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NOTAT 
vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N45 Korsø Knude 
 
Forslag til Natura 2000-plan for N45 Korsø Knude 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 2 høringssvar. 

Svarene har især berørt følgende emner: 

1) Områdeafgrænsning og trusler 

2) Indsatsprogram 

3) Ønsker til handleplan 

 
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 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. Områdeafgrænsning og trusler 
Danmarks Naturfredningsforening, Thy skønner, at det er et stort problem, at den udpegede 
statsejede kalkskrænt er afgrænset for snævert mod vest og nord. DN mener, de fysiske 
virkninger af den nærliggende statsejede nåletræsplantage er en alvorlig trussel, som bør 
fremhæves. DN mener, at Natura 2000-området bør udvides med mindst 200 meter vest og nord 
for skrænten hvor nåletræsplantagerne ligger, og at dette areal bør ryddes og genskabes til 
lysåbne naturtyper. 
 
Naturstyrelsen skal hertil anføre 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 dette 
tilfælde grænsen for fredningen af Kaase-Hjardemål Knuden.  
 
 
2. Indsatsprogram 
Thisted Kommune undrer sig over, at der ikke er områdespecifikke retningslinjer for dette Natura 
2000-område. 
 
I indsatsprogrammet er retningslinjerne opdelt i generelle retningslinjer, der gælder for alle 
områder og specifikke retningslinjer for det enkelte Natura 2000-område. Det er Naturstyrelsens 
prioritering, at der ikke i denne planperiode skal indgå områdespecifikke retningslinjer for Natura 
2000-området N45 Korsø Knude. 
 
DN mener, at formuleringerne i indsatsprogrammet er så generelle, at beskrivelsen, selv om de 
gode hensigter fremføres, kun er til beskedens hjælp, når arbejdet skal iværksættes. 
 
Miljømålsloven beskriver en opgavefordeling mellem stat og kommune, hvor staten fastsætter mål 
og rammer for indsatsen, og de respektive myndigheder, det vil sige primært kommunerne, følger 
op på planerne ved udarbejdelse af mere konkrete handleplaner. Det forudsættes i miljømålsloven, 
at der er et råderum til den efterfølgende handleplanlægning. 
 
Emnet er uddybet i Naturstyrelsens generelle høringsnotat, som kan læses på styrelsens 
hjemmeside. 
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3. Ønsker til handleplan 
Damarks Naturfredningsforening, Thy skriver, at der snarest bør iværksættes en omfattende 1. 
gangs pleje på selve skrænten, hvor der med fordel også kunne overvejes inddragelse af 
forårsafbrænding som et forsøgsmæssigt plejemiddel. 
 
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. De tiltag 
som DN foreslår bedes derfor rettet til Thisted Kommunes handleplanlægning for området, når den 
proces går i gang efter, at denne plan bliver endelig.  
 
 
 
Justering af forslag til Natura 2000-plan for N45 Korsø Knude 
De indkomne bemærkninger har ikke givet anledning til ændringer i Natura 2000-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. 45 Korsø Knude  
 

• 20150410202740599 Ib Nord Nielsen (formand for DN Thy) 
• 20150410125928326 Thisted Kommune 
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