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Hvidbog over høringssvar til Natura 2000-

handleplaner 2016-2021 for: 
 
Søer ved Tårup og Klintholm (Natura 2000-område nr. 118) 
(udarbejdet i samarbejde med Nyborg Kommune) 
 
Skove og søer syd for Brahetrolleborg (Natura 2000-område nr. 120) 
(udarbejdet i samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune) 
 
Sydfynske Øhav (Natura 2000-område nr. 127) 
(udarbejdet i samarbejde med Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø Kommuner) 
 
Rødme Svinehaver (Natura 2000-område nr. 241) 
 
Høringsperiode: 20. oktober til 15. december 2016. 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) 
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har fremsendt enslydende høringssvar til alle fire 
handleplanforlag. 

Resume: 

SVANA gør ikke indsigelse mod forslag til handleplanen, men bemærker følgende:                                                                                                     

1. at en ny bekendtgørelse af miljømålsloven er blevet udstedt. Lovbekendtgørelsen erstatter 
bekendtgørelsen fra 2015, der er henvist til i handleplanen. 

2. at handleplanen skal behandles i forhold til reglerne om miljøvurdering af planer og 
programmer.  

Bemærkninger: 

1. I fodnoten til handleplanens afsnit ’Baggrund’, er der henvist til lovbekendtgørelsen fra 
2015.  

2. Kommunerne har truffet afgørelse om, at handleplanen ikke kræver en miljøvurdering. 
Afgørelsen med klagevejledning blev offentliggjort sammen med høringsbrevet til 
handleplanen, der blev udsendt den 20. oktober 2016. Der er ikke indkommet klager.  

Indstilling: 

1. Lovhenvisningen til miljømålsloven i fodnoten til afsnittet ’Baggrund’ ændres til: 
Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for internationale naturbeskyttelsesområder 
(Miljømålsloven), LBK nr. 1251 af 29/09/2016. 

2. Giver ikke anledning til ændringer i handleplanen. 
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Øvrige høringssvar til de enkelte handleplanforslag 

Søer ved Tårup og Klintholm (Natura 2000-område nr. 118) 
Der er kommet to øvrige høringssvar. Alle høringssvar er indkommet rettidigt. 

Danmarks Naturfredningsforening (DN), Svendborg 

Resume: 

1. DN, Svendborg refererer til planens bilag 2 med den statslige Natura 2000-plans 
indsatsprogram og ønsker en begrundelse for den beskrevne prioritering, hvor afgræsning af 
arealer prioriteres på trods af en eventuel øgning af fosforindholdet i søerne herved (gødning 
fra kreaturerne).  

2. DN gør opmærksom på, at flere af områdets søer er ved at gro til. 

Bemærkninger: 

1. Spørgsmålet om prioriteringen af modstridende naturinteresser vedrører den statslige 
Natura 2000-plan og således ikke den kommunale handleplanen. 

2. Kommunen er opmærksom på tilgroning af søer i området, og en indsats i forhold hertil vil 
indgå i kommunens arbejde i området. 

Indstilling: 

Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i handleplanen. 

 

Friluftsrådet Sydfyn 

Resume: 

1. Friluftsrådet glæder sig over, at der er sket forbedringer for klokkefrø og roser kommunerne 
for indsatsen. Dog undrer det Friluftsrådet, at der ikke er planlagt for nye indsatser i 2. 
planperiode.  

2. Friluftsrådet er imod at flugtskydebanen, der ligger i området ved Klintholm, lukkes, før der 
er etableret en ny miljøgodkendt flugtskydebane og spørger om faglig dokumentation for 
forurening. 

Bemærkninger: 

1. Indsatserne i handleplanen er bestemt af de statslige Natura 2000-planer.  

2. Flugtskydning giver anledning til nedfald af hagl, plast-skåle og lerduerester i et af 
klokkefrø-vandhullerne og på overdrevsarealet omkring. Dette udgør en potentiel 
forureningsrisiko og er problematisk i forhold til afgræsning af arealerne. Afgræsningen er 
vigtig for både udvikling af overdrevet og for klokkefrø.  
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Jægerne arbejder på at flytte skydebanen til et område sydvest for den eksisterende bane og 
uden for Natura 2000-området. Der er lokalplanlagt for banen og Svendborg Kommune er i 
gang med at behandle en miljøgodkendelse af en ny bane med mindst samme 
aktivitetsniveau.  

Indstilling: 

Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i handleplanen. 

