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Norddjurs Kommunes høringssvar vedrørende forslag til Natura 2000-plan 20092015 for Natura 2000-område nr. 46 Anholt og havet nord for.
Generelt
Norddjurs Kommune fremsender hermed bemærkninger til forslag til Natura 2000-plan 2009-2015 for
Natura 2000-område nr. 46 Anholt og havet nord for. Kommunen har undervejs i forløbet fået svar på
en del spørgsmål. Disse spørgsmål og svar har konsekvenser for det høringssvar, som kommunen afgiver
og ses derfor sidst i dokumentet.
Udpegningsgrundlaget (side 6-7)
Natura 2000-området består af Habitatområde H 42 og Fuglebeskyttelsesområde F 32. På blst.dk ses
udpegningsgrundlaget, der også fremgår af nedennævnte liste.

På blst.dk fremgår det, at følgende naturtyper er prioriterede naturtyper:
*1150 (kystlagune og strandsøer)
*2130 stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå-grøn klit)
*2140 kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede)
*2250 kystklitter med enebær
Trusselsvurderinger (side 8-10)
Citat: ”Næringsstofbelastning i form af baggrundsbelastninger med kvælstof fra luften er af Danmarks
Miljøundersøgelser beregnet til 14 kg N/ha/år (2006), hvilket overskrider laveste tålegrænse for alle
de terrestriske naturtyper. Dette vurderes at accelerere tilgroningen med vedplanter/vækst af
græsser, der herved uhensigtsmæssigt kan stabilisere de ellers dynamiske klitnaturtyper”.
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Norddjurs Kommunes kommentar
Den nyeste beregning fra DMU viser, at baggrundsbelastningen er faldet fra 15 kg til 12 kg i
gennemsnit. Af de 15 kg baggrundsbelastning er de 7 kg NOx som transporteres over lange afstande
(100-1.000 km), resten er ammoniak, som er mere lokalt. Norddjurs Kommune vurderer, at årsagen til
den relative høje belastning midt ude i Kattegat er, at der regnes i store intervaller. Vi vurderer ikke,
at enkeltkilder på Djursland påvirker depositionen på Anholt væsentligt, da de generelle målinger fra
fastlandet indeholder et vist bidrag fra lokale NH3 kilder.
”Pesticider og gifte: De marine naturtyper og de store fugleforekomster er sårbare overfor olieudslip
og forurening med olie fra grundstødte skibe m.v., idet der er meget tæt skibstrafik øst om Anholt og
idet der flere gange har været mindre olieforureninger.
Norddjurs Kommunes kommentar:
Norddjurs Kommune har lavet en beredskabsplan, som skal medvirke til at forhindre vidtgående
konsekvenser af olieudslip.
”Tilgroning i form af opvækst af træer og buske er spredt ud over hele det terrestriske areal.
Tilgroningen medfører, at habitatnaturtyperne forsvinder. Der er endvidere udbredt tilgroning med
tagrør, pil, birk og høje urter i klitlavningerne på Flakket. Plantagerne udgør en betydelig trussel i
form af frøpres.”
Norddjurs Kommunes kommentar:
Der er bl.a. markante tilgroninger følgende steder.
• Sønderbjerg og området øst og nordøst herfor
• Nord for Nordstrandvej (syd for Flakket)
• Hermansgave
• Pletter rundt omkring på øen, nær byen og østligst i Ørkenen
• sydøst og syd for Kistehøjvej/Kistehøjstien
Norddjurs Kommune agter at undersøge, hvad der kan gøres ved dette.
”Utilstrækkelig beskyttelse: Der er en utilstrækkelig beskyttelse af skovnaturtyper mod bl.a. konvertering til andre træarter”.
Norddjurs Kommunes kommentar:
Vi forstår ikke denne sætning og vil gerne have oplyst, hvad I mener her. Naturtypen 2180 Skovklit er,
så vidt vi kan se, den eneste Natura 2000-skovnaturtype på øen. Skovklit defineres som kystklitter
bevokset med hjemmehørende træer. Som bekendt var alle træer på øen væk i 1600-tallet. Da man
begyndte at plante i slutningen af 1800-tallet, plantede man mange forskellige træarter: skovfyr,
bjergfyr, østrigsk fyr, hvidgran, sitka og diverse løvtræer m.m. På det grundlag er det spørgsmålet, om
man kan sige, at der er hjemmehørende træarter på Anholt. Hvilke træarter vil I betegne som
hjemmehørende på Anholt?
”Invasive arter især bjerg-fyr, rynket rose og visse steder mosarten stjerne-bredribbe (campylopus
introflexus) udgør en trussel mod naturtyperne, idet naturtypernes karakteristiske arter
udkonkurreres ved spredning af de invasive arter.”
