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Høringssvar : Natura 2000 handlingsplaner 2016-2021                                                                                        
 

DN Skanderborg har læst de 3 forslag til ”Natura 2000 handlingsplaner” og er meget positive overfor 
indsatsen. Det, at beskytte naturen og indgå dialog med lodsejere, kan vi selvfølgelig kun være glade for – 
det er jo næsten hele grundlaget for foreningens arbejde. 
Dog har vi følgende kommentarer: 

Ved naturpleje går DN jo også ind for mere ”vild pleje”. Vi er tilhængere af, at Skanderborg Kommune har 
dialog med lodsejerne om hvad der skal ske med ”deres” område – men her så vi gerne, at lodsejerne ikke 
altid får ret. DN Skanderborg så gerne mere urørt natur, også i Natura 2000 områder, til gavn for fugle og 
de små som store pattedyr. Selvfølgelig skal det så ikke være i hede og rigkær områder, som skal beskyttes 
og heden afbrændes for at kunne bevares, men mere ”vilde” overdrevsområder med ekstra langt græs og 
måske arealer med lidt buske og småtræer.  

Og så en form for sikring af store træer mod fældning (også i ”ikke fredskov”områder). Her ligger Sverige og 
Tyskland langt fremme og sikre deres sårbare arter som spætte og ørn gode yngelbetingelser ved at bevare 
store og gamle træer i visse områder. Det ville være dejligt, hvis det kunne danne præcedens i Skanderborg 
Kommune for alvor. 

Hvordan er det egentlig med målinger af vandkvaliteten i de 3 områders søer? Er det noget, der hører ind 
under Skanderborg Kommunes plejepligt? For det påvirker vel også de tilstødende bevaringsværdige 
naturtyper (surt overdrev, rigkær, moser etc.) at vandets pH-værdi og forekomsten af alger svinger. Og 
landmændenes gødning af de tilstødende marker (den omdiskuterede landbrugspakke) kan jo i nær fremtid 
få meget negative konsekvenser for Natura 2000 områderne i Skanderborg Kommune. Har kommunen en 
plan for det? Det er noget, som DN Skanderborg er bekymrede for. 

Her til sidst et lille klap på skulderen: I handlingsplanerne lægges der stor vægt på, at gøre forholdene for 
Stor Vandsalamander gunstige. Også sikring og bevarelsen af sjældne planter i Natura 2000 områderne er vi 
glade for. Focus på Biodiversiteten, er mere end nogensinde aktuel og en af DN´s helt store mærkesager.  
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