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NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N25 
Vangså Hede 
 
Forslag til Natura 2000-plan for N25 Vangså 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 3 høringssvar. 
 
Svarene har især berørt følgende emner: 
1) Indsatsprogram naturtyper  
2) Virkemidler – LDP 
3) Områdebeskrivelse - Andet 
4) UPG – områdeafgrænsning 
5) Indsatsprogram 
6) Trusler 
 
I det følgende sammenfattes de væsentligste synspunkter til de ovenfor nævnte 1 – 6 emner. 
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://www3.naturstyrelsen.dk/2015/natura2000/
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Bemærkninger til planforslaget 
 
1. Indsatsprogram naturtyper 
Ib Nord Nielsen (formand for DN Thy) efterlyser, at der i planen bliver beskrevet et behov for at 
sløjfe kunstige vandløb i området.  
En lokal landsdækkende organisation ønsker, at der bliver etableret stier og udsigtspunkter i 
området. De ønsker ligeledes, at der sikres adgang til de områder, der ikke er ramt af 
adgangsforbud, eksempelvis i form af låger/stenter i forbindelse med evt. kommende afgræsning 
af arealerne.  
 
Natura 2000-planen udgør den overordnede ramme for den kommende indsats. Planerne er 
bindende for kommunalbestyrelsernes administration af gældende lovgivning. Det har været 
hensigten med lovgivningen at give kommunalbestyrelserne et råderum til udmøntning af den 
overordnede statslige ramme, som er fastlagt i de foreliggende statslige Natura 2000-planer.  
Miljømålsloven fastlægger en opgavefordeling mellem stat og kommuner, der giver staten det 
overordnede ansvar for gennemførsel af direktivforpligtelserne, mens handleplanlægningen er en 
kommunal myndighedsopgave. Dog er Naturstyrelsen myndighed for skovbevoksede, 
fredskovpligtige arealer.  
Den kommende handleplan skal udfærdiges i lokal dialog og inddragelse af organisationer og 
lodsejere. De tiltag, som DN Thy og Friluftsrådet Kreds Nordvest foreslår, bedes rettet til 
handleplanlægningen for området, når den proces går i gang efter, at denne plan bliver endelig.  
 
 
2. Virkemidler – LDP 
Thisted Kommune mener, at der i forbindelse med bekæmpelse af invasive arter i klitheden skal 
afsættes tilstrækkelig økonomi f.eks. i form af LDP-midler.  
 
Landdistriktsprogrammet er ikke omfattet af høringen over forslag til Natura 2000-planer, men 
Naturstyrelsen kan oplyse, at landdistriktsprogrammet og de midler, som kommunerne fik overført 
med Økonomiaftale 2013, sikrer, at der er finansiering til den indsats, som er fremgået af 
forslagene til Natura 2000-planer. 
 
Emnet er uddybet i Naturstyrelsens generelle høringsnotat, som kan læses på styrelsens 
hjemmeside. 
  



 
Side 3/4 
 
 
 
Naturstyrelsen  Haraldsgade 53 Tel  +45 72 54 30 00 nst@nst.dk  
 DK-2100 København Ø Fax +45 39 27 98 99 www.naturstyrelsen.dk 

3. Områdebeskrivelse – Andet 
DN Thy savner en beskrivelse af den del af området, som udgøres af de statsejede klitplantager.  
 
En mere detaljeret præsentation af data findes i basisanalysen for området. De data, der ligger til 
grund for Natura 2000-planerne 2016-2021, kan desuden ses og downloades fra Naturstyrelsens 
MiljøGIS, der findes på http://miljoegis.mim.dk/?&profile=natura2000planer2-2016.  
 
 
4. Udpegningsgrundlag – områdeafgrænsning 
DN Thy mener, at der i planen skal beskrives mulighederne for at rydde de tilstødende statsejede 
arealer Nystrup Klitplantage og Tvorup Klitplantage.  
 
 Den gennemførte høring vedrører alene forslag til Natura 2000-planer. Selve Natura 2000-
områdernes afgrænsning har været i offentlig høring i forbindelse med område-udpegningen. 
Grænserne blev trukket således, at områderne skulle rumme den natur og de levesteder, som 
Danmark er forpligtet til at udpege områder for, samtidig med at man bestræbte sig på at opnå 
enkle grænser, som så vidt muligt fulgte eksisterende administrative eller fysiske grænser. I 
forbindelse med digitalisering af områdeafgrænsningerne kan der være opstået tekniske fejl, som 
Naturstyrelsen løbende retter. Udpegningsgrundlaget blev sidst opdateret i 2012. 
Der er ikke pligt til at få al natur omfattet af Natura 2000-områderne og dermed planerne. 
 
 
5. Indsatsprogram 
Thisted Kommune undrer sig over formuleringen ”særlig opmærksom på” i forbindelse med 
målsætning for naturtypen klitlavning og arterne hjejle og mosehornugle.  
 
Naturstyrelsen oplyser at formuleringen ”særlig opmærksom” anvendes i forbindelse med arter og 
naturtyper, der har en væsentlig forekomst i området, og som er i tilbagegang, hvorfor der er en 
særlig forpligtigelse for at tage vare på disse arter/naturtyper. Myndighederne skal i forbindelse 
med deres arealdrift, naturforvaltning eller ved udøvelse af deres beføjelser i henhold til 
lovgivningen lægge denne indsats til grund. 
 
 
6. Trusler 
DN Thy anbefaler en mere grovmasket struktur af hensigtsmæssigt placerede veje og stier i 
plantagernes tilgrænsende dele for at minimere forstyrrelser i området.  
 
Naturstyrelsen skal hertil anføre, at som det fremgår af basisanalysen har DCE i rapport nr. 52 
vurderet betydningen af forstyrrelser for Natura 2000-områdernes udpegede arter, samt vurderet 
om eksisterende beskyttelsesbestemmelser er tilstrækkelige. I denne rapport vurderes det, at 
forstyrrelsesniveauet i N2000 område 25 er lavt, hvorfor det antages, at der ikke er behov for 
yderligere beskyttelse af områdets ynglefugle.  

http://miljoegis.mim.dk/?&profile=natura2000planer2-2016
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På den baggrund vurderer Naturstyrelsen, at forstyrrelse ikke udgør et problem for områdets 
udpegede arter.   
 
 
Justering af forslag til Natura 2000-plan for N 25 Vangså Hede 

På baggrund af de indkomne bemærkninger til planen, har Naturstyrelsen ikke fundet anledning til 
at foretage ændringer i denne. 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilag 1: Afsendere af høringssvar til Natura 2000-plan nr. 25 Vangså Hede 
 
20150410201643434 - Ib Nord Nielsen (formand for DN Thy) 
20150410125928326 - Thisted Kommune 
20150405172945325 - En lokal landsdækkende organisation 
 
 
 