Norddjurs Kommunes kommentar:
Norddjurs Kommune har hørt, at der er lavet specifik Novana-overvågning af stjerne-bredribbe. Hvad
viser overvågning af denne art, og hvor er der i særlig grad problemer med arten? Vi kan ikke finde
data på www.naturdata.dk. Hvis kortlægningen fremgår her, hvordan finder man så disse data?
Ved tilsyn i marts 2011 har kommunen også konstateret forekomst af:
• Tornblad ved vejen øst for indgangen til campingpladsen
• Gyvel ved Havnen
• Japansk Pileurt i Anholt by
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Forstyrrelser: På Totten yngler gråsæl og spættet sæl, som er meget sårbare over for forstyrrelser.
Der er udlagt et reservat, hvor der ikke er adgang for publikum, og det er nødvendigt, at dette
opretholdes og respekteres”
Norddjurs Kommunes kommentar:
Vi mener, at det bør evalueres, om den igangværende beskyttelse af sælerne på Totten i tilstrækkeligt
omfang sikrer sælerne ro til reproduktion, hvile etc., eller om der skal iværksættes en øget indsats for
at hindre forstyrrelser. Muligvis findes denne viden allerede i PhD-/DMU-projektet ”Et vindue til
sælerne”, der færdiggøres i foråret 2011. Den nyligt etablerede overvågning af sælreservatet med
kamera, kan dog allerede nu dokumentere mange forstyrrelser af sælreservatet i sommerhalvåret.
Derfor vil man allerede nu kunne konkludere, at der skal gives mere oplysning og skabes bedre
afgrænsning til lands og til vands.
”Prædation, jagt og fiskeri. Fiskeri med bundslæbende redskaber, hvorved der sker en fysisk
ødelæggelse af den marine naturtype, dels ved fjernelse af bundflora og bundlevende dyr, og dels ved
fjernelse af hårdbund, sten og skaller, er en trussel mod naturtypen rev og kan være en trussel mod
områdets øvrige marine naturtyper. Omfanget af det aktuelle fiskeri kendes ikke. Den konkrete
geografiske afgrænsning af de biogene rev (muslingebanker) udestår endnu”.
Norddjurs Kommunes kommentar
Norddjurs Kommune har heller ikke kendskab til omfanget af det aktuelle fiskeri. Efter vore oplysninger
foregår fiskeri omkring Anholt primært med bundskrabende redskaber, altså som trawlfiskeri. Vi
forventer, at Fiskeriinspektoratet iværksætter de fornødne undersøgelser, da fiskeriet ud over at have
effekt på de nævnte naturtyper også har indflydelse på dele af udpegningsgrundlaget (gråsæl, spættet
sæl, fløjlsand, sortand og edderfugl). Vi finder, at det er uheldigt, at der ikke skal laves Natura 2000handleplaner for de marine områder (se spørgsmål og svar nederst i høringssvaret), og er usikre på, om
arter og naturtyperne til havs sikres i tilstrækkeligt omfang.
Vi har fået oplyst at stenfiskeri (og etablering af havnen i beg,. af 1900-tallet) har ændret
strømforholdene, og at dette er årsagen til, at der fjernes sand ved campingpladsen og tillægges sand
øst for Flakket.
Norddjurs Kommunes kommentar vedrørende trusler iøvrigt
De havdykænder, der er på udpegningsgrundlaget, opholder sig primært til havs. Ifølge Norddjurs
Kommunes oplysninger trues edderfugl, sortand og fløjlsand navnlig af forstyrrelser i form sejlads m.m.
Norddjurs Kommune vil opfordre til at lave en udredning af tilstanden hos og trusselsfaktorerne mod
havdykænderne på udpegningsgrundlaget, så det kortlægges, hvordan der kan sættes ind for at sikre
gunstig bevaringsstatus for disse dyr. I følge Norddjurs Kommunes oplysninger raster sortand og
fløjlsand på land, mens edderfugl yngler med få par (op til 50 par i Ørkenen (1988)). Arterne er kun på
udpegningsgrundlaget, fordi de forekommer i internationalt betydende antal i vinterhalvåret.
Ifølge den overordnede målsætning for området skal der gøres en særlig indsats for naturtyper og
arter, hvis biogeografiske status er i fare for at blive alvorligt forringet i 1. planperiode (sigtelinje 4)
(side 22). Det kan dreje sig om særligt truede naturtyper og arter, hvis status på landsplan er i fare for
at blive voldsomt forringet i 1. planperiode, og hvor der er en fare for, at de forsvinder fra den danske
natur på sigt. Her kan en egentlig naturgenopretningsindsats og/eller målrettet drift være nødvendig.
Norddjurs Kommune vurderer, at markpiber opfylder disse kriterier. Arten har en af sine få danske
ynglepladser netop på Anholt. De senere år har fuglen dog været yderst fåtallig med max. 1-2 par.
