
Fra: Jespersen, Claus 

Sendt: 16. juli 2012 16:18 

Til: 'bogab@slagelse.dk'; 'holscher@holscher.dk'; 'seh@stiftsor.dk'; 

'guldborgsund@dn.dk'; 'svenjean@dlgpost.dk'; 'tranen19@live.dk'; Michael 

Thelander; 'mbe@faxekommune.dk'; åå Faxe Kommune; 

'hbs@simonsen.tdcadsl.dk'; Kristensen, Arne; 'co@guldborgsund.dk'; Dan 

Raahauge; 'mikro@naestved.dk'; 'chafra@stevns.dk'; 'nielsbrixvold@gmail.com'; 

'soren@oplevdanmark.nu'; 'torben@skalbjerggaard.dk' 

Cc: Nielsen, Annelise; Lind, Jane Skov 

Emne: Referat fra Naturstyrelsen, Storstrøms brugerrådsmøde 14 juni kl 14-17 på Ulvshale 

Naturcenter 

 

Kære Alle  
 
Der indkaldes til næste brugerrådsmøde for Natursty relsen Storstrøm onsdag den 19 december kl 14- 
16.00 i Egehus på Hannenovvej 22, 4800 Nykøbing F. 
 
 
Referat fra Brugerrådsmødet 14 juni 14-17.00 om N20 00- Handleplaner ved Ulvshalecentret. 
 
Deltagere: Torben Nielsen, Østlige øers Landboforening; Lis Nielsen, DN; Niels Brixvold, Vordingborg 
kommune; Sven Jean Larsen, DN,lolland; Rigitze Lassen, Faxe kommune; Henrik Simmonsen, Frifuftsrådet; 
Arne Kristensen, Friluftsrådet. 
Fra Vordingborg kommunes Natursekretariat Carsten Horup,  og Poul Debois og fra Naturstyrelsen Storstrøm: 
Birgitte Olsen, Jørgen Sandby, HC. Gravesen og Claus Jespersen. 
 
Mødet var arrangeret som et temamøde om handleplane rne for Natura 2000 områderne hvor den 
offentlige hørring typisk netop er igangsat fra 8 j uni hvor mødet skulle udgøre et startskud for denne  
hørringsperiode . Mødet var arrangeret som en eksku rsion med både Vordingborg kommune for de 
lysåbne naturtyper og Naturstyrelsen for de fredsko vspligtige skovnaturtyper som ekskursionsværter. 
 
Ekskursionen skulle illustrere nogle at de temaer og handlemuligheder handleplanerne omhandler samt vise 
hvordan samarbejdet mellem stat og kommune fungerer. 
 
Ekskursionen foregik i N2000 område 168 for Havet og kysten mellem  Præstø  Fjord og Grønsund 
 
Vordingborg Kommune redegjorde hvordan processen med at udarbejde handleplanerne har været tilrettelagt 
og fremviste eksempler på hvilke indsatser der er nødvendige for at bevare de lysåbne naturåbne i form af 
afgræsning og slåning bla i rigkær. Naturstyrelsen viste nogle skovnaturtyper og behovet for rydninger og 
afgræsning for at sikre  nogle af de lyskrævende arter. 
 
På mødet blev det nævnt at handleplanerne er bindende for myndighederne men ikke for den enkelte lodsejer 
og at et hovedformål med handleplanerne i høj grad er at fordele indsatsen mellem myndighederne typisk staten 
og kommunerne. 
 
Virkemidlerne som i høj grad er frivillige aftaler med lodsejerne  blev også drøftet herunder i hvilket omfang at 
det vil virke og om der er tilstrækkelige ressourcer. 
 
I nedenstående link kan der findes ind til mere udførlig information for hvordan og hvor der skal afgives 
hørringssvar og hvad det konkrete indhold er for de enkelte planer. 
 
 



http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Handleplaner/Handleplaner_hoering/ 
 

Forslag til handleplaner for skov i offentlig høring 
 
Hvor skal jeg afgive høringssvar? 
Handleplaner for Natura 2000-områder med skov er udarbejdet i et samarbejde mellem Naturstyrelsen 
og en eller flere kommuner. Høringssvar skal enten afgives til Naturstyrelsen eller til den ansvarlige 
kommune. 

Du skal afgive dit høringssvar til Naturstyrelsen i perioden 8. juni til 17. august 2012, hvis 
høringssvaret vedrører den del af en handleplan, der omhandler skovbevoksede arealer med 
fredskovspligt. 
Afgiv dit høringssvar til Naturstyrelsen  
Se indkomne høringssvar 
 

Hvis dit høringssvar vedrører de øvrige dele af en handleplan, skal du afgive det til kommunen. 
Læs mere på KL's hjemmeside  

 

Der opfordres til at komme med sine bemærkninger  til handleplanerne og opfordre andre i sit bagland 
til at studere handleplanerne her i hørringsperioden. 

Ref: cje.15-06-2012. 

 

 

 


