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NOTAT
vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N26 Ålvand
Klithede og Førby Sø
Forslag til Natura 2000-plan for N26 Ålvand Klithede og Førby 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 2000område, 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 3 høringssvar.
Svaret har især berørt følgende emner:
1) Områdebeskrivelse
2) Områdets afgrænsning
3) Trusler – forstyrrelse
4) Trusler – prædation
5) Udpegningsgrundlag
6) Målsætninger – modstridende interesser
7) Virkemidler – LDP
8) Indsatsprogram
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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 IDnummer vedlægges som bilag 1. Høringssvarene kan i sin helhed læses på:
http://www3.naturstyrelsen.dk/2015/natura2000/

Bemærkninger til planforslaget
1. Områdebeskrivelse
Danmarks Naturfredningsforening, Thy mener, at det i områdebeskrivelsen skal modereres, at der
i området findes naturlige vandstandsforhold.
Naturstyrelsen omtaler ikke i planens områdebeskrivelse, at der er ”naturlige vandstandsforhold”,
men til gengæld fremgår det af basisanalysens mere deltaljerede områdebeskrivelse, at der findes
”store sammenhængende klitområder i noget nær naturtilstand” med bl.a. ”naturlige
vandstandsforhold”.
I forbindelse med kortlægningen er der for områdets udbredte fugtige klittype, klitlavning i en del
tilfælde registreret grøfter, men de er helt overvejende vurderet til kun at have en svag
afvandende effekt. Mange andre steder er der ikke registreret grøfter. Det fremgår i øvrigt af
planen, at klitlavningerne overvejende er i god og dermed gunstig tilstand, og kun et lille areal er
decideret påvirket af grøftning. Klitheden er også i overvejende god tilstand. Det er derfor fortsat
Naturstyrelsens opfattelse, at der er tale om store sammenhængende klitområder i noget nær
naturtilstand.

2. Områdets afgrænsning
Danmarks Naturfredningsforening, Thy ønsker at udvide området ved at inddrage den
tilgrænsende statsejede plantage (ved Færgeborg Sig og andre relevante dele af de tilgrænsende
offentligt ejede plantager). Endvidere ønsker man en udvidelse af området vest for Førby Sø og til
Kystvejen.
Naturstyrelsen oplyser, at den gennemførte høring alene vedrører forslag til Natura 2000-planen.
Selve Natura 2000-områdernes afgrænsning har været i offentlig høring i forbindelse med
områdeudpegningen.
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
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forbindelse med digitalisering af områdeafgrænsningerne kan der være opstået tekniske fejl, som
Naturstyrelsen løbende retter.
Der er ikke pligt til at få al natur omfattet af Natura 2000-områderne og dermed planerne.

3. Trusler - forstyrrelse
Danmarks Naturfredningsforening, Thy mener ikke, at forstyrrelser udgør et problem endnu, men
gør dog opmærksom på, at der fra den tilgrænsende del af Tvorup Klitplantage sker en vis færdsel,
der kan forstyrre den nordligste del af området.
Naturstyrelsen kan hertil oplyse, 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.
For ynglefuglene vurderes det i DCE-rapporten, at der ikke er behov for yderligere beskyttelse af
ynglefuglene i området. Ålvand Klithede er omfattet af et adgangsforbud i yngleperioden, så
yngleforekomster af trane og tinksmed vurderes ikke at være udsat for forstyrrelser.
For trækfuglene vurderes det i DCE-rapporten, at der ikke umiddelbart synes at være et behov for
reservatjusteringer af hensyn til trækfuglene i området.
På den baggrund vurderer Naturstyrelsen, at forstyrrelse ikke udgør et problem for områdets
udpegede arter.
Emnet er uddybet i Naturstyrelsens generelle høringsnotat, som kan læses på styrelsens
hjemmeside.
Friluftsrådet kreds 2 mener, at det er vigtigt at adgangen til området i fuglenes yngletid begrænses
til udsigtspunkter og, at adgangen til fugletårn og evt. andre udsigtspunkter skal være tydelige.
Naturstyrelsen oplyser, at Ålvand Klithede er omfattet af et adgangsforbud i yngleperioden.
Adgangen til fugletårn og udsigtspunkter er ikke omfattet af denne plan og indgår ikke i høringen.
Henvendelser om fugletårn o.l. kan rettes til Naturstyrelsen Thy.

4. Trusler – prædation
Danmarks Naturfredningsforening, Thy gør opmærksom på, at de plantede nåletræslæhegn i
områdets vestlige del bør fjernes for at hindre krager og skader i at benytte træerne som redeskjul
og udsigtspunkter.
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Naturstyrelsen skal hertil anføre, at man ikke har kendskab til, at truslen prædation fra krage og
musvåge udgør et problem for udpegningsgrundlaget, ej heller for de 2 ynglende fuglearter,
tinksmed og trane.