Tilbagegangen kan dels skyldes øget færdsel/forstyrrelser på ynglepladserne, dels klimatiske forhold,
da arten er i tilbagegang i hele sit nordeuropæiske udbredelsesområde. Forslag til forbedring af
forholdene for markpiber angives i afsnittet ”Virkemidler”.
Yngleområder for dværgterne og øvrige måger og terner er også fåtallige på landsplan, men der findes
kolonier midt i Ørkenen og i reservaterne ved Totten og på Flakket. Disse fugle trues bl.a. af
forstyrrelse fra mennesker. Der er udlagt et fuglereservat ved Flakket, hvortil der er begrænset
adgang, og så vidt Norddjurs Kommune har fået oplyst, blev der 28.-30. maj 2010 registreret 6 par
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ynglende dværgterner i området. Norddjurs Kommune er i gang med at forbedre skiltningen ved
Flakket. Ifølge DOF-basen ynglede 15-25 par dværgterner i 2009 på Totten.
Igangværende pleje og genopretning (side 11)
Citat ”Hele Ørkenen er fredet, og både Totten og Flakket er udlagt som fuglereservat. I årene 1994-96
gennemførte Århus Amt med støtte fra EU-LIFE midler et stort projekt med rydning af bjerg-fyr på ca.
490 ha. i Ørkenen og på Nordbjerg. Projektet omfattede forskellige plejemetoder som flisning og
grenknusning. Bortlugning af nyspirede bjerg-fyr i Ørkenen er efterfølgende foretaget med 3-5 års
mellemrum, og fortsat pleje er nødvendig.”
Norddjurs Kommunes kommentar
De nedennævnte oplysninger bør også fremgå af Natura 2000-planen, eftersom der faktisk sker en
løbende pleje de nævnte områder:
Bortlugning af nyspirede bjerg-fyr i Ørkenen foregår faktisk hvert år efter aftale mellem Norddjurs
Kommune og en lokal entreprenør. På den måde tilses alle dele af Ørkenen minimum med 3-4 års
mellemrum. Endvidere ryddes Nordbjerg-skrænten og Kærlighedsstien hvert år, ligesom der fra år til år
indgås aftale om, hvilke områder der skal plejes herudover. I 2009/2010 er der indgået aftale om
rydning af vedplanter på et kommunalt § 3-område på Sønderbjerg, ligesom pluk- og grenvækst (birk)
er ryddet på Nordstrand Klit (det flade areal, umiddelbart nord for Nordbjerg).
Vurdering af tilstand (side 12-13)
Norddjurs Kommunes kommentar
Se spørgsmål og svar sidst i høringssvaret vedrørende en efter Norddjurs Kommunes vurdering for
positiv vurdering af naturtilstanden på Anholt. Ifølge oplysningerne på ”se på kort” bonner ingen
arealer ud, som arealer med ugunstig bevaringsstatus. Det burde fremgå af kortene, hvor der er der er
behov for en ekstra indsats i form af fældning mm. Efter Norddjurs Kommunes vurdering er der bl.a.
behov for fældning af bjergfyr i området:
• Sydøst og syd for Kistehøjvej/Kistehøjstien, det var et område, der blev sparet væk i det store
fældningsprojekt fra 1996.
• Sønderbjerg og området øst og nordøst herfor
• Nord for Nordstrandvej (syd for Flakket)
• Ved Hermansgave
• I pletter rundt omkring på øen, nær byen og østligst i Ørkenen
•
Ikke tilstandsvurderede naturtyper (side 14)
Se spørgsmål og svar vedrørende ikke tilstandsvurderede naturtyper sidst i høringssvaret.
Vurdering af bevaringstatus/prognose (side 14-16)
”Prognosen er gunstig eller vurderet gunstig for:
• Spættet sæl. For denne sælart gælder, at det først og fremmest er sygdom (sælpest), som sætter
begrænsninger på bestandsstørrelsen.
• Sortand på baggrund af, at den nationale bestand vurderes gunstig.
….
Prognosen er ukendt for:
• Strandvold med enårige planter. Naturtypen er ikke kortlagt.
• Strandvold med flerårige planter. Naturtypen er ikke kortlagt.
• Laguner. Naturtypen er ikke kortlagt.
• Gråsæl, som er under genindvandring.”
Norddjurs Kommunes kommentar
Ifølge vore oplysninger er det rigtigt, at der inden for de seneste år er begyndt at komme flere
gråsæler til Anholt. DMU undersøger således p.t. interaktionerne mellem gråsæl og spættet sæl på
Anholt, netop fordi gråsælen er under indvandring. Ved sidste flytælling, der blev gennemført den 23.
august 2010, blev der talt 1.084 spættede sæler og 3 gråsæler. Naturstyrelsens sæl-opsynsmand
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oplyser, at antallet af gråsæler på Anholt varierer meget, men at der er en stabil bestand på 1.000
spættede sæler samt ca. 10-15 (og lejlighedsvis mange flere) gråsæler.
