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Nr
.

Navn

Resumé af bemærkning

Administrationens
vurdering

1

Arresøgruppen

Taget til efterretning

2

Dansk
Ornitologisk
Forening

3

Danmarks
Naturfredningsforening
Halsnæs

4

Friluftsrådet

Om Arresø: støtter de
tiltag, der fremgår af den
fælles kommunale
handleplan.
Om Arresø: Roser Halsnæs
Kommunes naturplejetiltag fsa.
fiskeørn. Der bør udlægges
flere/større arealer til arten.
Finder, det problematisk at
administrationen af
sø+omgivelser er delt mellem
stat og kommune. Finder at
målsætning (fra statslig
Natura2000-plan) om
beskyttelse/krav til antal
fuglearter er upræcis/uambitiøs
og ligger langt under områdets
faktiske/nuværende
bestandsstørrelse.
Finder at statsskov burde
udlægge mere urørt skov.
Handleplan og statslig
plejeplan
utilstrækkelige til at bevare
områdets fugleliv. Dette
skyldes
især, at planerne er meget lidt
forpligtende for Naturstyrelsen.
Om Arresø: Grundigt arbejde.
Plan bør være mere konkret.
Kritik af, at en del af
Naturstyrelsens arealer på
Arrenæs gødes.
Om Arresø: Roser plan for
overskuelighed, glad for at
sejlads-bestemmelser
revideres til glæde for friluftsog fugleliv. Bør fremgå af plan
hvorvidt fiskeørn-pleje får
betydning for adgang. Urørt
skov bør placeres væk fra
arealer med offentlig adgang.
På offentligt ejede græssede
arealer bør offentlig adgang
sikres.

2012

Konsekvenser for
kommunal naturhandleplan
Ingen

Taget til efterretning.
Kritik primært af
Natura2000-planen
og statslig plejeplan
(begge alene
Naturstyrelsen).

Ingen

Taget til efterretning

Ingen

Naturhandleplanen
planlægger for
sikring af udpegede
naturtyper og arter.
Rekreative
ønsker/tiltag skal
tilpasses områdets
naturbevaringsmålsætning; ikke
omvendt. Fiskeørnetiltag får ikke
betydning for

Ingen

Nr
.

Navn

Resumé af bemærkning

Administrationens
vurdering

Konsekvenser for
kommunal naturhandleplan

nuværende
adgangsbestemmels
er.
5

Friluftsrådet

Om Hesselø: Arealet bør fortsat
kunne besøges fra havkajak

6

Dansk
Jægerforbund

7

Kystdirektorat

8

Dansk Kano- og
Kajakforening

Om Hesselø:
Følger statens kommende
arbejde med
reservatbestemmelser med
skærpet interesse. Natur og
naturpleje bør formidles til
befolkningen,
Om Hesselø: Ingen
bemærkninger
Om Hesselø:
Ønsker uændret adgang

9

Miljøministeriet

10

Dansk
Jægerforbund

11

Danmarks
Naturfredningsforening
Halsnæs

12

Dansk
Ornitologisk
Forening

Om Hesselø:
Naturstyrelsen er ikke
alene handleplanmyndighed
på marine naturtyper
Om Farvandet mellem
Hundested Rørvig: Noterer at
jagttidsbegrænsning ikke
nævnes i handleplan. Natur og
naturpleje bør formidles til
befolkningen,
Om Farvandet mellem
Hundested Rørvig:
Søtransportcenter kan medføre
øget trafik til søs/
forureningsrisiko. Kommune
bør udarbejde handlingsplan til
overvågning af
risikofaktorer.
Om Farvandet mellem
Hundested Rørvig: Kommunale
handleplans sammenfatning af
de væsentligste

Øen er privatejet.
Naturhandleplanen
planlægger for
sikring af udpegede
naturtyper og arter.
Rekreative
ønsker/tiltag skal
tilpasses områdets
naturbevaringsmålsætning; ikke
omvendt.
Adgang- og
reservatbestemmels
er er et statsligt
anliggende
Taget til efterretning.

Ingen

Ingen

Adgang- og
reservatbestemmels
er er et statsligt
anliggende
Taget til efterretning

Ingen

Taget til efterretning

Ingen

Taget til efterretning

Ingen. Evt.
supplerende
beredskabshandlepl
aner udarbejdes
separat.

Sammenfatning er
kopieret fra statslig
Natura2000-plan, i
overensstemmelse

Ingen.

Specificerer
handleplanmyndigh
eder

Nr
.

