Hvidbog
Høringssvar til
forslag til Natura 2000-handleplan
2016-2021
Ølsemagle Strand og Staunings Ø
Habitatområde H130
Natura 2000-område nr. 147
Feb. 2017

Forslag til handleplan og offentlig høring
Køge og Solrød Kommuner har hhv. den 5. oktober 2016 og den 10. oktober 2016
vedtaget et forslag til handleplan for Natura 2000-område nr. 147, Ølsemagle Strand
og Staunings Ø.
Planen har været fremlagt i 8 ugers offentlig høring på de to kommuners hjemmesider
i perioden 20. oktober – 15. december 2016 og er i Køge Kommune sendt til ejerne i
området.
De indkomne høringssvar er opsamlet i denne hvidbog, og vil blive fremlagt for de
politiske udvalg i de to kommuner i forbindelse med vedtagelsen af den endelige
handleplan. I Køge Kommune vil det sige ved Teknik- og Miljøudvalgets møde den 6.
april 2016. I Solrød Kommune vil det være ved Økonomi-, Teknik- og
Miljøudvalgets møde den 20. marts 2017 og Byrådets møde den 27. marts 2017.
De indkomne høringssvar har ikke givet anledning til faglige ændringer i den endelige
Handleplan.

Denne hvidbog er udarbejdet af:
Malene Savange Ringgaard, Køge Kommune, Miljøafdelingen
Maria Astrup Skov, Solrød Kommune, Teknik og Miljø

Høringssvar
Der er indkommet 3 høringssvar med relevans for handleplanen. Høringssvarene er
gengivet i sin helhed i bilag 1. I skemaet nedenfor er de vigtigste
spørgsmål/bemærkninger i høringssvarene gengivet.
Afsender
Svana

Naturstyrelsen Østsjælland

Dana Lim

Spørgsmål/Bemærkninger i Kommunernes
høringssvar
bemærkninger til
høringssvar
Svana har ingen
Taget til efterretning
indsigelser til forslaget,
men gør opmærksom på
hvilke love og
bekendtgørelser der er
gældende samt at
kommunen selv skal træffe
en screeningsafgørelse.
Naturstyrelsen foreslår at
Taget til efterretning
naturstyrelsens resultater
og plejemål som beskrevet
i Natura 2000-plejeplan
2016-21 indarbejdes i
diverse tabeller i
Handleplanen
DANA Lim tilkendegiver at
Taget til efterretning
deres jord gerne må indgå
i en afgræsningsaftale.

Bilag 1. Høringssvar

Solrød og Køge Kommuner

Østsjælland
Ref. KARBA
Den 14. november 2016

Høringssvar ang. handleplanen for Natura 2000-område 147, Ølsemagle Strand og
Staunings Ø
Naturstyrelsen har med interesse læst kommunens handleplan for Natura 2000-område nr.147
Ølsemagle Strand og Staunings Ø, hvor styrelsen selv har udarbejdet en Natura 2000plejeplan for området.
Naturstyrelsen er opmærksom på, kommunen endnu ikke har modtaget et resume af
styrelsens plejeplan og plejeplanen er stadig i høring. Kommunen vil modtage det endelige
resume senest den 20. januar 2017, hvor også den endelige plejeplan offentliggøres.
Vedhæftet er udkastet af styrelsens plejeplan for området.
Umiddelbart fremgår det ikke af handleplanen, hvilken indsats styrelsen allerede har udført i
perioden 2009-2015, ligesom der ikke er angivet styrelsens indsats til de kommende
plejebehov.
Naturstyrelsen lægger vægt på, at den endelige handleplan vil blive suppleret med disse
oplysninger, således at Naturstyrelsens gennemførte tiltag og planlagte, fremtidige tiltag
fremgår af handleplanen.
Derudover har styrelsen positivt bemærket, at der i handleplanen er angivet en fordeling af
indsatsen i den kommende periode (2016-2021) mellem kommunale myndigheder og Miljø- og
Fødevareministeriet, Naturstyrelsen (og evt. offentlige lodsejere), hvor angivelsen afventer
Naturstyrelsens tal. Disse data kan findes i plejeplanens tabeller c og d.
Umiddelbart vil Naturstyrelsen foreslå at:


relevante data fra plejeplanens tabel b samt beskrivelse af gennemførte plejetiltag fra 1.
plejeplanperiode bliver inkluderet i handleplanens redegørelse for gennemførelse af seneste
handleplan.



relevante data fra plejeplanens tabel c og d samt beskrivelse af plejemål og plejetiltag for
lysåbne naturtyper bliver inkluderet i handleplanens behov for indsatser.



der i handleplanens tabel 5 over fordelingen af opgaver mellem aktører bruges relevante
data fra plejeplanens tabeller c og d over plejemål for naturtyper.



plejeplanens tabel a over kortlagte naturtyper bliver inkluderet i handleplanens bilag 3 over
naturtyper på udpegningsgrundlag.

Naturstyrelsen erkender, at det kan være svært at omsætte data fra plejeplanerne til tabeller i
handleplanerne. Styrelsen indgår derfor gerne i en videre dialog om at ”oversætte” data på
den rette måde.
Desuden vil Naturstyrelsen gerne rose for en ellers udførlig og velinformeret handleplan. Der
var dog sluppet et par tastefejl ind, som styrelsen blot venligt vil gøre opmærksom på:


Under afsnittet ’Baggrund’(s.5) henvises der til bilag 4 kort 2, for at se arealfordelingen af
Natura 2000-området mellem de kommunale handleplanmyndigheder og Naturstyrelsen.
Dette bør ændres til kort 1, da det er her kortet ligger.



Der savnes en signaturforklaring på kort 2 (bilag 4) over de forskellige naturtyper, angivet i
farver.

Med venlig hilsen

Karina Bank Arikan
karba@nst.dk