Målsætning (side 16-18)
Overordnet målsætning (side 18)
”Havområdet udgør et godt levested for de internationalt vigtige forekomster af overvintrende og
fældende havdykænder som edderfugl, sortand og fløjlsand samt for den store bestand af sæler.
Endelig skal ynglestederne for sæler og fugle sikres. Områdets økologiske integritet sikres i form af en
hensigtsmæssig drift/pleje, en lav næringsstofbelastning og gode spredningsmuligheder for arterne.”
Norddjurs Kommunes kommentar
Jævnfør tidligere bemærkninger er det primært de rastende fugle til havs, der er væsentlige for
området, mens kun edderfugl yngler på selve øen og dette i et ikke-betydende antal.
Konkrete målsætninger for naturtyper og arter (side 18-19)
Der opstilles følgende konkrete målsætninger for naturtyper og arter i N46 Anholt og havet nord for:
• Naturtyper og arter skal have en gunstig bevaringsstatus.
• For naturtyper og for arters levesteder, der er vurderet til natur/skovtilstands-klasse I eller II og
gunstig prognose, skal udviklingen i deres areal og tilstand være stabil eller i fremgang.
• For naturtyper og arters levesteder, der er vurderet til natur/skovtilstands-klasse III-V og/eller
ugunstig prognose, skal udviklingen i deres natur/skovtilstand være i fremgang, således at der opnås
natur/skovtilstand I-II og gunstig bevaringsstatus, såfremt de naturgivne forhold giver mulighed
dertil. Det samlede areal af naturtypen/levestedet skal være stabilt eller i fremgang, hvis
naturforholdene tillader det.
Norddjurs Kommunes kommentar
Ifølge kriterier for gunstig bevaringsstatus (faglig rapport fra DMU nr. 457) indebærer gunstig
bevaringsstatus bl.a. andet, at tålegrænsen ikke må overskrides. Som det fremgår af basisanalysen, er
dette allerede tilfældet. Norddjurs Kommune vurderer, at den altovervejende del af kvælstofdeposition stammer fra fastlandet. Det forudsættes, at reduktion af N-depositionen sker gennem de generelle
virkemidler i lovgivningen omkring husdyrgodkendelser. Gunstig bevaringsstatus indbefatter også, at
frøpresset fra plantager og invasive arter skal begrænses/fjernes.
Konkrete målsætninger for naturtyper og arter (formuleret side 18-19)
Naturtypeforekomster i artsklasse I målsættes til tilstandsklasse
det/sammenkædet, hvis de naturgivne forhold gør det muligt.
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Norddjurs Kommunes kommentar
Dette gælder ifølge tilstandsvurderingerne i så fald hele Natura 2000-området. Området hænger ifølge
Norddjurs Kommunes vurderinger godt sammen og er præget af forskellige naturtyper, der veksler
mellem hinanden. Vi kan ikke pege på faktorer, der fragmenterer naturtyperne.
Grøn- og gråklit og klithede søges udvidet med tilsammen ca. 10 ha.
Norddjurs Kommunes kommentar
Norddjurs Kommune har kendskab til, at der sker en aktiv klitdannelse/aflejring på nordkysten
umiddelbart øst for Flakket (se kortet). Sandfodring nordøst for havnen vurderes ikke at ville påvirke
klitdannelsen ved Flakket i negativ retning. Se herudover de generelle spørgsmål og svar.
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Modstridende interesser (formuleret side 19)
Se de generelle spørgsmål og svar.

Generelle retningslinjer (formuleret side 21-22)
”Den øvrige tilførsel af næringsstoffer til typerne reduceres, herunder fra dræntilløb, dyrkede
marker, overfladevand, spildevand og fodring.”
Norddjurs Kommunes kommentar
De ovenstående formuleringer er meget generelle og passer ikke så godt på Anholt.
Der findes kun et vandløb på Anholt, (sjovt nok) kaldet Anholt Vandløb. Det ligger på den sydvestligste
del af øen (strækning 1.6.A-0000-010). Vandløbet er i vandplanen klassificeret som vandløb af
blødbundstypen med et krav til faunaklassen på 4. Anholt Vandløb munder ud på Vesterstrand og
oprenses af og til af en lokal ifølge aftale med Norddjurs Kommune. Grøften anvendes til afledning af
vand fra vandlidende arealer.
