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NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N2 Råbjerg 
Mile og Hulsig Hede 
 
 
Forslag til Natura 2000-plan for N2 Råbjerg Mile og Hulsig Hede har været i offentlig høring fra den 
19. december 2014 til den 10. april 2015. 
 
Indkomne høringssvar ses på: 
http://www3.naturstyrelsen.dk/2015/natura2000/ 
 
Alle forslag til Natura 2000-planer er annonceret offentligt på Naturstyrelsens hjemmeside og 
desuden sendt i høring hos relevante myndigheder, jf. miljømålsloven § 43. Den offentlige høring 
er endvidere annonceret i en række landsdækkende og regionale aviser. Lodsejere med væsentlige 
interesser, der vil kunne berøres af et eller flere elementer i planlægningen for et Natura 2000-
område, er individuelt blevet orienteret om høringen over forslag til Natura 2000-planer. 
 
Naturstyrelsen har modtaget i alt ca. 760 høringssvar vedrørende de enkelte Natura 2000-planer 
og mere generelle høringssvar vedrørende naturplanlægningen. De generelle høringssvar er 
sammenfattet i et samlet høringsnotat – se: 
www.naturstyrelsen.dk/natura2000/hoeringsnotat2016-2021 

 
Til denne Natura 2000-plan er der modtaget i alt 1 høringssvar. 
 

Svaret har især berørt følgende punkter: 

1) Trusler 

2) Datagrundlag - fugle 

3) Tilstandsvurdering – levesteder fugle 

4) Kvælstof 

I det følgende sammenfattes de væsentligste synspunkter til de ovenfor nævnte emner 1- 15. 
Naturstyrelsens bemærkninger hertil er anført i kursiv. 

http://www3.naturstyrelsen.dk/2015/natura2000/
http://www.naturstyrelsen.dk/natura2000/hoeringsnotat2016-2021
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Det bemærkes, at høringssvarene kun er gengivet i hovedtræk. Liste over høringssvar med ID-
nummer vedlægges som bilag 1. Høringssvarene kan i deres helhed læses på: 
http://www3.naturstyrelsen.dk/2015/natura2000/ 

 

Bemærkninger til planforslaget 

1.  Trusler 

Danmarks Naturfredningsforening, Frederikshavn/Læsø afdeling nævner eutrofiering som en 
trussel mod naturtypen lobeliesø. De spørger desuden til, om der udelukkende er tale om 
Milesøerne. 

Naturstyrelsen er enig i vurderingen af, at eutrofiering er en trussel mod naturtypen ”lobeliesø”. I 
planens afsnit ”Trusler mod områdets naturværdier” er det netop anført, at næringsstofbelastning 
er en trussel mod de næringsfattige søer, med dette menes der bl.a. lobeliesøer. 

Med lobeliesøer tænkes der dels på Milesøerne, dels på de mindre lobeliesøer umiddelbart syd for 
Milesøerne.  

Der henvises i øvrigt til det generelle høringsnotat om emnet. 

2. Datagrundlag - fugle 

Danmarks Naturfredningsforening, Frederikshavn/Læsø afdeling gør opmærksom på, at markpiber, 
tinksmed, hedehøg, hjejle og mosehornugle ikke yngler i området. 

Naturstyrelsen er bekendt med, at disse fugle ikke har ynglet i området for nyligt, men vurderer, 
at der i området er potentiale for, at arterne kan komme til at yngle igen. Dette er dog forudsat, at 
de i planen nævnte indsatser vil blive gennemført.  

I planens områdebeskrivelse står der skrevet, at tinksmed yngler i området, men dette er en fejl, 
som vil blive rettet i den endelige plan.  

Mosehornugle er ikke med i udpegningsgrundlaget for området.  

3. Tilstandsvurdering – levesteder fugle 

Danmarks Naturfredningsforening, Frederikshavn/Læsø afdeling kommenterer den moderat til 
ringe tilstand af levestederne for tinksmed på Hulsig Hede, som ifølge planen primært skyldes 
udtørring. Iflg. DN har vandstanden på heden i vinteren 2015/15 været usædvanlig høj. Det 
nævnes desuden, at tilstanden forventes at være i bedring pga. de allerede gennemførte som 
kommende rydningsarbejder.  

http://www3.naturstyrelsen.dk/2015/natura2000/
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Tilstandsvurderingen af levestederne er udregnet på baggrund af kortlægningsdata fra perioden 
2009 – 2011, så vandstanden i vinteren ’14/15 har ikke indgået i tilstandsvurderingen. Graden af 
udtørring på heden svinger fra år til år, men gennemsnitligt set er heden i løbet af den sidste 
årrække blevet mere tør.  

Naturstyrelsen er enig i, at rydningsarbejdet forventes at ville resultere i forbedrede forhold for 
tinksmeden. 

4. Kvælstof 

Danmarks Naturfredningsforening, Frederikshavn/Læsø afdeling forventer, at der heller ikke i 
fremtiden vil gives miljøtilladelser, der vil medføre en yderligere kvælstofbelastning.  

Den luftbårne kvælstofpåvirkning i form af primært ammoniak har for Danmark som helhed været 
faldende gennem flere år. Det er Naturstyrelsens forventning, at denne udvikling vil fortsætte.  

Ved administration af husdyrgodkendelsesloven foretages der en vurdering, som også omfatter en 
vurdering af forholdet til forpligtelserne efter habitatdirektivet. Der er til dette formål bl.a. fastlagt 
et beskyttelsesniveau. Der henvises til bekendtgørelse nr. 1283 af 8. december 2014 om tilladelse 
og godkendelse m.v. af husdyrbrug.  

Der henvises i øvrigt til det generelle høringsnotat om emnet. 

 

Justering af forslag til Natura 2000-plan for N2 Råbjerg Mile og Hulsig Hede 

På baggrund af de indkomne bemærkninger er planen blevet tilrettet, så der nu ikke længere står i 
områdebeskrivelsen, at tinksmed yngler i området.  

Der er endvidere foretaget justering af teksten i afsnit 1. Natura 2000-planlægning og afsnit 4. 
Indsatsprogram - med henblik på at præcisere videreførelse og konsolidering af indsatsen fra 1. 
planperiode i lyset af, at indsatsen fra den første generation planer har haft en kortere periode til 
gennemførelse end forudsat. 

Ingen af ændringerne i forhold til planforslaget giver anledning til fornyet høring over 
planforslaget, jf. miljømålslovens § 45. 
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Bilag 1: Afsendere af høringssvar til Natura 2000-plan nr. 2 Råbjerg Mile og Hulsig Hede 

20150407164238453 – Danmarks Naturfredningsforening, Frederikshavn/Læsø 


