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NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N27
Hvidbjerg Å, Ove Sø og Ørum Sø
Forslag til Natura 2000-plan for N27 Hvidbjerg Å, Ove Sø og Ørum 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 i alt 3 høringssvar.
Svarene har berørt følgende emner:
1) Indsatsprogram - Robust natur
2) Trusler
3) Områdebeskrivelse – UPG – arter/naturtyper
4) Indsatsprogram – Forhold til 1. plan

I det følgende sammenfattes de væsentligste synspunkter til de ovenfor nævnte emner 1 - 4.
Naturstyrelsens bemærkninger hertil er anført i kursiv.
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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. Indsatsprogram - robust natur
Thisted Kommune mener, at den områdespecifikke retningslinje 1. bør omformuleres til ” Der
arbejdes for at sikre sammenhæng mellem forekomster af naturtyperne rigkær og overdrev med
henblik på at gøre arealet mere robust overfor a) pludselige hændelser (f.eks. ekstreme
vejrforhold), b) klimaændringer c) for at mindske randpåvirkninger fra omkringliggende
landbrugsarealer eller d) for at bidrage til etablering af større driftsenheder.”, da indsatsen i
N2000-planerne sker på frivillig basis på de private arealer.
Naturstyrelsen skal hertil anføre, at indsatsen i videst muligt omfang vil blive gennemført ved
frivillige aftaler. Naturbeskyttelsesloven hjemler muligheden til at pålægge en bestemt drift, hvis
det er nødvendigt for at gennemføre Natura 2000-planen. Indebærer en indsats, at den
eksisterende drift skal ændres, og kan der ikke indgås en frivillig aftale herom, vil det udløse
erstatning for dokumenterede tab.
Natura 2000-planen er ifølge miljømålsloven bindende for myndighederne, når der skal tages
stilling til godkendelser, tilladelser og dispensationer. Vurderingen af, om det ansøgte vil skade
udpegningsgrundlaget, skal ske under hensyn til planens bevaringsmålsætning for det pågældende
område.
2. Trusler
Danmarks Naturfredningsforening Thy nævner nogle trusler, som de mener, skal uddybes i planen,
herunder udtørring af enge og rigkær samt prædation fra ræve. En lokal afdeling for en
landsdækkende organisation kommenterer i forbindelse med planen, at evt. adgangsbegrænsning i
området bør ske ud fra faglige begrundelser og ikke ud fra holdninger til, hvad der måske er
skadeligt for en eller flere naturtyper.
Naturstyrelsen kan oplyse, at trusler er aktuelle, konkrete og dokumenterede menneskelige
aktiviteter, der enkeltvis eller tilsammen giver en varig forringelse og vil kunne forhindre, at
naturtyperne og arterne i et område opnår en god naturtilstand. Natura 2000-planerne 2010-15
havde stort fokus på forstyrrelser, og Naturerhvervsstyrelsen (fiskeri) og Naturstyrelsen
(vildtreservater) er i gang med at dokumentere og gennemføre de nødvendige reguleringer som
følge af planerne, herunder at indhente supplerende viden.
I planperioden 2016-21 er der særligt fokus på at færdiggøre en stor indsats for at sikre
hydrologien i de terrestriske naturtyper og på de naturforvaltningsmæssige tiltag som naturpleje,
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tilgroning, randpåvirkninger fra dyrkede arealer, invasive arter samt sikring af levesteder for
ynglefugle.
Naturstyrelsen vil fortsat have fokus på at vurdere såvel effekten af gennemført indsats (se senere
under overvågning) som nye trusler mod en god naturtilstand.
Emnet er uddybet i Naturstyrelsens generelle høringsnotat, som kan læses på styrelsens
hjemmeside.

3. UPG – arter/naturtyper
Danmarks Naturfredningsforening Thy mener, at udpegningsgrundlaget vedr. ynglefugle er meget
mangelfuldt. Det foreslås, at Rørdrum og Skeand tilføjes udpegningsgrundlaget.
Naturstyrelsen skal hertil anføre at alle betydende forekomster af arter eller naturtyper på
direktivernes bilag er omfattet af forpligtelsen til at udpege Natura 2000-områder.
Udpegningsgrundlaget justeres hvert 6. år i forbindelse med den standardmæssige, nationale
rapportering til EU. Udpegningsgrundlaget blev sidst opdateret i 2012.

4. Indsatsprogram – Forhold til 1. plan
Thisted Kommune spørger til vedligeholdelsen af indsatser gennemført i første planperiode. Der
spørges specifikt til, om der ligger en forpligtigelse ud over retningslinjen, og om det i så fald er
kommunen eller lodsejer, der har forpligtigelsen på private arealer. Der spørges også til
sammenhængen mellem rydningspligten i forhold til bekendtgørelsen om jordressourcers
anvendelse.
Naturstyrelsen har noteret sig Thisted Kommunes synspunkter. Når det drejer sig om at holde
ryddede arealer åbne ligger forpligtelsen hos kommunen. Finansieringen kan søges i kommunens
egne midler eller i landdistriktsprogrammet.
Det er rigtigt, som kommunen anfører, at ryddede arealer kan være omfattet af bekendtgørelsen
om jordressourcers anvendelse, og så er det lodsejers ansvar at arealer fortsat er ikke gror til;
men en række arealer er undtaget bekendtgørelsen, og her er det kommunens ansvar at foretage
evt genrydning. Det gælder:
•
•
•
•
•
•

Hvis der er aftale om særlig pleje/rydning på et N2000-areal
Skrænter
Moser
Klitter
Permanent våde engarealer
Arealer som ikke må/kan maskinryddes.
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Justering af forslag til Natura 2000-plan for N 27 Hvidbjerg Å, Ove Sø og Ørum Sø
På baggrund af de indkomne bemærkninger har Naturstyrelsen ikke fundet anledning til at foretage
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.

Bilag 1: Afsendere af høringssvar til Natura 2000-plan nr. N27 Hvidbjerg Å, Ove Sø og
Ørum Sø
•
•
•

20150410125928326 - Thisted Kommune
20150405172945325 - En lokal afdeling for en landsdækkende organisation
20150410134647510 – Danmarks Naturfredningsforening Thy
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