkninger, og der henvises til høringsnotatet fra 2011, for kommentarer til det tidligere
høringssvar.
Læsø Fritidsfiskerforening skriver, at de ikke ser grundlag for regulering af jagt og friluftsaktiviteter
af hensyn til sæler og fugle.
Danmarks Naturfredningsforening, Frederikshavn/Læsø afdeling skriver, at der skal ske regulering
af aktiviteter svarende til årstidsvariationer for blandt andet terner.
Vedr. forstyrrelser fra færdsel er Naturstyrelsen vurdering, at den eksisterende adgangsregulering
på Nordre Rønner skal opretholdes. Der er ingen aktuelle planer om at stramme eller ændre regler
for reservat bekendtgørelsen i området.
5. Fugleliv
Danmarks Naturfredningsforening, Frederikshavn/Læsø afdeling skriver, at levesteder for terne
skal forbedres.
Foreningen Nordre Rønners Venner påpeger, at Fjordterne har ynglet på øen de sidste fire år,
selvom planen angiver, at det ikke er tilfældet. De skriver endvidere, at tilgroning og især
prædation fra svartbag og sølvmåge er årsagen til at splitterne ikke har kunnet yngle i områder, så
vel som den lave ynglesucces for ederfugl. De efterspørger derfor regulering af disse arter.
Naturstyrelsens overvågning af bl.a. ynglende fjordterne inden for Natura 2000-området har ikke
kunnet påvise yngleforekomst den seneste længere årrække. Naturstyrelsens overvågning er
foretaget i henhold til den tekniske anvisning DCE Aarhus Universitet har udarbejdet for
Naturstyrelsen. Denne anvisning danner grundlag for overvågning af terner ikke alene i dette
område, men i alle Natura 2000-områder, hvor ternearter er medtaget på de pågældende
områders udpegningsgrundlag. Naturstyrelsen har noteret sig forslaget om fremtidig regulering af
store måger. Det skal i den forbindelse oplyses, at en sådan regulering ikke ligger inden for
rammerne af Natura 2000-planerne, men skal foretages i henhold til bestemmelserne i
Bekendtgørelse af lov om jagt og vildforvaltning.
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6. Naturtypernes målsætning og bevaringsstatus
WWF Verdensnaturfonden bemærker at der bør udvikles tilstandsvurderingssystemer for de marine
naturtyper, og efterspørger hvordan man kan sikre gunstig bevaringsstatus uden et
tilstandsvurderingssystem.
Der findes endnu ikke tilstandsvurderingssystemer for marine naturtyper og arter. Naturstyrelsen
er ved at udarbejde et tilstandsvurderingssystem for rev. For de marine naturtyper sikres
stabilisering gennem blandt andet fiskeriregulering, indsatserne i vandområdeplaner mv.
Emnet er uddybet i Naturstyrelsens samlede høringsnotat, som kan læses på styrelsens
hjemmeside http://nst.dk/media/138355/generelt-hoeringsnotat.pdf.
Justering af forslag til Natura 2000-plan for nr. 20 Nordre Rønner
De indkomne bemærkninger har ikke givet anledning til ændringer i Natura 2000-planen.
Naturstyrelsen har i 2014 fået områdets rev genkortlagt. Det opdaterede kort fremgår af planernes
Miljøgis. Kortet og arealopgørelsen, der fremgår af basisanalysen fra 2013, er ikke opdateret.
Kortet i Miljøgisen skal lægges til grund for administrationen af området.
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 N20 - Nordre Rønner
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