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NOTAT 
vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N41 – Hjelm Hede, 
Flyndersø og Stubbergård Sø 
 
 
Forslag til Natura 2000-plan for N41 – Hjelm Hede, Flyndersø og Stubbergård Sø har været i 
offentlig høring fra den 19. december 2014 til den 10. april 2015. 
 
Indkomne høringssvar kan 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: www.naturstyrelsen.dk/natura2000/hoeringsnotat2016-
2021. 
 
Til denne Natura 2000-plan er der modtaget i alt 2 høringssvar. 
 
Svarene har især berørt følgende emner: 
 

1) Trusler 
2) Indsatser  
3) Virkemidler og finansiering 
4) Datagrundlag 

I det følgende sammenfattes de væsentligste synspunkter til de overfor nævnte punkter. 
Naturstyrelsens bemærkninger hertil er anført i kursiv. 
Det bemærkes, at høringssvarene kun er gengivet i hovedtræk. Liste over høringssvar med ID-
nummer vedlægges som bilag 1.  
Høringssvarene kan i sin helhed læses på: http://www3.naturstyrelsen.dk/2015/natura2000/ 

http://www3.naturstyrelsen.dk/2015/natura2000/
http://www.naturstyrelsen.dk/natura2000/hoeringsnotat2016-2021
http://www.naturstyrelsen.dk/natura2000/hoeringsnotat2016-2021
http://www3.naturstyrelsen.dk/2015/natura2000/
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Bemærkninger til planforslaget 
 
1. Trusler 
Holstebro Kommune spørger til, hvorfor grænsen for bekæmpelse af invasive arter er sat ved 10 
%, og hvordan dækningsgraden for de invasive arter opgøres. Kommunen spørger desuden til 
hvorledes dækningsgraden af invasive arter er opgjort. 
 
Naturstyrelsen kan oplyse, at grænsen for bekæmpelse af invasive arter er sat til 10 % ud fra en 
helhedsvurdering af hvornår de invasive arter bliver en markant trussel for de berørte naturtyper i 
den pågældende planperiode. 
Dækningsgranden for de invasive arter, og andre betydende faktorer, fremgår af den tekniske 
anvisning der er udarbejdet af DCE Aarhus Universitet til kortlægning af terrestriske naturtyper. 
Anvisningen kan ses her: 
http://bios.au.dk/fileadmin/Resources/DMU/MYndighedsbetjening/FDC_bio/TeknAnvisn/TA-N03-
104.pdf 
Det kan desuden oplyses, at dækningsgrad af invasive arter er foretaget i forbindelse med 
Naturstyrelsens feltkortlægning af områdets habitatnaturtyper. 
 
Danmarks Jægerforbund - Skive er bekymret for et stigende brug af området til orienteringsløb og 
cykler med kunstig belysninger, da de vurderer, at det har en uheldig påvirkning af områdets 
fauna. 
 
Naturstyrelsen kan oplyse, at offentlighedens lovlige adgang på veje og stier i Natura 2000-
området er i overensstemmelse med Naturbeskyttelseslovens regler. Disse regler er ikke en del af 
høringen af Natura 2000-planern 
 
2. Indsatser  
 
Danmarks Jægerforbund anbefaler at jagten på prædatorer indgår som en naturlig del af 
forvaltningen, således ar bestanden af fugle får mulighed for at udvikle sig. 
Jægerforbundet ønsker, at lodsejere og brugere får mulighed for at påvirke og udføre en 
forvaltning af området.  
 
Naturstyrelsen kan oplyse, at handleplanmyndigheden i forbindelse med udarbejdelse de 
efterfølgende handleplaner kan vælge at inddrage lokale jagtforeninger såfremt det vurderes 
væsentligt ved evt. bekæmpelse af prædatorer. 
 
3. Virkemidler og finansiering 
 
Danmarks Jægerforbund er bekymret for at en stram styring af lodsejermuligheder uden 
økonomiske muligheder vil fremme tilgroning i området.  

http://bios.au.dk/fileadmin/Resources/DMU/MYndighedsbetjening/FDC_bio/TeknAnvisn/TA-N03-104.pdf
http://bios.au.dk/fileadmin/Resources/DMU/MYndighedsbetjening/FDC_bio/TeknAnvisn/TA-N03-104.pdf
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Naturstyrelsen kan oplyse, at indsatser til sikring mod tilgroning af de lysåbne naturtyper i Natura 
2000-områderne finansieres via støtteordninger i EU´s Landdistriksprogram eller via kommunale 
naturforvaltningsmidler.  

Naturstyrelsen har noteret sig den generelle bekymring vedrørende økonomien. Indsats-
programmet i de endelige planer er afstemt, så den politisk besluttede økonomiske ramme og den i 
planerne krævede indsats passer sammen.  

 
4. Datagrundlag 
 
Holstebro Kommune undrer sig over forvirrende enheder på flere grafer samt påpeger fejl i 
billedtekst og tekst under områdes specifikke retningslinjer. 
 
Naturstyrelsen har noteret sig kommunens kommentarer for så vidt angår uhensigtsmæssige 
grafværdier, og kan oplyse at disse søges forbedret i forbindelse med tilretning af Naturstyrelsens 
database i forbindelse med udarbejdelse af kommende basisanalyser. Billedtekst mm. vil blive 
rettet i den endelige Natura 2000-plan.  
 
 
Justering af forslag til Natura 2000-plan for N41 – Hjelm Hede, Flyndersø og 
Stubbergård Sø 
 
De indkomne bemærkninger har givet anledning til tilretning af billedtekst. 
 
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 Indkomne høringssvar til Natura 2000-planforslaget N41 – Hjelm Hede, 
Flyndersø og Stubbergård Sø 
 

• 20150408103642226 - Holstebro Kommune 
• 20150129211031308 - Danmarks Jægerforbund - Skive 

 
 