Så vidt vi har fået oplyst, anvendes der ikke gødning på øens få landbrugsarealer (græsmarker). Der er
få bedrifter på øen, og de består af ekstensive fåre- eller kødkvægsbedrifter. Norddjurs Kommune har
registreret følgende dyrehold på øen:
• Får: 20 hundyr + 2 handyr + opdræt
• Kvæg: 2 køer + 2 Kvier + 3 handyr
1.2 Det skal undersøges nærmere, hvor der er behov for at skabe en mere hensigtsmæssig hydrologi i
skovnaturtyperne, og disse steder sikres den for skovnaturtyperne mest hensigtsmæssig hydrologi.
Norddjurs Kommunes kommentar
Dette er en meget generel formulering, der ikke passer på Anholts skovklit, der jo ikke er betinget af
vand.
….
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Konkrete retningslinjer (formuleret side 21)
Se de generelle spørgsmål og svar, herudover har vi følgende bemærkninger:
3.3 Der sikres beskyttelse mod ødelæggelse af rev.
Norddjurs Kommunes kommentar
Nordvestrevet udgår fra Anholt Havn og ud i nordvestlig retning. Dette rev er ødelagt af stenfiskning og
ralsugning gennem lang tid. Ifølge vore oplysninger menes dette at være én af årsagerrne til den
voldsomme kysterosion ved Anholt Campingplads. Derfor er der iværksat en kystbeskyttelsesplan, i
første omgang med sandfodring. Norddjurs Kommune har netop fået tildelt 1,6 millioner fra Statens
kystbeskyttelsespulje.
På Østrevet, som strækker sig ud fra østspidsen af Anholt, har der også været foretaget væsentlig
ralsugning og stenfiskning. Kan man forvente, at der vil blive gjort noget for at retablere revene og
hvem vil være myndighed i forhold til dette? Vil fremtidig ødelæggelse af revene blive forhindret? I så
fald gennem hvilken lovgivning og af hvilken myndighed?
Sigtelinje 4. Der skal gøres en særlig indsats for naturtyper og arter, hvis biogeografiske status er i
fare for at blive alvorligt forringet i 1. planperiode. Der er ikke retningslinjer for truede naturtyper i
dette Natura 2000-område.
Norddjurs Kommunes kommentar
Det burde der være. F.eks. for markpiberen, sådan som det fremgår af de nedenstående forslag til
virkemidler.
Forslag til mulige virkemidler (bilag 2)
Naturtype 2180: Klintskov
Norddjurs Kommunes kommentar:
Hvad mener I med, at klintskoven et utilstrækkeligt beskyttet? Hvad ser I som måltilstanden? (Er det
den samme som i kriterier for gunstig bevaringsstatus?).

Forslag til supplerende tiltag/virkemidler
Norddjurs Kommunes kommentar:
Som tidligere nævnt mener Norddjurs Kommune, at markpiberen er én af de arter, der bør være
omfattet af sigtelinje 4. Endvidere er fuglen blevet tildelt Norddjurs Kommune som et særligt ansvarsområde af daværende miljøminister Connie Hedegaard i 2007. Faglig rapport fra DMU nr. 457 nævner
følgende plejetiltag for markpiber:
• Fjernelse af fyrretræer på potentielle levesteder vil kunne sikre den lave vegetation og det bare
sand, som markpiberen foretrækker.
• Man kan også hjælpe arten ved at begrænse færdslen i en radius på 100 meter fra reden i perioden
maj til juli.
Færdselsbegrænsninger er også en fordel for dværgterner, øvrige terner og måger, der yngler i kolonier
på øen. Færdselsreguleringer kan lede folk til fods uden om de områder, hvor fuglene yngler i perioden
1. april til 15. juli.
Fortsat naturpleje både i Ørkenen og ved Flakket (truet af tilgroning med fyr og birk) og i Porsemosen
(tilgroning med bævreasp) vil også bidrage til at forbedre forholdene for fuglelivet.

Generelle spørgsmål og svar:
Hvilke særlige krav vil der blive stillet til forvaltningsindsatsen i forhold til de prioriterede
naturtyper?
Svar: Ingen, da der implicit i Natura 2000-planerne er taget stilling til de prioriterede naturtyper.
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Kortet ”Se på kort” giver et fint overblik over naturtyperne og deres tilstand. Hvad betyder %satserne efter naturtyperne?
Svar: Det viser, hvor mange procent af arealet, der udgøres af den registrerede naturtype i den
polygon, der er tegnet ind med naturtypen.
Der er også et kort tilgængeligt på http://prior.dmu.dk/. Opdateres begge kort, og/eller hvilket
kort skal anvendes til at tilrettelægge handleplanen?
Svar: Nej, Prior-kortet opdateres ikke. Brug derfor i stedet ”Se på kort” på Naturstyrelsens
hjemmeside.
Hvor kan man se, hvor der er indgået MVJ-aftaler, hvor længe de løber, og hvad de indeholder?
