Hvidbog for høringssvar til ”Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 –
2021. Klinteskoven og Klinteskoven Kalkgrund”. Natura 2000-område
nr. 171.”
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 4 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”.
Naturstyrelsen har den 20. januar 2017 offentliggjort plejeplaner for statens Natura 2000
arealer, og har i den forbindelse fremsendt resumé til kommunernes handleplaner, som er
indarbejdet i handleplanens bilag 1. Ny organisering af Miljø- og Fødevareministeriet
medfører nogle redaktionelle korrektioner.

Høringssvar
Miljøstyrelsen (tidligere
SVANA - Styrelsen for
vand og naturforvaltning)
Friluftsrådet - kreds
Storstrøm
Danmarks
Naturfredningsforening
(DN) Vordingborg
Østmøn Naturforening

Høringssvaret medfører ikke
ændringer i den endelige
handleplan

Høringssvaret medfører
ændringer i den endelige
handleplan

(x) delvist
x

x
x

Høringssvar er gengivet i et sammendrag efterfulgt af kommunens svar.

1.

Miljøstyrelsen (tidligere Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning -SVANA)

1.1.

Miljøstyrelsen ønsker at Naturstyrelsens indsats også fremgår af
indsatsfordelingen (tabel 6).

Ad 1.1.

Kommunen har anmodet den lokale enhed af Naturstyrelsen om at levere tal
til tabel 6 i handleplanen. De indarbejdes.
Opdatering af love og bekendtgørelser. Miljøstyrelsen gør kommunerne
opmærksom på at nogle bekendtgørelser er blevet opdateret.

1.2.
Ad 1.2.

Love og bekendtgørelser opdateres.

1.3.

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

Ad 1.3.

Bemærkningen er noteret. Kommunernes screeningsafgørelse er udmøntet i
en konkret afgørelse med 4 ugers klagefrist og der er ikke indkommet klager.

1.4.

”Sammendrag af den statslige Natura 2000-plan” bør rettes til ”Resumé af
offentlige lodsejeres drifts- og plejeplan”.

Ad 1.4.

Tilrettes.

2.

Friluftsrådet Kreds Storstrøm

2.1.

Friluftsrådet Kreds Storstrøm opfordrer til, at der i forbindelse med dialog om
indsatser for sammenhængende og robust natur inddrages etablering af
stenter, kvægriste og faldlåger så offentlighedens adgang ikke begrænses.

Ad 2.1.

Kommunen er allerede opmærksom på at sikre adgang til naturarealer, når
der etableres græsning og hegn. Muligheden for offentlighedens adgang
afhænger som udgangspunkt af de private lodsejeres velvilje.

2.2.

Friluftsrådet ønsker en fortsat god dialog og står til rådighed med gode råd og
sparring.

Ad 2.2.

Vordingborg Kommune ser også frem til den fortsatte gode dialog og har
noteret sig Friluftsrådets hensigtserklæringer om råd og vejledning.

3.

DN Vordingborg

3.1

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 3.1
3.2

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

Ad 3.2

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.

3.3.

DN Vordingborg ønsker fokus på inddragelse af arealer med fritliggende kalk
til natur.

Ad 3.3

En af indsatserne i Natura 2000-området er at udvide naturtyper herunder
overdrev, hvor det er muligt samt at skabe robuste og sammenhængende
naturarealer. Der har dog ikke i første planperiode været tilskudsordninger,
der udtager almindelig landbrugsjord til natur. Typisk fokuseres der på
allerede eksisterende græsarealer med dårlig naturtilstand. Såfremt
landbrugsarealer skal inddrages til naturformål kræver dette ofte finansiering
fra f.eks. EU’s store naturpulje til LIFE-projekter.

3.4

DN finder det naturligt, at inddrage Hundevæng Overdrev i Natura 2000område.

Ad 3.4

Hundevænge Overdrev ejes overvejende af staten og det vil således være
staten, der bør opfordres til at søge området inddraget i Natura 2000-område.

3.5

DN ønsker at der arbejdes for mere naturpleje i den private del af
Klinteskoven og herunder udnytte de plejemuligheder som fredningen giver.

Ad 3.5

Ønsket er noteret. Der er fokus på optimal pleje af eksisterende kortlagt natur
på de private arealer.

3.6

DN ønsker at der arbejdes for at begrænse skaderne på den sårbare
vegetation fra N-nedfald fra landbrugsområderne

Ad 3.6

Begrænsning af N-nedfald kan ske når kommunen behandler ansøgninger om
udvidelse af husdyrbrug. Sagsbehandlingen følger de begrænsninger for
atmosfærisk N-deposition, der findes i husdyrloven. Den igangværende

naturpleje, hvor der fjernes biomasse fra naturområderne, bidrager til at
mindske effekten af den atmosfæriske kvælstofdeposition.
4

Østmøn Naturforening

4.1

Er tilfredse med at planen søges realiseret i synergi med andre indsatser.

Ad 4.1

Bemærkningen er noteret.

4.2

Foreslår at der oprettes en brugervenlig og ambitiøs database over
kommunens natur.

Ad 4.2

Ønsket er noteret. Kommunerne er forpligtet til at indlægge indsamlede
naturdata i naturbasen på Danmarks Miljøportal. Alle kommunalt indsamlede
naturdata kan således findes her.

4.3

Finder at der bør holdes øje med om den øgede brug af naturen til turisme og
aktiviteter udgør en belastning for naturen. Derudover bør der udarbejdes en
strategi for hvordan vi opnår en bedre bevaringstilstand eller undgår
forringelser. Strategien bør kommunikeres ud til f.eks. turismeerhvervet og
brugerne.

Ad 4.3

Udpegningsarterne i Natura 2000-området overvåges i forhold til
menneskelige forstyrrelser i statens NOVANA-overvågning. Aktørerne i
området herunder Naturstyrelsen, har i en lang årrække været opmærksom
på at sikre, at f.eks. vandrefalkene på klinten ikke påvirkes negativt af
aktiviteter omkring Geocentret eller i skovene. Såfremt der identificeres et
konkret problem i.f.t. f.eks. yngle-fugle er der forskellige muligheder for
færdselsbegrænsning i Naturbeskyttelsesloven. Natura 2000-handleplanen er
den strategi, der følges i.f.t. til at sikre gunstig bevaringsstatus for arter og
naturtyper i området. Vordingborg Kommune er enige i vigtigheden af, at der
er bredt kendskab til beskyttelsesinteresserne i området. Natura 2000handleplanen vil være at finde på hjemmesiden så alle har mulighed for at
orientere sig om naturbeskyttelsesinteresserne i området.

4.4

Efterlyser mere konkrete tiltag for bredøret flagermus herunder hvad man
præcist vil gøre og hvor mange steder.

Ad 4.4

Bredøret flagermus er ifølge Miljøstyrelsens NOVANA overvågning kun
registreret ved Klintholm gods udenfor Natura 2000-området. I hvilket omfang
arten yngler eller fouragerer i Natura 2000-området vides ifølge basisanalysen
fra Miljøstyrelsen ikke. Den beskrevne indsats for sikring af 0-5 sommer- og
vinterkvarterer for arten er derfor et skøn over hvor mange steder, der kan ske
en indsats, hvis arten registreres på lokaliteter i Natura 2000-området. Hvis
der opdages levesteder afhænger en indsats af de konkrete trusler der evt.
måtte være det pågældende sted.