5. Udpegningsgrundlag
Danmarks Naturfredningsforening, Thy skønner, at der i udpegningsgrundlaget mangler tidvis våd
eng (6410), som man mener findes på ganske store arealer i tilknytning til søerne i Ålvand
området.
Naturstyrelsen kan oplyse, at forklaringen på dette udsagn højst sandsynligt findes i nøgle til
identifikation af danske naturtyper på habitatdirektivet(Habitatnøgle, vers. 1.04 Appendiks 4a, 7.
maj 2010). Ifølge nøglen skal områder med flyvesand kortlægges som klitnatur (21xx), typisk som
klithede (2140) eller klitlavning (2190), som det er tilfældet i dette område. Styrelsen har ikke
fundet tidvis våd eng i forbindelse med kortlægning af områdets naturtyper.

6. Målsætninger – modstridende interesser
Thisted Kommune spørger om, hvordan man prioriterer lobelisø over for sædgås, når det i afsnittet
modstridende naturinteresser kun fremgår, at lobeliesø prioriteres frem for grågås.
Naturstyrelsen kan oplyse, at som det fremgår af planen er afvejningen i dette afsnit, at
målsætning om en gunstig bevaringsstatus for en art eller en naturtype kan indebære en
nedprioritering af en anden art eller naturtype. En op- eller nedprioritering er bindende for
myndighederne og skal udmøntes i forbindelse med deres arealdrift, naturforvaltning eller ved
udøvelse af deres beføjelser i henhold til lovgivningen.
For dette område er der bl.a. sket en afvejning af lobeliesø i forhold til grågås: Lobeliesøerne
prioriteres højere end de mange grågæs, der anvender områdets lobeliesøer som rasteområder.
Næringsstofbelastningen fra de mange rastende grågæs udgør et problem for lobeliesøerne.
Styrelsen medgiver dog i planen, at der fortsat er utilstrækkelig viden om, hvordan problematikken
løses.
Når sædgås i forhold til lobiliesø er udeladt i prioriteringen er det bevidst. Sædgås er en
international truet art, og som det fremgår af indsatsprogrammet har myndighederne en særlig
forpligtigelse til at passe på og fremme arten.
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7. Indsatsprogram
Danmarks Naturfredningsforening, Thy gør opmærksom på, at de plantede læbælter med
nåletræer i områdets vestlige del bør fjernes som fremmedelementer i klithedens natur.
Naturstyrelsen skal hertil anføre, at plantede læbælter med nåletræer ikke kan sidestilles med
selvgroede nåletræer, der optræder invasivt i naturtyperne. I forbindelse med kortlægningen af
naturtyperne har styrelsen ikke registreret en specifik trussel afledt af læbælter med nåletræer.
Den specifikke retningslinje, der iværksætter bekæmpelse af invasive arter på 3 af områdets
naturtyper er bl.a. rettet mod de selvgroede og dermed invasive nåletræer, men omhandler ikke
de plantede læbælter med nåletræer.
Thisted Kommune ønsker en forklaring på, hvad der menes med, at kommunen og offentlige
lodsejere skal være særlig opmærksomme på arten sædgås. Fremgår af en specifik retningslinje i
indsatsprogrammet.
Naturstyrelsen oplyser, at da sædgåsen har en væsentlig forekomst i området og er i international
tilbagegang, er der en særlig forpligtigelse for denne art. Myndighederne skal i forbindelse med
deres arealdrift, naturforvaltning eller ved udøvelse af deres beføjelser i henhold til lovgivningen
lægge denne indsats til grund.

8. Virkemidler - LDP
Thisted Kommune mener, at når der skal iværksættes en grundlæggende indsats på hedearealer
og bekæmpelse af invasive arter på 3 forskellige naturtyper forudsætter det, at de rette
virkemidler er til stede, og at der afsættes tilstrækkelig økonomi i form af
landdistriktsprogrammets-midler (LDP).
Naturstyrelsen har noteret sig Thisted Kommunes synspunkter. De endelige planer er afstemt, så
den politisk besluttede økonomiske ramme og den i planerne krævede indsats passer sammen.
Kommunerne har med Økonomiaftale 2014 mellem KL og Finansministeriet fået tilført midler
blandt andet til gennemførsel af visse indsatser (herunder de nedennævnte), som kan
gennemføres med hjemmel i naturbeskyttelseslovens bestemmelser.
Den grundlæggende indsats på hedearealer - som rydning, afbrænding eller skrælning - skal
kommunalt finansieres på privatejede arealer (offentlige lodsejere betaler selv), mens en
efterfølgende pleje i de fleste tilfælde falder indenfor LDP. Indsats mod de invasive arter med fokus
på arealer med en forekomst på over 10 % skal kommunalt finansieres på privatejede arealer
(offentlige lodsejere betaler selv).
Emnet er uddybet i Naturstyrelsens generelle høringsnotat, som kan læses på styrelsens
hjemmeside.
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Justering af forslag til Natura 2000-plan for N2 Råbjerg Mile og Hulsig Hede
De indkomne bemærkninger har ikke givet anledning til ændringer i planen.
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. 26 Ålvand Klithede og Førby
Sø
2015041021015816 – Danmarks naturfredningsforening, Thy
20150410125928326 – Thisted Kommune
20150327162558395 – Friluftsrådet kreds 2
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