Svar: På miljøportalen (www.arealinfo.dk).
En række habitatnaturtyper er kortlagt udenfor Natura 2000-områderne i Norddjurs Kommune:
Forventes kommunen også at lave en indsats her?
Svar: Nej, kommunen er kun forpligtet til at lave en indsats inden for Natura 2000-områderne, selv om
der er lavet kortlægninger på en række stationer uden for Natura 2000-områderne. Der skal dog laves
en indsats uden for Natura 2000-områder, såfremt dette skønnes at være vigtigt for tilstanden inden
for Natura 2000-området.
Vi savner adgang til kort, der viser, hvor arterne på udpegningsgrundlaget har sin hovedudbredelse. Såfremt miljøcentret har oplysninger om arternes udbredelse, vil Norddjurs
Kommune meget gerne have oplysninger om dette.
Svar: Den viden miljøcentrene har om arternes udbredelse ses på www.naturdata.dk. Endvidere kan
man få oplysninger om fisk hos Aqua DTU (http://www.aqua.dtu.dk) og via medarbejdere hos
Miljøcenter Århus, om fugle på www.dof.dk. Endvidere har DMU (www.dmu.dk) registreringer om, hvor
sæler er udbredt.
Kommunen ophører så at sige ved grænsen mellem hav og land. Endvidere vil vi gerne have
oplyst, om det er Fiskeridirektoratet (eller er det Kystdirektoratet???) eller kommunerne, der har
ansvar for de marine naturtyper og for de arter, der primært lever til havs?
Svar: Myndighedsansvaret følger de respektive ressortområder i sektorlovgivningen. Det vil sige, at
myndighedsansvaret for Natura 2000-planerne følger de respektive lovområder, som myndighederne
har ansvar for. I alle tilfælde gælder det om at sikre, at levestederne er optimale. Kommunens ansvar
går kun til og med kystområderne. For arter, der både lever til havs og på land, har kommunen dermed
ansvar for at sikre levestederne på land og for de påvirkninger på udpegningsgrundlaget fra land, som
kommunen har ansvar for (f.eks. udledninger), mens f.eks. trusler i form af fiskeri er Fiskeridirektoratets ansvar.
Habitatbekendtgørelsen gælder dog ikke til havs, og på de marine områder er der ikke krav om at lave
Natura 2000-handleplaner. Kystdirektoratet er primært myndighed i forhold til at vurdere konkrete
projekters indflydelse på Natura 2000-områderne, og er som sådan ikke en planmyndighed.
På Naturstyrelsens hjemmeside er det formuleret således under FAQ:
Hvem har ansvaret for at gennemføre indsatsen på havet og i de kystnære områder?
Kommunerne skal udarbejde handleplaner for deres eget myndighedsområde, mens staten følger op,
hvor en statslig myndighed har kompetencen. Det vil sige, at kommunerne har ansvaret i de kystnære
områder (havne, feriecentre og lignende) og for havbrug, mens staten er ansvarlig for f.eks. jagt- og
forstyrrelsesfrihed, fiskeri og råstoffer.
Skal de nødvendige tiltag i Natura 2000-planen i videst muligt omfang gennemføres ved frivillige
aftaler? I modsat fald er der så hjemmel til at gennemføre tiltag, der vurderes at være
nødvendige for at sikre gunstig bevaringsstatus med ekspropriation?
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Svar: Natura 2000-planerne kan, indtil planerne er endeligt vedtaget, gennemføres af frivillig vej, men
når planerne er vedtaget, kan de gennemføres ved ekspropriation, såfremt et pleje- eller genopretningstiltag er af afgørende betydning for at realisere Natura 2000-planen.
Hvad betyder formuleringen ”Navnlig for skovnaturtyperne kan der være tale om en dynamisk
situation, hvor det ikke nødvendigvis er de samme forekomster, der over tid bidrager til
arealmålet.”?
Svar: Det betyder, at det over tid kan være forskellige arealer, der medvirker til, at målet, om at der
skal være et bestemt antal ha, er til stede af en naturtype, opfyldes. F.eks. kan pleje af et areal
medføre, at et område bliver til en ønsket naturtype. Da også skovnaturtyper er dynamiske vil en
ændring af arealanvendelsen over tid kunne føre til forekomst af andre arter eller naturtyper der
indgår i udpegningsgrundlaget.
Forslag til mulige virkemidler (bilag 2)
Generelt mener vi, at data vedrørende forslag til virkemidler er vanskelige at overskue på grund
af den måde, data er sat op i bilag 2. De mange ”kasser” gør det vanskeligt at læse data, og
desuden burde en art/naturtype være på én side, i stedet for at en ny art/naturtype dukker op i
bunden af en side, der også handler om en anden art/naturtype. Desuden bør det være muligt
hurtigt at finde frem til data for en art eller en naturtype f.eks. ved at der er en oversigt for
forsiden, der viser, hvor man kan finde de data, man leder efter. Det er lidt svært at få øje på
systematikken lige nu, og det kan vel ikke være meningen, at opsætningen alene gør det svært at
bruge data.
