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NOTAT 
vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N6 - Kærsgård 
Strand, Vandplasken og Liver Å  
 
Forslag til Natura 2000-plan for N6 Kærsgård Strand, Vandplasken og Liver Å 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 2 høringssvar. 
 
Svarene har særlig berørt følgende emner: 
1) Områdebeskrivelse 

2) Tilstandsvurdering   

3) Trusler 

4) Målsætning – Liver Å 

5) Indsatsprogram 

6) Handleplan 
 
 
I det følgende sammenfattes de væsentligste synspunkter til de ovenfor nævnte emner 1 - 6. 
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.  Områdebeskrivelse 

Hjørring Kommune gør opmærksom på, at der i planens områdebeskrivelse er anvendt en forkert 
tekst.  

Naturstyrelsen kan oplyse, at man ved en fejl i planen har anvendt områdebeskrivelsen for N3 - 
Jerup Hede, Råbjerg og Tolshave Mose. Den korrekte områdebeskrivelse for N6 - Kærsgård Strand, 
Vandplasken og Liver Å vil blive indsat i den endelige plan. 

 

 2. Tilstandsvurdering- naturtyper 

Hjørring Kommune ønsker en forklaring på, hvorfor planen nævner, at naturtypen havtornklits 
moderate tilstand bl.a. skyldes et ringe artsindhold. 

Naturstyrelsen skal hertil svare, at der i forbindelse med tilstandsvurderingen af naturtyperne 
bliver udregnet et artsindeks på grundlag af vegetationens artssammensætning i en 
dokumentationscirkel med radius 5 m. Arterne er inddelt i hhv. bidragsarter, problemarter og 
nularter. Bidragsarterne bidrager med deres artspoint, der er en score mellem 1 og 7. Høje point 
tildeles arter, der er meget følsomme over for negative påvirkninger af naturtypen, hvorimod arter 
med lave point vil være mere eller mindre begunstigede af disse påvirkninger. Problemarterne 
fremmes af en kraftig negativ påvirkning af naturtypen. Både problemarter og invasive arter har 
pointværdien -1. Nularterne er indførte og ikke-hjemmehørende arter, og de har pointværdien 0.  

En ringe artssammensætning i en havtornklit er således ikke ensbetydende med, at der er for få 
havtorn i forhold til andre arter. Det ringe artsindeks skyldes derimod, at der i naturtypens 5 m 
cirkler ofte er fundet næringselskende arter og invasive arter, f.eks. stor nælde og rynket rose. 

Hjørring Kommune gør opmærksom på, at planen nævner ugunstig tilstand for enebærklit selvom 
figuren i 2.2.1 viser, at naturtypen er i gunstig tilstand.    

Naturstyrelsen skal hertil erkende, at det er en fejl at skrive, at enebærklit er i ugunstig tilstand. 
Det korrekte er, at enebærklit er i gunstig tilstand. Til gengæld burde der have stået, at (som 
kommunen også gør opmærksom på) grårisklit er i ugunstig tilstand. Fejlene vil blive rettet i den 
endelige plan.  

http://www3.naturstyrelsen.dk/2015/natura2000/
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3.  Trusler  

Danmarks Naturfredningsforening, Hjørring gør opmærksom på, at et rigkær ved Liver Ås gamle 
slynge er under stærk tilgroning.  

Naturstyrelsen kan oplyse, som det fremgår af basisanalysen, at områdets rigkær helt overvejende 
er i høj naturtilstand, hvilket bl.a. skyldes et højt artsindhold og forekomsten af arter som 
mygblomst. Tilgroning med højere urtevegetation og vedplanter er dog et problem, især i den 
nordlige del af området, som ikke afgræsses.  

På det konkrete areal ved Liver Ås slynge har styrelsen i forbindelse med kortlægning registreret 
den tiltagende tilgroning med primært tagrør. Naturtilstanden er dog samlet vurderet som 
værende i god tilstand. 

Danmarks Naturfredningsforening, Hjørring mener, at området er belastet af næringsstoffer, og 
generelt at tålegrænsen for kvælstof er overskredet i forhold til områdets naturtyper. 

Naturstyrelsen kan hertil svare, at regulering af kvælstof, herunder ammoniakdeposition primært 
sker gennem husdyrgodkendelsesloven. Kvælstofpåvirkningen er fortsat for nedadgående, og 
derfor har Naturstyrelsen ikke fundet anledning til med Natura 2000-planerne 2016-21 at stille 
specifikke krav til en reduktion af kvælstof.  

Ved kommunernes 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.  

Emnet er uddybet i Naturstyrelsens generelle høringsnotat, som kan læses på styrelsens 
hjemmeside.     

 

4. Målsætning- Liver Å 

Danmarks Naturfredningsforening, Hjørring mener, at Liver Ås vandkvalitet skal forbedres 
opstrøms. 

Naturstyrelsen skal hertil svare, at det fremgår af planens overordnede målsætning, at Liver Å skal 
sikres en god vandkvalitet. Indsats til forbedring af vandkvaliteten i Liver Å gennemføres som led i 
vandplanlægningen, er derfor ikke en del af denne plan. 

5. Indsatsprogram 

Hjørring kommune undrer sig over, at der i afsnittet ”Område specifikke retningslinjer” står, at der 
gennemføres en grundlæggende indsats på hedearealer, når hede ikke er på udpegningsgrundlaget 
og ikke findes i området. 
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Naturstyrelsen erkender, at det er en fejl at medtage denne indsats i planen, og derfor vil denne 
specifikke indsats blive taget ud af den endelige plan.  

 

6. Handleplanlægning 

Danmarks Naturfredningsforening, Hjørring har flere konkrete ønsker til udmøntningen af 
indsatsprogrammet for området. Det drejer sig bl.a. om fastholdelse af kreaturgræsning og 
genopretning af hydrologi.  

Naturstyrelsen skal hertil svare, at realiseringen af planens indsatsprogram udtrykkes i 
handleplanen for området. Det er kommunens ansvar at forestå handleplanlægningen for området, 
og de kommunale handleplaner skal fremover i højere grad være redskab for en 
forventningsafstemning med organisationer og lodsejere, således at kommunerne får mere tid til 
dialog og lokal inddragelse, der primært vil være forbundet med de konkrete projekter, der skal 
udmønte Natura 2000-planen og strække sig over hele planperioden.   

De tiltag og ønsker som foreningen foreslår i forbindelse med naturplejen bedes rettet til Hjørring 
Kommunes handleplanlægning for området, når den proces går i gang efter, at denne plan er 
endelig. 

Emnet er uddybet i Naturstyrelsens generelle høringsnotat, som kan læses på styrelsens 
hjemmeside.      

 

Justering af forslag til Natura 2000-plan for N3 - Jerup Hede, Råbjerg og Tolshave Mose   

På baggrund af de indkomne bemærkninger er planen tilrettet, dels i områdebeskrivelsen, dels 
under figurteksten under fig. 2.2.1 (enebærklit er i gunstig tilstand og grårisklit er i ugunstig 
tilstand) og under områdespecifikke retningslinjer er den grundlæggende indsats på hedearealer 
fjernet (hede optræder ikke på udpegningsgrundlaget). 

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. 6 Kærsgård Strand, 
Vandplasken og Liver Å  

 

20150410131359532 - Danmarks Naturfredningsforening, Hjørring 

20150408092617250 - Hjørring Kommune 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


