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NOTAT
vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N44 Lild Strand og
Lild Strandkær
Forslag til Natura 2000-plan for N44 Lild Strand og Lild Strandkær 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 2 høringssvar.
Svarene har især berørt følgende emner:
1. Områdebeskrivelsen
2. Indsatsprogram - naturtyper
3. Indsatsprogram - hydrologi
4. trusler
5. UPG -områdeafgrænsning
6. Virkemidler LDP

I det følgende sammenfattes de væsentligste synspunkter til de ovenfor nævnte emner 1-6.
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 deres helhed læses på
http://www3.naturstyrelsen.dk/2015/natura2000/
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Bemærkninger til planforslaget
1. Områdebeskrivelsen
Danmarks Naturfredningsforening Thy undrer sig over, at der i områdebeskrivelsen står: Mod nord
og syd findes flere store og dybe søer. Foreningen mener, at både Lild Strandkær eller Bjålum og
Bolbredning bør kaldes for mindre søer, da deres dybde er ret beskeden.
Naturstyrelsen oplyser, at der ikke er omtalt nogen dybe søer i planens områdebeskrivelse.
2. Indsatsprogram - naturtyper
Danmarks Naturfredningsforening Thy påpeger, at der savnes en beskrivelse af de tidsmæssige
intervaller mellem de nødvendige, regelmæssige rydninger af selvsåede nåletræer, og foreningen
mener, at der er et stigende behov for snart at gentage processen med rydning af selvsåede
fyrretræer.
Naturstyrelsen oplyser, at det er uden for Natura 2000-planens rammer, at angive en bestemt
pleje i et område. Det er kommunens ansvar at forestå handleplanlægningen, og de kommunale
handleplaner skal udfærdiges i lokal dialog og inddragelse af organisationer og lodsejere. Det
tiltag, som foreningen foreslår, bedes derfor rettet til Thisted Kommunes handleplanlægning for
området, når den proces går i gang, efter at denne plan bliver endelig.
3. Indsatsprogram - hydrologi
Danmarks Naturfredningsforening Thy mener, at der snarest muligt bør foretages naturrestaurerende indgreb mod de mange gamle og kunstige grøfter, der endnu i dag dræner adskillige
søer og fugtige lavninger.
Naturstyrelsen oplyser, at det er kommunens ansvar at forestå handleplanlægningen, og de
kommunale handleplaner skal udfærdiges i lokal dialog og inddragelse af organisationer og
lodsejere. De tiltag som foreningen foreslår i forbindelse med de kunstige grøfter, bedes derfor
rettet til Thisted Kommunes handleplanlægning for området, når den proces går i gang efter, at
denne plan bliver endelig.
4. Trusler
Danmarks Naturfredningsforening Thy mener, at tilgroning med rette nævnes som et problem i
området. Foreningen stiller sig lidt undrende over for, at tilgroning med hyld nævnes som et
problem i havtornklit.
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Naturstyrelsen oplyser, at hyld ikke er nævnt som et problem i havtornklit.
Danmarks Naturfredningsforening Thy påpeger, at problemerne med selvsåede nåletræer på
klitheden og andre lysåbne naturtyper især optræder langs øst-siderne af de eksisterende
plantageafsnit. Løsningen kunne være at ændre træartsvalget i en passende ydre bufferzone af
plantagen.
Naturstyrelsen kan oplyse følgende:
De tiltag, som foreningen forslår i forhold til de tilgrænsende plantager er ikke omfattet af denne
Natura 2000-plan, da disse arealer ligger udenfor området. Den gennemførte høring vedrører alene
forslag til Natura 2000-planer. Selve Natura 2000-områdernes afgrænsning har været i offentlig
høring i forbindelse med områdeudpegningen.
Emnet er uddybet i Naturstyrelsens generelle høringsnotat, som kan læses på styrelsens
hjemmeside.
5. UPG -områdeafgrænsning
Danmarks Naturfredningsforening Thy: Natura 2000 områdets afgrænsning mod sydvest
forekommer ud fra naturens synsvinkel ikke særlig hensigtsmæssig. Foreningen mener, at
området, der ligger umiddelbart nord for Madsbøl Plantage samt klithede-arealet nordvest for
søerne Bjålum og Bolbredning, burde inkluderes i Natura 2000 området.
Naturstyrelsen skal hertil svare, at spørgsmål om Natura 2000-områdernes størrelse og
afgrænsning er ikke omfattet af denne høring. Da områderne blev udpeget, var udpegningerne
genstand for en selvstændig høring.
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.
Emnet er uddybet i Naturstyrelsens generelle høringsnotat, som kan læses på styrelsens
hjemmeside.
6. Virkemidler LDP
Thisted Kommune bemærker, at implementeringen af retningslinjen om indsats mod invasive arter
på naturtyperne grå/grøn klit og klithede forudsætter, at de rette virkemidler er tilgængelige, og at
der afsættes tilstrækkelig økonomi eks. i form af LDP-midler.
Naturstyrelsen har noteret sig Thisted Kommunes synspunkter. Styrelsen kan oplyse at 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
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nævnte), som kan gennemføres med hjemmel i naturbeskyttelseslovens bestemmelser. 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.

Justering af forslag til Natura 2000-plan for N44 Lild Strand og Lild Strandkær
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.

Bilag 1: Afsendere af høringssvar til Natura 2000-plan nr. 44 Lild Strand og Lild
Strandkær
•
•

20150410202255517 - Ib Nord Nielsen, formand for Danmarks Naturfredningsforening afd.
Thy
20150410125928326 - Thisted Kommune
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