Svar: Miljøcentret kan godt forstå, at den nævnte liste kan være svær at overskue. Listen er kun tænkt
som forslag til at nå målene, og miljøcentret opfordrer os i stedet til at bruge anvisningerne i
indsatsprogrammet (som også er det, vi vil blive holdt op på).

Specifikt om Natura 2000-område nr. 46 Anholt og havet nord for
I Natura 2000-plan står der følgende. ”Utilstrækkelig beskyttelse: Der er en utilstrækkelig
beskyttelse af skovnaturtyper mod bl.a. konvertering til andre træarter”. Vi forstår ikke denne
sætning og vil gerne have oplyst, hvad I mener her?
Svar: Det, der menes, er, at der forekommer invasive arter, og at forvaltningen af øens natur skal sigte
mod at fjerne disse arter.
Skovklit er, så vidt vi kan se, den eneste Natura 2000-skovnaturtype på øen. Er dette korrekt?
Skovnaturtypen 2180 (skovklit) er ikke kortlagt. Hvorfor er dette ikke tilfældet? Vil I venligst
oplyse, hvor naturtypen er lokaliseret?
Svar: Ja, der findes skovklit på øen. Denne er nu kortlagt i 2010 og vil komme til at fremgå på ”se på
kort” på Naturstyrelsens hjemmeside. Anholt vil blive yderligere kortlagt i 2011.
Naturtilstanden er heller ikke kortlagt for disse terrestriske naturtyper:
• Strandvold med enårige planter (1210)
• Strandvold med flerårige planter (1220)
• Forklit (2110)
• Hvidklit (2120)
• Grårisklit (2170)
Hvornår forventer miljøcentret at have kortlagt og tilstandsvurderet disse naturtyper? Vil I
oplyse, hvor disse naturtyper er placeret, og hvordan der kan laves handleplaner for området,
når placering og tilstandsvurderingen ikke er på plads?
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Svar: Disse naturtyper er kortlagt i 2010 og vil blive tilgængelige på ”se på kort” på Naturstyrelsens
hjemmeside. For områder, der er kortlagt så relativt sent, vil der sandsynligvis først blive stillet krav til
plejen i næste planperiode (2015-2021).
Indsøerne ved Flakket er ikke kortlagt. Vurderes disse at være laguner (1150)? I så fald hvordan
vurderes tilstanden at være her, og hvem er ansvarlig for at gennemføre evt. nødvendige tiltag
her, kommunen eller Fiskeridirektoratet?
Svar: Ja, områderne er kortlagt som 1150 laguner, og Norddjurs Kommune har ansvar for at sikre
naturtypen.
Desværre harmonerer Natura 2000-planen ikke med konklusionerne i basisanalyserne for de
marine områder, der konkluderer, at der ingen umiddelbare trusler er i de marine områder for
arterne på udpegningsgrundlaget. Dette harmonerer ikke særlig godt med vurderingerne i Natura
2000-planen. Når basisanalysen for de marine områder vurderer, at der ikke er nogle trusler for
arterne på UPG, er det nærliggende at forestille sig, at Natura 2000-planen for de marine
områder ikke vil pege på tiltag, der skal sikre fuglene bedre forhold. Er det ikke et problem?
Svar: Basisanalyserne afspejler den daværende viden. Det er til alle tider Natura 2000-planerne, der
gælder, og som myndighederne på land og på de marine områder skal forholde sig til.
Vurdering af tilstand (side 12-13)
Norddjurs Kommune er helt enige i, at Anholt har en fremragende natur og en enestående
artstilstand. Vi er også enige i, at tilgroning er et problem nogle steder, men mener faktisk, det
er et større problem, end det fremgår af vurderingen af strukturtilstanden, der ikke ser ud til at
være ændret siden idéfasen. Derfor vil vi igen opfordre miljøcentret til at revidere
tilstandsvurderingen, så den svarer til de faktiske forhold. Er der lavet en forbedret kortlægning
af øen nu?
Svar: Ja, og øen vil blive yderligere kortlagt i 2011. Miljøcentret er opmærksom på de tilgroninger, der
findes på øen, men da Anholt er et stort naturområde, ”boner” tilgroningerne ikke så meget ud i det
samlede regnskab, når naturtilstanden skal gøres op.
Københavns Universitet har løbende fulgt vegetationsudviklingen på Anholt.