Skove og søer syd for Brahetrolleborg (Natura 2000-område 

nr. 120) 
Der er kommet to øvrige høringssvar. Alle høringssvar er indkommet rettidigt. 

Friluftsrådet Sydfyn v/Per Brunsgaard til FMK 

Resume: 

Forslaget til handleplan ser fornuftigt ud, og foreningen er enige i det anførte behov for indsats 
og pleje. Desuden ros til indsatsen i første planperiode. 

Bemærkninger: 

Kommentar taget til efterretning. 

Indstilling: 

Giver ikke anledning til ændringer. 

 

Dansk Ornitologisk Forening Fyn v/Børge Langkilde Rasmussen 
til FMK  

Resume: 

Kommer med konkrete forslag til placering og indsats for at sikre levested for fjordterne 
(vedrører kun Faaborg-Midtfyn Kommune).  
 

Bemærkninger: 

Forslagene er noteret og vil indgå i det videre arbejde med at realisere handleplanen. 

Indstilling: 

Giver ikke anledning til ændringer. 

Sydfynske Øhav (Natura 2000-område nr. 127) 
Der er kommet seks øvrige høringssvar, der vedrører Natura 2000-område Sydfynske Øhav. 
Alle høringssvar er indkommet rettidigt. 
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Hvidbogen er udarbejdet i et samarbejde mellem Faaborg-Midtfyn, Langeland, Ærø og 
Svendborg Kommuner. 

 

Dansk ornitologisk Forening, Fyn  

Resume: 

DOF-Fyn er generelt tilfreds med, at kommunerne vil gøre en særlig indsats for ynglefuglene, 
samt at kommunerne vil undersøge og vurdere behovet for at regulere forstyrrelser af 
ynglefuglenes levesteder.  

DOF Fyn fremsætter en række forslag til udvidede tiltag for en række fuglearter. 

1. Vigtigt at fortsætte indsatsen for levesteder for plettet rørvagtel, engsnarre og splitterne fra 
første planperiode 2010-2015. DOF-Fyn efterlyser en mere præcis beskrivelse af den 
fremtidige indsats. 

2. Anfører, at der i handleplanen mangle indsatser for levesteder for havørn, plettet rørvagtel, 
engsnarre, sorthovedet måge, mosehornugle og almindelig ryle, og at det specifikt bør 
nævnes, hvorfor der ikke er indsats for disse arter. 

3. Der peges i øvrigt på en række forslag til konkrete tiltag for planens øvrige ynglefugle og 
det foreslås at medtage indsatser for trækfuglene sangsvane og knortegås i 
indsatsprogrammet.  

Bemærkninger: 

1. Indsatsen er beskrevet i handleplanen for 2010-2015, og i handleplan for 2016-2021, hvor 
indsatsen for de nævnte arter videreføres. Indsatsen gennemføres ved anlæg af 
hydrologiprojekter, genskabelse af strandsøer og pleje med rydning og afgræsning. 

2. Handleplanens indsatser har baggrund i indsatsprogrammet i Statens Natura 2000-plan. De 
nævnte arter indgår ikke i statens indsatsprogram, og der er ikke kortlagt og tilstandsvurderet 
levesteder for arterne. Undtaget er almindelig ryle, hvor de kortlagte levesteder er vurderet i 
god tilstand. 

3. Handleplanen beskriver ikke indsatserne i detaljer, som her er foreslået. De foreslåede tiltag 
vil indgå i det videre arbejde med at gennemføre handleplanen. Indarbejdelse af sangsvane og 
knortegås i indsatsprogrammet er et anliggende i forhold til den statslige Natura 2000-plan. 

Indstilling: 

Giver ikke anledning til ændringer i handleplanen. 

 

Danmarks Naturfredningsforening (DN) – Svendborg 

Resume: 
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1. DN-Svendborg konstaterer, at de frivillige tilskudsordninger ikke er tilstrækkelig attraktive 
til at sikre pleje af naturtyperne. DN efterspørger en klar plan for, hvordan plejen af naturtyper 
vil blive udført i tilstrækkeligt omfang, og hvem der tager sig af plejen i det omfang det ikke 
lykkes at inddrage private lodsejere i plejedriften. DN ønsker at tilsynet og plejen af Natura 
2000-områderne finder sted i tilstrækkeligt omfang til at sikre, at naturtyper og arter bevares 
og i bedste fald forbedres ganske væsentligt. 

