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Sagsnr.:16/11403
Ref: axfm

Hvidbog
Over høringssvar til Lejre Kommunes Natura 2000-handleplanforslag
Område
Natura 2000-område nr. 136, Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov
Natura 2000-område nr. 145, Ejby Ådal og omkringliggende kystskrænter
Natura 2000-område nr. 146, Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø
Natura 2000-område nr. 151, Ramsø Mose
Natura 2000-område nr. 239, Ryegård Dyrehave, Bramsnæs og Garveriskov, Egernæs med holme og Fuglsø

Organisation/borger
Miljøstyrelsen (tidligere
SVANA)

Gælder for område
Nr. 145
Nr. 151
Nr. 239
Nr. 136* (se nedenfor)

Resumé
Miljøstyrelsen har gjort
indsigelse mod kommunens
handleplan, fordi det
fremgår af handleplanen, at
indsatserne gennemføres
gennem frivillige aftaler.

Svar og vurdering
Lejre Kommune tager
indsigelsen til efterretning.

Miljøstyrelsen (tidligere
SVANA)

Nr. 151
Nr. 136

Lejre Kommune tager
bemærkningen til
efterretning.

Miljøstyrelsen (tidligere

Nr. 151

Styrelsen gør opmærksom
på, hvordan
myndighedsopgaverne er
fordelt mellem
Miljøstyrelsen og
Naturstyrelsen.
Naturstyrelsens indsats

Lejre Kommune tager

Ændring i handleplanen
Formuleringen om den
frivillige indsats vil blive
rettet til, at indsatsen i
videst muligt omfang
gennemføres ved frivillige
aftaler. Miljøstyrelsen har d.
13.2 på denne baggrund
trukket indsigelserne
tilbage, såfremt denne
ændring findes i de endelige
handleplaner.
Der vil blive foretaget en
opdatering af fordelingen af
myndighedsansvaret i
handleplanen.

Informationerne vil blive
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SVANA)

Miljøstyrelsen (tidligere
SVANA)

Nr. 136
Nr. 145
Nr. 146
Nr. 151
Nr. 239

Miljøstyrelsen (tidligere
SVANA)

Nr. 136
Nr. 145
Nr. 146
Nr. 151
Nr. 239

Miljøstyrelsen (tidligere
SVANA)

Nr. 136
Nr. 145
Nr. 146
Nr. 151
Nr. 239

Miljøstyrelsen (tidligere
SVANA)

Nr. 136
Nr. 145
Nr. 146
Nr. 151
Nr. 239
Nr. 136

Miljøstyrelsen (tidligere

mangler i oversigten over
fordelingen af indsatsen
mellem myndighederne.
Lovbekendtgørelse nr. 1251
af 29/09/2016 erstatter
lovbekendtgørelsen fra
2015.

Bekendtgørelse om
tilvejebringelse af Natura
2000-skovplanlægning er
blevet opdateret, den
nugældende er
bekendtgørelse nr. 946 af
27/6/ 2016.
Lovbekendtgørelse om
miljøvurdering af planer og
programmer nr. 939 af
3/7/2013 er erstattet af
lovbekendtgørelse om
miljøvurdering af planer og
programmer nr. 1533 af
10/12/2015.
Handleplanbekendtgørelse
nr. 944 af 27/6/ 2016 er
fortsat gældende.

Der skal laves en

bemærkningen til
efterretning.

indført i tabel 3.

Lejre Kommune ser, at der
siden Miljøstyrelsens
kommentar er kommet
endnu en erstatning for LBK
nr. 1251 af 29/09/2016. Den
nugældende er LBK nr. 119
af 26/01/2017.
Lejre Kommune tager
bemærkningen til
efterretning.

Der vil blive foretaget en
opdatering af
lovhenvisningen i
handleplanen.

Lejre Kommune tager
bemærkningen til
efterretning.

Der vil blive foretaget en
opdatering af
lovhenvisningen i
handleplanen.

Lejre Kommune tager
bemærkningen til
efterretning.

Der vil blive foretaget en
opdatering af
lovhenvisningen i
handleplanen.

Lejre Kommune tager

Der er gennemført en

Der vil blive foretaget en
opdatering af
lovhenvisningen i
handleplanen.
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SVANA)

Nr. 145
Nr. 146
Nr. 151
Nr. 239

screeningsafgørelse af,
hvorvidt der skal udarbejdes
en SMV for
handleplanforslaget, og
dette skal offentliggøres
inden vedtagelsen af
planen.

bemærkningen til
efterretning.

Naturstyrelsen

Nr. 146

Lejre Kommune tager
bemærkningen til
efterretning.

Naturstyrelsen

Nr. 146

Opsummeringen af
indsatsen i 1. planperiode,
er mangelfuld i forhold til
Naturstyrelsens
arealmæssige indsats.
Fordelingen af indsatsen i 2.
planperiode angiver ikke
den fulde indsats, som
Naturstyrelsen har planlagt,
jf. styrelsens plejeplan.

Lejre Kommune tager
bemærkningen til
efterretning.

forhøring af berørte
myndigheder
jf. LBK nr. 1533 af
10/12/2015 § 4, stk. 3 samt
LBK nr. 1533 af 10/12/2015
§ 7, stk. 4. Herefter blev der
truffet afgørelse om, at der
ikke skulle udarbejdes en
SMV for
handleplanforslaget. Der er
også gjort opmærksom
herpå i handleplanen.
Data fra Naturstyrelsens
indsats vil blive indført i
handleplanen.

Data fra Naturstyrelsen vil
blive indført i handleplanen.

Der vil endvidere i alle planer blive foretaget en opdatering af styrelsernes navne efter de seneste styrelsesfusioner i Miljø- og Fødevareministeriet
samt en opdatering af henvisninger til hjemmesider. For de planer hvor det er relevant, vil resuméet af offentlige lodsejeres drifts- og plejeplaner
blive indsat.
* For Natura 2000-område nr. 136 har Miljøstyrelsen tilsyneladende overset, at der i handleplanforslaget stod, at indsatsen gennemføres gennem
frivillige aftaler. Ifølge miljømålslovens § 46 a, stk. 2, skal handleplanen være i overensstemmelse med Natura 2000-planen og ifølge lovens § 46 a, stk.
4, skal kommunalbestyrelsen sikre gennemførelse af en vedtaget handleplan. Kommunalbestyrelsen er derfor forpligtet til at gennemføre
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handleplanen, også hvis det måtte vise sig, at de fornødne frivillige lodsejeraftaler ikke kan indgås. Derfor har Miljøstyrelsen gjort indsigelse mod de
andre handleplanforslag med krav om, at formuleringen blev ændret til, at den konkrete indsats i videst muligt omfang forudsættes gennemført ved
frivillige aftaler. Dette vil ligeledes blive gennemført for handleplanforslaget for Natura 2000-områder nr. 136, selvom Miljøstyrelsen tilsyneladende
har overset manglen.

