Hvidbog for høringssvar til ”Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 –
2021 for Busemarke Mose og Råby sø”. Natura 2000-område nr. 183.”
Vordingborg Kommune har i perioden fra den 14. oktober til den 9. december 2016 haft
forslaget i offentlig høring.
I perioden er der i alt indkommet 3 høringssvar.
De fleste høringssvar er bemærkninger og forslag til fokus-områder, der vedrører den
efterfølgende konkrete implementering af handleplanen. Derudover indeholder
høringssvarene flere opfordringer til dialog og samarbejde. De fleste høringssvar medfører
derfor ikke egentlige ændringer i handleplanen. Kommunen har noteret sig alle
bemærkninger og ser frem til den øgede inddragelse, som er beskrevet i handleplanens
afsnit om ”Forventet plan for interessent-inddragelse”.
Ny organisering af Miljø- og Fødevareministeriet medfører nogle redaktionelle
korrektioner.

Høringssvar
Miljøstyrelsen (tidl.
SVANA -Styrelsen for
vand- og naturforvaltning)
Danmarks
Naturfredningsforening
(DN) Vordingborg
Østmøn Naturforening

Høringssvar medfører ikke
ændringer i den endelige
handleplan

Høringssvar medfører
ændringer i den endelige
handleplan

(x) delvist

x
x

Kommentarer eller spørgsmål er gengivet i et sammendrag efterfulgt af kommunens svar:
1.

Miljøstyrelsen

1.1.

Opdatering af love og bekendtgørelser. Miljøstyrelsen gør opmærksom på at
nogle bekendtgørelser er blevet opdateret.

Ad 1.1.

Love og bekendtgørelser opdateres.

1.2.

Miljøstyrelsen henleder opmærksomheden på reglerne om Strategisk
Miljøvurdering i de kommunale handleplaner.

Ad 1.2.
1.3.

Bemærkningen er noteret. Kommunens screeningsafgørelse er udmøntet i en
konkret afgørelse med 4 ugers klagefrist og der er ikke indkommet klager.
Miljøstyrelsen påpeger at afsnit om ”sammendrag af den statslige Natura
2000-plan” ikke er nødvendigt, da sammendraget allerede indgår og fordi der
ikke er offentlige lodsejere i området.

Ad 1.3.

Tilrettes.

2.

DN Vordingborg

2.1

DN Vordingborg roser overordnet Vordingborg Kommunes Natura 2000
handleplaner for at give overblik over områdernes tilstand, de handlinger der
er gennemført og de handlinger, der planlægges. DN Vordingborg opfordrer til
at prioritere naturen højt i kommunen ved fortsat at afsætte midler til arbejdet i
Natura 2000-områderne. Derudover ønsker DN fokus på at udvide og
sammenbinde Natura 2000-områder, fortsat at have fokus på naturen uden for
Natura 2000-områderne og fortsat prioritere formidling af naturen og
inddragelse af frivillige herunder DN.

Ad 2.1

Det glæder Vordingborg Kommune at DN Vordingborg finder handleplanerne
forståelige og læseværdige. Vordingborg Kommune har noteret sig ønsket om
fortsat høj prioritering af naturen og de udmærkede forslag til hvordan.

2.2

DN Vordingborg ønsker fortsat at blive inddraget og undrer sig over at denne
inddragelse ikke fremgår tydeligere i handleplanerne.

Ad 2.2

I handleplanens tabel 7 om ”Plan for interessent-inddragelse” er DN
Vordingborg indtænkt flere steder. På Miljørådsmøderne vil der løbende blive
orienteret om fremdrift i handleplanerne. Kommunerne vil løbende holde
dialogmøder med interesseorganisationerne. DN vil også have mulighed for at
bidrage i dialogen omkring indsatser for ynglefugle m.v. Derudover kan DN
Vordingborg blive inddraget ved større naturprojekter, ligesom DN altid er
velkomne til at foreslå konkrete indsatser.

2.3.

I Busemarke Mose og Råby sø anerkender DN Vordingborg anvendelsen af
alternative plejemetoder som bl.a. afbrænding. DN opfordrer til at genskabelse
af Råby sø prioriteres højt. Kommunen opfordres til at sætte fokus på
områdets samspil med naturarealerne omkring Klinteskoven og mulighederne
for at skabe sammenhæng.

Ad 2.3

Vordingborg Kommune har noteret sig DN’s fokusområder i forhold til
forvaltningen af Busemarke Mose og Råby sø. Vordingborg Kommune er

enige i vigtigheden af genopretning af Råby sø og sammenhængen med
Klinteområdet og vil arbejde herfor.

3

Østmøn Naturforening

3.1

Er tilfredse med at handleplanen søges realiseret i synergi med andre
indsatser, f.eks. for fuglelivet i Busemarke Mose.

Ad 3.1

Bemærkningen er noteret.

3.2

Udtrykker bekymring for vandkvaliteten i Busemarke Mose p.g.a.
husdyrbrugene i området. Er tilfredse med at lav næringsstofbelastning er et
centralt mål, men savner en konkretisering af hvordan dette opnås og hvilke
konkrete mål, der er for, hvor langt ned næringsstofbelastningen skal bringes.

Ad 3.2

Af Natura 2000-handleplanens baggrundsafsnit fremgår det, at Natura 2000planens mål om forbedret vandkvalitet i større søer, vandløb, fjorde og
kystvande realiseres gennem indsatser i statens vandplanlægning og derfor
ikke indgå i de kommunale Natura 2000-handleplaner. Vandplanernes krav til
kommunerne udmøntes i spildevandsplaner og i konkret
myndighedssagsbehandling i forhold til husdyrhold o.l.. Fysiske vandplantiltag
fremgår tillige af vandplanernes indsatskrav. Der henvises hertil i forhold til de
konkrete spørgsmål til vandkvaliteten i Risbækken og Møllebækken samt
Busemarke sø.

3.3

Ønsker at den kumulative miljøpåvirkning måles årligt og anvendes af
kommunen i forbindelse med husdyrudvidelser. Ønsker at vide om kommunen
kan unddrage sig ansvaret for den faktiske miljøtilstand.

Ad 3.3

Det er kommunens ansvar at sikre at projekter såvel indenfor som udenfor
Natura 2000-området ikke påvirker arter og naturtyper på
udpegningsgrundlaget negativt. I forbindelse med konkrete projekter
anvendes alt tilgængelig viden indsamlet af staten i forhold til at vurdere
projektets påvirkning. Det gælder også kumulative effekter. I forbindelse med
udvidelse af husdyrbrug følger Vordingborg Kommune husdyrloven og de
retningslinjer, der findes heri. Vordingborg Kommune har ingen indflydelse på,
hvordan staten moniterer vandkvaliteten i Risbækken eller Møllebækken.