2. DN konstaterer i den forbindelse, at Svendborg Kommune ligger lavt i  Naturkapitalindekset 
udarbejdet af DCE, Århus Universitet, og som beskriver hvor meget naturareal en kommune 
har og tilstanden af denne.  

Bemærkninger: 

1. Som udgangspunkt vurderer staten, at de støtteordninger i Landdistrikts-programmet, der 
stilles til rådighed for lodsejerne, er tilstrækkelige til at gennemføre den nødvendige pleje af 
naturtyperne. Kommunernes forpligtelse i denne sammenhæng er alene at medvirke til at 
udbrede kendskabet til ordningerne. I erkendelse af, at tilskudsordningerne ikke alle steder er 
tilstrækkelig attraktive til at løfte opgaven, gør kommunerne på forskellig vis en indsats med 
bl.a. etablering af hegn, økonomisk støtte til transport af dyr. Samt ved at drive kreaturfærgen 
YRSA, indkøbe og udlåne kreaturer til dyreholdere, og stille fangfolde og kreaturvogne til 
rådighed. Dette arbejde forventes fortsat. 

2. Høringssvaret falder uden for handleplanens område.  

Indstilling: 

Giver ikke anledning til ændringer i handleplanen. 

 

Friluftsrådet 

Resume: 

Friluftsrådet glæder sig over, at kommunerne bidrager økonomisk til transport af dyr til øerne 
ved at drive kreaturfærgen Yrsa, udlåner dyr og stiller faciliteter til rådighed for dyreholderne. 
Desuden glædeligt, at flytning af skydetidspunkt på Monnet har sikret et sted, hvor jægerne 
kan træne flugtskydning. 

Det er problematisk, at invasive arter først bekæmpes, når der er en forekomst over 10 % på 
arealet. Friluftsrådet mener det må være mere effektivt at bekæmpe, når der er små 
forekomster. 

Bemærkninger: 

Grundlaget for indsatserne i handleplaner er Statens indsatsprogram i Natura 2000-planen. 
Her er kun medtaget indsats for arealer med mere end 10% forekomst af invasive arter. Det 
er korrekt, at det visse tilfælde ville give mening med en bekæmpelse af små forekomster. 
Handleplanens krav om bekæmpelse af invasive arter på arealer med forekomst på over 10 %, 
er ikke til hinder for, at der kan ske bekæmpelse ved mindre forekomster. 
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Indstilling: 

Giver ikke anledning til ændringer i handleplanen. 

 

Søren Rosholt, Vestervej 47, 5932 Humble 

Resume: 

1. Søren Rosholt giver udtryk for, at handleplanen har en utilfredsstillende form, idet man som 
lodsejer ikke får at vide, om man bliver berørt af handleplanen. Mener det vil være en fordel, 
hvis det i handleplanen var klart angivet, hvor indsatser ønskes. 

2. Forbeholder sig ret til at kræve fuld erstatning for eventuelle tab, hvis der gennemføres 
indsatser på ejendommen. 

Bemærkninger: 

1. Handleplanen er udarbejdet i overensstemmelse med Bekendtgørelse om 
kommunalbestyrelsernes Natura 2000-handleplaner (BEK nr. 944 af 27/06/2016). Det fremgår 
heraf, at den kommunale Natura 2000-handleplan skal være så konkret, at dens 
gennemførelse kan vurderes. Dog må handleplanen ikke foregribe det præcise indhold af de 
aftaler eller afgørelser, der træffes i forhold til den enkelte lodsejer i forbindelse med 
gennemførelse af handleplanen.      

2. Det er statens udgangspunkt, at alle lodsejere får økonomisk kompensation for at indgå i 
Natura 2000-indsatsen. Det kan være i form af årlige tilskud til rydninger, hegning og/eller 
afgræsning. Der kan også blive tale om en erstatning, der blive udbetalt en gang for alle f.eks. 
ved udlægning af omdriftsjord til natur. Beløbet vil svare til værditabet på arealet og vil blive 
beregnet på samme måde som i fredningssager. 

Indstilling: 

Giver ikke anledning til ændringer i handleplanen. 

 

Susanne Lohmann, Vårøvej 36, 5700 Svendborg 

Resume: 

1. Gør opmærksom på, at det er vigtigt at genetablere ynglefuglebestanden på Monnet. Det 
anføres, at siden 2011 har ynglefugleantallet været lavt. 