Navn

13

Friluftsrådet

14

Dansk Kano- og
Kajakforening

15

Kystdirektorat

16

Friluftsrådet

17

Miljøministeriet

Resumé af bemærkning

Administrationens
vurdering

naturværdier er summarisk;
mangler fuglearter. Trusler
mangler at blive indført, jf.
foreningens tidligere
høringssvar fsa.statslig
Natura2000-plan.
Kitesurfing/jagt/fiskeri/havneu
dvidelse af Lynæs Havn bør
fremgå som trusler.
Utilfredsstillende at der ikke er
foreslået nogen
forvaltningsindsats overfor
fugle-udpegningsarterne.

med landspraksis.
Angivelse af trusler
kopieret fra statslig
Natura2000-plan, i
overensstemmelse
med landspraksis.
Forvaltning af
søterritoriet er et
statsligt anliggende.
Halsnæs Kommunes
høringsvar til
statslige
Natura2000-plan
påpegede ligeledes
kitesurfing som
trussel. Dette blev
ikke tilføjet statslig
Natura2000-plan.
Evt. havneudvidelser
skal
tilpasses/iagttage
områdets
naturbevaringsmålsætning.
Taget til efterretning

Om Farvandet mellem
Hundested Rørvig: Nuværende
omfang af offentlig adgang bør
opretholdes. Natur og
naturpleje bør formidles til
befolkningen.
Om Farvandet mellem
Hundested Rørvig:
Ønsker uændret adgang.

Om Farvandet mellem
Hundested Rørvig:Specifikation
af ulovligt anlagt
kystbeskyttelse på Rørvighalvøen
Om Farvandet mellem
Hundested Rørvig: Urørt skov
bør placeres vækfra arealer
med offentlig adgang. På
offentligt ejede græssede
arealer bør offentlig adgang
sikres. Natur og naturpleje bør
formidles til befolkningen.
Om Tisvilde/Melby Hede:
Behov for præcisering fsa.

Konsekvenser for
kommunal naturhandleplan

Ingen

Der er ingen planer i
området om at
begrænse adgang.
Adgang- og
reservatbestemmels
er er iø. et statsligt
anliggende
Vedrører ikke
Halsnæs Kommune

Ingen

Naturhandleplanen
planlægger for
sikring af udpegede
naturtyper og arter.
Rekreative
ønsker/tiltag skal
tilpasses områdets
naturbevaringsmålsætning.

Ingen

Vedrører alene
Gribskov Kommune,

Ingen

Ingen

Nr
.

Navn

Resumé af bemærkning
sikring af særlig ubeskyttet
natur

18

Dansk
Ornitologisk
Forening

19

Friluftsrådet

Om Roskilde Fjord:
Handleplaner uspecificeret,
mangler ordentlig samordning
af
kystzoneforvaltningens
naturbeskyttelse.
• Tilsynet med eksisterende
færdselsbegrænsning i området
skal styrkes og
kontrol til søs skal iværksættes
• Der skal etableres nye
færdselsfri lavvandsområder
• Der skal iværksættes et
forskningsprogram, der fastslår
årsagerne til en række af de
prioriterede
arters tilbagegang og mangle
ynglesucces
• Sejladsen skal begrænses i
perioder med isdække
• I samspil med vandplanerne
skal næringsstofudledningerne
begrænses, så den submerse
vegetation kan genetablere sig.
Tilledning af næringsstoffer til
Selsø må begrænses ved
genopretning af vandløbet, der
fører næringsstoffer til søen
• Et naturgenopretningsprojekt
for det tidligere marine område
nord for Østskoven bør
igangsættes
• Der må snarest igangsættes
en plan for sikring af
afgræsning af strandengene
• Forekomsten af mink og
rotter må kortlægges og evt.
forekomster bekæmpes
• Troldændernes dagrasteplads
på Store Kattinge sø skal sikres
mod forstyrrelser
• Blåmuslingefiskeri i området
forbydes
Om Roskilde Fjord:
Urørt skov bør placeres væk fra
arealer med offentlig adgang.
På offentligt ejede græssede

Administrationens
vurdering
da der ikke findes
privat- eller
kommunalt ejede
arealer fsa de dele af
Natura2000-området
der ligger i Halsnæs
Kommune.
Forvaltning af
søterritoriet og
adgang- og
reservatbestemmels
er er et statsligt
anliggende.
Samarbejde om
tilsyn med
færdselsbegrænsnin
ger tænkes
påbegyndt.
Halsnæs Kommunes
høringsvar til
statslige
Natura2000-plan
påpegede ligeledes
forstyrrelse samt
mink som trussel for
arterne.

Naturhandleplanen
planlægger for
sikring af udpegede
naturtyper og arter.

Konsekvenser for
kommunal naturhandleplan

Ingen

Ingen

Nr
.

Navn

20

Kystdirektorat

21

Miljøministeriet

Resumé af bemærkning

Administrationens
vurdering

arealer bør offentlig adgang
sikres. Natur og naturpleje bør
formidles til befolkningen samt
lodsejerergrupper.
Handleplanen bør have kapitler
om arealforvaltning og
formidling på de områder, der
prioriteres højt
for publikum
Om Roskilde Fjord: Bemærker
at såfremt man fjerner diger
for at genoprette naturlig
hydrologi, det undersøges om
fjernelsen
medfører uønsket
oversvømmelsesrisiko for f.eks.
bebyggelse i området
Om Roskilde Fjord:
Forvaltning af havørn ikke
alene Naturstyrelsens opgave.
Det bør fremgå at kildevæld
desuden kan plejes ved
rydning og græsning

Rekreative
ønsker/tiltag skal
tilpasses områdets
naturbevaringsmålsætning; ikke
omvendt.

Konsekvenser for
kommunal naturhandleplan

Taget til efterretning

Ingen

Taget til efterretning

Tilføjer anførte
plejetyperfsa.
kildevælds-pleje.

