
Hvidbog for høringssvar til forslag: Natura 2000-handleplan Udby Vig 

(N155) for 2. planperiode 2016 – 2021. 
Holbæk Kommune har i perioden fra den 20. oktober 2016 – 15. december 2016 haft forslaget til handplan 

fremlagt i offentlig høring. 

I høringsperioden er der indkommet 3 bemærkninger: 

Indsiger: Høringssvar 
medfører ikke 
ændringer i den 
endelige handleplan 

Høringssvar 
medfører ændringer 
i den endelige 
handleplan 

1. Miljøstyrelsen (tidl. SVANA – Styrelsen for Vand- og 
Naturforvaltningen) 

X  

2. DN Lokalafdeling Holbæk  X  

3. Holbæk Jægerråd  X  

4. Tom Nørskov & Vivian Mangaard X  

1. Miljøstyrelsen (tidl. SVANA – Styrelsen for Vand- og Naturforvaltningen) (Bilag 1) 

a. Opdatering af love og bekendtgørelser. Lovbekendtgørelse nr. 1251 af 29. september 2016 

erstatter lovbekendtgørelse fra 2009. 

Holbæk Kommunes bemærkning: Love og bekendtgørelser opdateres i Handleplanen 

b. Kommunale handleplaner er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer. 

Derfor skal kommunen træffe en konkret afgørelse om virkningerne af handleplanen. 

Kommunernes afgørelse skal offentliggøres. 

Holbæk Kommunes bemærkning: Holbæk Kommune vil inden der træffes afgørelse om 

vedtagelse af Handleplanen træffe beslutning om at Handleplanen ikke skal miljøvurderes. 

2. DN Lokalafdeling Holbæk (Bilag 2) 

a. Ønsker at planen er mere konkret, og DN har 2 forslag til konkrete plejeindsatser i området 

for at mindske tilgroningen 

Holbæk Kommunes bemærkninger: Ifølge bekendtgørelsen (944 af 27/06/2016 om 

kommunalbestyrelsernes Natura 2000-handleplaner), skal planen være så konkret at den kan 

vurderes, men handleplanen må ikke foregribe præcise indhold af de aftaler eller afgørelser, 

der træffes i forhold til den enkelte lodsejer i forbindelse med gennemførelsen af 

handleplanen. Det er Holbæk Kommunes vurdering at DN’s forsalg er for konkrete til at kunne 

ligge indenfor rammerne af bekendtgørelsens bestemmelser. 

b. Ønsker som interesseorganisation og vil gerne deltage i samarbejde om sikring og 

udviklingen af området. 

Holbæk Kommunes bemærkninger: Holbæk Kommune vil, når det bliver aktuelt med 

inddragelse af lodsejere og interesseorganisationer tage kontakt til DN Lokalafdeling Holbæk. 

3. Holbæk Jægerråd (Bilag 3) 

a. Der skal være mulighed for at engene kan blive afvandet ved for høj vandstand, da det ikke 

er muligt at afgræsse engene når de står under vand og det er ikke forsvarligt at have køer 



gående, hvis de ikke afvandes. 

Det skal være muligt/lovlig, at rense renderne som går ud i vigen, så en naturlig afvanding 

foregår. 

Holbæk Kommunes bemærkninger: Den overordnet målsætning med Natura 2000 planen for 

området er, bl.a. at have en optimal hydrologi hvor der sikres tilfredsstillende betingelser for 

sump-og kildevældsvindelsnegl samt en række sjældne plantearter, som er knyttet til de 

lysåbne naturtyper. Afvandingen af arealerne skal derfor altid sikre at dette er opfyldt.  

Hvis der indgår pleje med afgræssende dyr, skal det altid ske under hensyntagen til dyrenes ve 

og vel. 

4. Tom Nørskov & Vivian Mangaard (Bilag 4) 

a. Det oplyses at sivvækst holdes nede på deres matrikel. 

Holbæk Kommunes bemærkninger: Oplysningen er noteret men det kan ikke på det 

foreliggende grundlag vurderes om den gennemførte pleje sikre betingelserne for de sjældne 

plantearter og sump-og kildevældsvindelsneglen. 
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