
Høringsnotat for Natura 2000-plejeplan 
 

NOTAT 
/ 

SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE 
 

vedrørende høringssvar til Natura 2000-plejeplan inkl. miljørapport (”SMV”)  
 

Forslag til Natura 2000-plejeplan 
for Naturstyrelsens arealer 
i Natura 2000-område nr. 4 

 
Hirsholmene, havet vest herfor og Ellinge Å’s udløb 

 
 
Forslaget til plejeplan var i offentlig høring i perioden 8. juni til 17. august 2012.  
 

Høringsmateriale og høringssvar kan ses på 
Høringsmateriale 

og 
Høringssvar til plejeplaner og skovhandleplaner 

 
Forslaget til plejeplan er annonceret offentligt og desuden sendt i høring hos relevante 
myndigheder. 
 
Parallelt hermed har en miljøvurdering af plejeplanen været offentliggjort i henhold til § 8 i 
bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer. 
 
Plejeplanens formål er at udmønte Natura 2000-planen på Naturstyrelsens andel af Natura 2000-
området. Natura 2000-planen udgør grundlaget for plejeplanens prioriteringer og valg. 
Miljørapporten viste ikke væsentlig modstrid med andre miljøhensyn, og der er i den offentlige 
høring ikke modtaget kommentarer til rapporten. 
 
Naturstyrelsen har modtaget i alt 193 områdespecifikke høringssvar til plejeplanerne, samt 11 
overordnede høringssvar vedrørende plejeplanlægningen. De emner fra høringen, der er af generel 
karakter, er sammenfattet i et særskilt høringsnotat, der kan ses på Generelt høringsnotat mv. 
 
Til plejeplan nr. 4 er der modtaget i alt et høringssvar (se evt. sidst i dette notat for en oversigt). 
  
Svarene har især berørt de emner, som sammenfattes i det følgende. Naturstyrelsens kommentarer 
hertil er anført i kursiv. 
 
Det skal bemærkes, at høringssvarene kun er gengivet i hovedtræk. Ønskes detaljerede oplysninger 
om svarenes indhold, henvises der til de fremsendte høringssvar. 
 
 

http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Plejeplaner/
http://websag.mim.dk/hoeringNaturplaner2012/websider/visalle.aspx
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Plejeplaner/Hoering_plejeplaner/


Bemærkninger til forslaget til plejeplan 
 
1. Adgang, friluftsliv og formidling 
 
Høringssvar: 
Friluftsrådet Vendsyssel gør opmærksom på at planens beskyttelse mod forstyrrelser i form af 
adgangsregulering ved ynglefuglekolonier ikke bør være mere omfattende end højst nødvendigt. 
 
 
Naturstyrelsen: 
Adgangsbegrænsningen ved skiltning ved ternekolonierne foregår netop tilpasset behovet. Skiltet 
sættes først op når og hvis fuglene etablere sig og fjernes så snart ungerne har forladt området. 
 
 
Justeringer af forslaget til plejeplan på baggrund af høringssvar 
 
 
De fremkomne bemærkninger har ikke givet anledning til ændring af plejeplanforslaget. 
 
 
 
Overvågning af de væsentlige miljøpåvirkninger af plejeplanen 
 
Naturstyrelsen vil overvåge effekten af Natura 2000-plejeplanen gennem det nationale 
overvågningsprogram NOVANA 2011-2015, der følger udviklingen i naturtilstanden og 
arealudbredelse af de naturtyper og arter, som planlægningen omfatter. Desuden vil Naturstyrelsen i 
samarbejde med NaturErhvervstyrelsen og Kommunernes Landsforening overvåge fremdriften i 
den forudsatte forvaltningsindsats. 
 
 
Afsendere af høringssvar til forslaget til plejeplan 
 

 ID138 Høringssvar fra Friluftsrådet Vendsyssel (se herværende høringsnotat + det generelle 
høringsnotat). 

 

http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/National_naturbeskyttelse/Overvaagning_af_vand_og_natur/NOVANA/novana.htm
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