Grøn- og gråklit og klithede søges udvidet med tilsammen ca. 10 ha. Hvor og hvorledes forestiller
miljøcentret sig, at dette kan foregå? Norddjurs Kommune har kendskab til, at der sker en aktiv
klitdannelse/aflejring på nordkysten umiddelbart øst for Flakket. Sandfodring nordøst for havnen
vurderes ikke at ville påvirke klitdannelsen ved Flakket i negativ retning.
Svar: Her er der tale om et mål, men ikke om et krav. Udvidelse af arealet med grønklit, gråklit og
klithede kan også ske ved at rydde plantebælterne (med bjerg-fyr) mod syd og ud mod ørkenen,
såfremt der er tale om områder, der ikke tidligere har været kortlagt, som de nævnte naturtyper.
Modstridende interesser (formuleret side 19)
Alle klitnaturtyper er en del af en succession, som går fra forklit og hvidklit over gråklit,
klithede, grårisklit og enebærklit mod skovklit. Derfor vil én naturtype udvikles på bekostning af
en anden, men dette betragtes ikke som modstridende interesser, så længe der fortsat dannes
nye klitter langs kysten og i vindbrud inde i Ørkenen og så længe der ikke samlet set sker
tilgroning af de lysåbne klitnaturtyper. Næringsstofbelastning fra luften kan dog føre til
accelereret tilgroning, der overordnet set fører til stabilisering af klitterne. Evt. kan bevarelse
af 2180 Skovklit være i modstrid med at bevare lysåbne naturtyper. Hvilke hensyn skal efter
miljøcentrets vurdering veje tungest: hensynet til skovklit eller hensynet til de lysåbne
naturtyper?
Svar: Når der laves en samlet forvaltningsplan, vil dette ikke være et problem, idet naturen er
dynamisk og ændrer sig fra en naturtype til en anden. Problemet er ikke forholdet eller størrelserne på
de udpegede Natura 2000-naturtyper. Den væsentligste opgave er at komme invasive arter som rynket
rose, stjerne-bredribbe og bjerg-fyr til livs. Her vil det være særligt vigtigt at være opmærksom på, at
en stor del af rynket rose gemmer sig under sandet.
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Konkrete retningslinjer (formuleret side 21)
3.2 Konstaterede forekomster af habitatnaturtyper, der ikke er omfattet af lovgivningen, sikres
mod ødelæggelse. Hvilke naturtyper mener I her? Og hvor ligger disse områder/naturtyper?
Svar: Her er f.eks. tale om vandhuller mindre end 100 m2, skovnatur eller andre områder, der ikke er
beskyttede.
Forslag til mulige virkemidler (bilag 2)
Sammenhæng og synergi med vandplanen
De marine forhold omkring Anholt er omfattet af vandplan 1.6. Hovedvandopland Djursland.
Miljømålet for farvandet ved Anholt er god økologisk tilstand, svarende til en ålegræs-udbredelse
på 9 m dybt vand. Kravet til reduktion i første planperiode er fjernelse af 0,2 tons N/år. Hverken
ifølge vandplan 1.6 Djursland er der generelt ikke tilstrækkelig viden om tilstanden, hvorfor
fristen for at nå miljømålet forlænges, og indsatsen i denne planperiode er udelukkende bestemt
af de generelle virkemidler. Vi undrer os over, at der mangler viden om tilstanden i de marine
områder. Er der en forklaring på dette?
Svar: Der kan ikke umiddelbart laves en kildeopsplitning af næringsstoffer fra Djursland (V3 område) og
udefra kommende tilførte næringsstoffer. En afklaring skal findes i yderligere undersøgelser med vægt
på kildeopsplitning.
Anholt Vandløb er rørlagt på en 154 meter lang strækning igennem klitterne. Af vandplanen
fremgår det, at den rørlagte strækning skal genåbnes.
Anholt Vandløb er udtørret en stor del af året og er ikke fiskevand.
Den rørlagte strækning er beliggende i Habitatområde nr. H 42/Natura 2000-område 46. Det er
Norddjurs Kommunes opfattelse, at åbning af den rørlagte strækning er i modstrid med hensynet
til at sikre gunstig bevaringsstatus for naturtypen kystklitter med dværgbuskvegetation (klithede
2140), som er udpeget i området. Naturtypen er en prioriteret naturtype, og vi vurderer derfor,
at en åbning af skrænten ikke er i overensstemmelse med Habitatdirektivet, idet dele af det
beskyttede klitområde skal bortgraves ved åbning af vandløbet. Hvordan vurderer miljøcentret
dette forhold?
Svar: Miljøcentret er enig i Norddjurs Kommunes vurdering, men der er forholdsmæssigt meget af
naturtype 2140. Dermed vil den skade, der sker på naturtypen, samlet set være lille. Derfor slipper vi
nok ikke for at åbne vandløbet.
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