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NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N23 
Vullum Sø 
 
Forslag til Natura 2000-plan for N23 Vullum Sø 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 3 høringssvar. 
Svarene har berørt følgende emner: 

1. Tilstandsvurdering – naturtyper 

2. Andet – områdebeskrivelse 

3. Målsætninger – område/Indsatsprogram - hydrologi 

4. Målsætninger - modstridende interesser 

5. Indsatsprogram – niveau 

6. Indsatsprogram arter  

7. Indsatsprogram – naturtyper 

8. Trusler 

http://www3.naturstyrelsen.dk/2015/natura2000/
http://www.naturstyrelsen.dk/natura2000/hoeringsnotat2016-2021
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I det følgende sammenfattes de væsentligste synspunkter til de ovenfor nævnte emner 1 - 8. 
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/ 

 

Bemærkninger til planforslaget 

1. Tilstandsvurdering – naturtyper 
Ib Nord Nielsen (formand for DN Thy) savner en overordnet inddragelse af det faktum, at Vullum 
Sø som sådan efter de meget omfattende vandstandssænkninger inden for de sidste hundrede år i 
dag er blevet virkelig lavvandet, nødlidende og ustabil og derfor står i fare for helt at forsvinde 
som sø.  
 
Naturstyrelsen skal hertil anføre, at tilstandsvurderingen af naturtyperne i N2000-området bygger 
på det nationale overvågningsprogram, hvor der via feltbesigtigelser er sket en registrering af 
naturtyper og naturtilstandsparametre i alle områder for de mest udbredte og/eller truede 
naturtyper. Historiske data indgår ikke i tilstandsvurderingen.  
 
2. Andet – områdebeskrivelse 
Ib Nord Nielsen (formand for DN Thy) mener, at områdebeskrivelsen virker for generaliserende, 
når det gælder vandstandssænkninger i Vullum Sø. Det efterlyses, at der inddrages 
zootopografiske undersøgelser fra 1950’erne og 60’erne, samt at forprojektet for genskabelse af 
Vullum Søs oprindelige vandstandsforhold bør nævnes.  
 
Naturstyrelsen skal hertil anføre, at man i N2000-planerne og basisanalyserne kun præsenterer 
aktuelle overvågningsdata og igangværende projekter.    
   
3. Målsætninger – område/Indsatsprogram - hydrologi 
DN Thy mener, at der i målsætningerne for N2000-området bør være et klart fokus på 
naturgenopretning, der kan genskabe vandstanden i Vullum Sø. Endvidere mener han, at der bør 
foretages en målsætning for den øvre del af Kløv Å, som er i habitatområdet, samt for søens tilløb 
fra øst.  
 
Det er politisk besluttet, at der er en arbejdsdeling mellem planerne, således at 
vandplanlægningen tager sig af vandkvalitet i vandløb, større søer, kystvande og fjorde, mens 
Natura 2000-planlægningen tager sig af småsøer og hydrologien på terrestriske naturarealer. 
 

http://www3.naturstyrelsen.dk/2015/natura2000/
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4. Målsætninger - modstridende interesser 
Thisted Kommune savner en præcisering af, hvordan der prioriteres i forhold til den kortlagte natur 
og levesteder i N2000-området, hvis vandstanden i søen hæves.  
 
I denne planperiode planlægges der ikke en indsats for at hæve vandstanden i søen. Derfor er der 
ikke nævnt noget i modstridende interesser om, hvordan der skal prioriteres i forhold til andre 
naturtyper, hvis vandstanden i søen hæves. Rigkær er imidlertid en truet naturtype, og det er 
derfor nævnt under modstridende interesser, at den i forvaltningen af området bør prioriteres 
højere end klitlavning og kransnålalgesø.  
 
5. Indsatsprogram – niveau 
Ib Nord Nielsen (formand for DN Thy) mener, at der i planen bør fokuseres på et langsigtet og for 
naturværdierne optimalt mere omfattende naturgenopretningsprojekt, der genskaber den 
oprindelige Vullum Sø.  
 
Naturstyrelsen skal hertil anføre, at det overordnede mål for området netop er at sikre en højere 
vandstand i Vullum Sø og forbedre dens vandkvalitet, jvf. planens afsnit 3.1 Overordnet 
målsætning for Natura 2000-0mrådet. 
Den konkrete gennemførelse af planerne, og evt. naturgenopretningsprojekter, er overladt til de 
respektive myndigheder, i dette tilfælde Thisted kommune.    
 
6. Indsatsprogram arter  
Thisted Kommune mener det er misvisende at skrive, at hedepletvinge har en væsentlig forekomst 
i området, når den ikke findes her.  
 
Naturstyrelsen beklager fejlen, som vil blive rettet i den endelige plan.  
 
7. Indsatsprogram – naturtyper 
Friluftsrådet Kreds Nordvest ønsker, at der i forbindelse med evt. kommende afgræsning af 
området etableres stenter/låger, så offentligheden stadig har adgang til de områder, der ikke 
måtte være ramt af adgangsforbud.  
 
Naturstyrelsen gør opmærksom på, at planerne hverken fastsætter konkret omfang, lokalisering af 
de konkrete indsatser, eller karakteren af den endelige indsats.  
 
De specifikke indsatser kommer til at blive vedtaget i den kommende handleplan, som Thisted 
Kommune udarbejder for området. Miljømålsloven og bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes 
Natura 2000-handleplaner indeholder krav om offentlig høring. 
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8. Trusler 
Ib Nord Nielsen (formand for DN Thy) mener, at randpåvirkningen fra de sandede, dyrkede arealer 
umiddelbart syd for søen ikke bør bagatelliseres, og en mere ekstensiv drift af arealerne bør 
prioriteres.  
Desuden ser DN Thy en risiko for, at der vil kunne ske en tilledning af næringsberiget vand fra de 
renafdrevne skovarealer ved det nationale testcenter for havvindmøller i Østerild plantage.  
 
Naturstyrelsen skal hertil anføre, at der med randpåvirkning fra landbrug menes direkte gødskning, 
tilskudsfodring og afdrift fra sprøjtning på de arealer, der er kortlagt som habitatnatur. I 
forbindelse med naturtypekortlægningen blev der ikke registreret sådanne direkte påvirkninger.  
 
Regulering af kvælstof sker primært gennem husdyrgodkendelsesloven og vandplanlægningen. 
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. Der vil dog være en række af de fastsatte indsatser, som indirekte vil være med til at 
reducere kvælstofpåvirkningen. 
 
 
Justering af forslag til Natura 2000-plan for N23 Vullum Sø 

På baggrund af de indkomne bemærkninger er planen blevet tilrettet: Retningslinje 2 er blevet 
ændret, så der står, at hedepletvinge har haft en væsentlig forekomst i området. 

Der er 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. 23 Vullum Sø 

• 20150410125928326 - Jammerbugt Kommune 
• 20150405172945325 – En lokal afdeling for en landsdækkende organisation 
• 2015041020003663 - Ib Nord Nielsen (formand for DN Thy) 

 
 
 