2. Er utryg ved, at der går en tyr sammen med køerne på Monnet. Ønsker optimering af 
skiltning, så man tydeligt kan se, hvad der er tilladt i området. 

Bemærkninger: 

1. Det er rigtigt, at der var en nedgang i antallet af ynglefugle i perioden 2010 – 2013, hvilket 
skyldes mangelfuld afgræsning, tilgroning og mange ræve i området. Fra 2014 ses igen en 
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fremgang i antallet af ynglefugle. Således blev der registreret 451 par i 2015 og 390 par ved 
den seneste optælling i 2016. Kommunen har gennem de senere år – sammen med lodsejerne 
– arbejdet på at optimere plejen af Monnet ved rydning af buske, og en forbedring af 
afgræsningen ved at stille kreaturer (lånekøer) til rådighed for lodsejerne. 

2. Offentlighedens adgang og skiltning er ikke en del af handleplanen, og bliver behandlet i 
anden sammenhæng. 

Indstilling: 

Giver ikke anledning til ændringer i handleplanen. 

 

Gitte Nielsen, Monnetvej 8, 5700 Svendborg 

Resume: 

1. Af hensyn til ynglefuglene på Monnet efterspørges bekæmpelse af rævebestanden. 

2. Ønsker bedre skiltning, og mener mange besøgende er utrygge ved, at der går en tyr på 
arealet. 

3. Ønsker den tilladte flugtskydning væk fra Monnet. 

Bemærkninger: 

1.  Kommunen har sammen med lodsejere og lokale jægere reduceret bestanden af ræve på 
Monnet. Der er dog stadig en stor rævebestand i området, der grænser op til Monnet. 
Kommunen vil, i det omfang økonomien tillader det, arbejde på at opsætte et rævesikret hegn. 
Prædation fra ræve anses som den største trussel mod ynglefuglene på Monnet.  

2. Offentlighedens adgang og skiltning er ikke en del af handleplanen, og bliver behandlet i 
anden sammenhæng. 

3. Flytning af skydetidspunkt har indtil videre opfyldt Natura 2000-planen med hensyn til 
forstyrrelser af levesteder for ynglefugle. 

Indstilling: 

Giver ikke anledning til ændringer i handleplanen. 

Rødme Svinehaver (Natura 2000-område nr. 241) 
Der er kommet to øvrige høringssvar. Alle høringssvar er indkommet rettidigt. 

Danmarks Naturfredningsforening (DN), Svendborg 

Resume: 

1. DN er uenig i vurderingen af områdets udvikling mod en god-høj naturtilstand.  
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2. DN anfører, at det er nødvendigt at betragte området som bestående af mange forskellige 
delområder/naturtyper for at sikre, at der tages målrettede hensyn. DN beskriver den hidtidige 
indsats i delområderne og kommer med forslag til forbedringer i driften og nye tiltag. 

3. Områdets tilgængelighed for besøgende omtales, herunder skiltning ved indgangsvejene.  

Bemærkninger: 

1. Det er staten, der overvåger naturudviklingen i Natura 2000-områderne og beskriver denne 
i de statslige Natura 2000-planer. Vurderingen indgår derfor ikke i høringsmaterialet. 

2. Det er rigtigt, at området rummer mange naturtyper med forskellige hensyn. Størstedelen 
af Natura 2000-området ejes af Naturstyrelsen, som selv gennemfører Natura 2000-planen i 
egen drifts- og plejeplan. Størstedelen af kommentarerne fra DN er rettet mod Naturstyrelsens 
arealer. For de private arealer, som kommunen har ansvaret for, peger DN på at holde 
vedopvækst nede (rydning og græsning), bortluge engbrandbæger og sikre vedligeholdelse af 
kreaturhegn. Kommunen er enig i de anførte opmærksomhedspunkter og har bl.a. i 2016 
ryddet størstedelen af det private overdrev for vedopvækst. 

3. Handleplanen omfatter ikke rekreative interesser. 

Indstilling: 

Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i handleplanen. 

 

Friluftsrådet Sydfyn 

Resume: 

Friluftsrådet glæder sig over og roser arbejdet i første planperiode og er enige i planen for 
anden planperiode. Friluftsråde vil også gerne rose for at Rødme Svinehaver er blevet 
offentligt tilgængelig. 

Bemærkninger: 

Tages til efterretning. 

Indstilling: 

Høringssvaret giver ikke anledning til ændringer i handleplanen. 

 


