Hvidbog for Natura 2000-område nr. 124, Maden på Helnæs og havet vest for
Nr.

Afsender

124.1

Naturstyrelsen

124.2

Danmarks
Naturfredningsforening
Assens

(Dato for
modtagelse)
13-12-2016

14-12-2016

Resumé (inddelt i emner)

Kommentarer
/Svar
A: Naturstyrelsen fremhæver, at det ikke A: Oplysningerne indsættes i handlplanen. Ved
fremgår i handleplanen, hvilken indsats offentliggørelsen af handleplanen havde kommunen
styrelsen har udført i periosen 2009ikke modtaget Naturstyrelsens plejeplan og dermed
2015. Oplysninger om Naturstyrelsens
de oplysninger, som styrelsen nævner i sit
gennemførte og planlagte tiltag skal
høringssvar.
fremgå af handleplanen

A: Selvom det falder uden for
A: Kommentaren er taget til efterretning.
handleplanernes kommissorier, påpeges
det, at Natura 2000-områders
udstrækning ikke er tilstrækkelig til at
opretholde sunde og varierede bestande
af Danmarks vilde planter og dyr.

Indstilling
A: Naturstyrelsens plejeplan
indsættes i handleplanen som
bilag 1. Oplysninger om
Naturstyrelsens tiltag
indsættes som en ny tabel
(tabel 1B) samt i tabellen på
bilag 3.

A: Giver ikke anledning til
ændringer.

B: Det er bekymrende, at den fremtidige B:I Natura 2000-handleplanen fra Maden på Helnæs B: Giver ikke anledning til
indsats er beskrevet med
og havet vest for er indsatsbehovet angivet præcist og ændringer.
maskimumsangivelser og ikke
ikke alene med en maksimumangivelse.
minimumsangivelser. Det foreslås at der
indsættes minimumsangivelser.

124.3

Styrelsen for Vand- og
Naturforvaltning

14-12-2016

C: Kommunen får ros for i højere grad
C: Kommentaren er taget til efterretning.
end andre kommuner at fortsætte den
brede og varierede interessentindragelse.

C: Giver ikke anledning til
ændringer

Styrelsen for Vand-og Naturforvaltning
gør ikke indsigelse mod forslaget til
kommunal handleplan nr. 114, men har
følgende bemærkninger:

A: Giver ikke anledning til
ændringer.

Kommentaren er taget til efterretning.

A:Der er udstedt en ny bekendtgørelse af A: Efter modtagelse af høringssvar er der den 26-01miljømålsloven (lovbek. nr. 1251 af
2017 sket yderligere ændringer og der er udstedt en
29/09/2016).
ny bekendtgørelse med nr. 119.

A: Lovhensvinsningen rettes.

B: Kommunen skal tage stilling til, om
det konkrete udkast til kommunal
handleplan skal undergå en
miljøvurdering. Der skal træffes en
screeningsafgørelse, som kan påklages
efter miljømålslovens regler.

B: Byrådet har truffet afgørelse om, at handleplanerne B: Giver ikke anledning til
ikke kræver miljøvurdering. Afgørelsen med
ændringer.
klagevejledning blev offentliggjort sammen med
høringsbrevet, der blev udsendt den 20. oktober 2016.
Der er ikke indkommet klager. Kommunen finder ikke
grundlag for at gøre videre.

Styrelsen for Vand- og
Naturforvaltning og
Miljøstyrelsen er lagt
sammen pr. den 1. feb.
2017. Den nye styrelse
viderefører navnet
Miljøstyrelsen.
124.4

Friluftsrådet Sydfyn

I hele handleplanen rettes
"Styrelsen for Vand- og
Naturforvaltning" til
"Miljøstyrelsen"

15-12-2016

Ros for at handleplanerne er let læselige Kommentaren er taget til efterretning.
samt for den indsats kommunen har
gennemført i første planperiode.
Friluftsrådet har ingen negative
bemærkninger til
handleplansfoprslagene.

Giver ikke anledning til
ændringer

