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NOTAT
vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N34 Brandstrup
Mose
Forslag til Natura 2000-plan for N Brandstrup Mose har været i offentlig høring fra den 19.
december 2014 til den 10. april 2015.
Indkomne høringssvar kan 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: www.naturstyrelsen.dk/natura2000/hoeringsnotat20162021
Til denne Natura 2000-plan er der modtaget i alt 2 høringssvar.
Svaret har berørt følgende punkter:
1) Indsatsprogram
2) Målsætning
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/
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Bemærkninger til planforslaget
1.

Indsatsprogram

Danmarks Naturfredningsforening - Viborg foreslår, at der indføjes et nyt punkt under de
specifikke retningslinjer, hvor kommunen gøres opmærksom på tilsynsforpligtigelse i forhold til
fredningen.
Naturstyrelsen kan oplyse, at kommunale forpligtigelser i forhold til bl.a. fredninger ikke er en del
af denne høring af Natura 2000-planerne.
2.

Målsætning

Viborg Kommune undrer sig over en helt entydig målsætning og prioritering for aktiv højmose og,
at der ikke skabes plads til en naturlig bræmme af skovbevokset tørvemose i højmosens laggzone.
Med områdets hydrologiske forhold findes det urealistisk også på meget lang sigt, at skabe
højmose i hele habitatområdets udstrækning. Det findes derfor ikke hensigtsmæssigt, at beskrive
målsætningen til, at al skovbevokset tørvemose, skal konverteres til aktiv højmose.
Viborg Kommune foreslår på baggrund af det gennemført Life-projekt, at der sker en tekstmæssig
præcisering omkring beskrivelse af de hydrologiske forhold.
Naturstyrelsen kan oplyse, at det gennemførte Life-projekt vurderes at sikre højmosens krav til
hydrologisk regime. Dette betyder, at der også fremadrettet vil findes alle successionsstadier fra
brunvandet sø til aktiv højmose i Natura 2000-området. Det har været en forudsætning for Lifeprojektet at genskabe forholdene for aktiv højmose, og at dette i et vist omfang ville ske på
bekostning af naturtypen skovbevokset tørvemose. Formulering genskabelse af de hydrologiske
forhold, ændres i den endelige Natura 2000-plan til fastholdelse af de hydrologiske forhold.
Viborg Kommune savner formuleringen om henvisning til vandområdeplanen i forhold til sikring af
en tilfredsstillende vandkvalitet.
Naturstyrelsen kan oplyse, at sikring af naturtyperne i Brandstrup Mose alene sker via Natura
2000-planen for området.
Viborg Kommune spørger til hvilken naturtype der tænkes på i de konkrete målsætninger i
sætningen: ”Det samlede areal af naturtypen skal være stabilt eller i fremgang, hvis
naturforholdene tillader det”
Naturstyrelsen svar hertil er, at den pågældende formulering er tænkt som en målsætning om, at
især naturtypen aktiv højmose og hængesæk arealmæssigt skal være stabile eller øges, under
forudsætning af planens overordnede målsætning om genskabelse af området som aktiv højmose.
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Justering af forslag til Natura 2000-plan for N34 Brandstrup Mose
De indkomne bemærkninger har med baggrund af det gennemført Life-projekt givet anledning til
en mindre sproglig ændring af formuleringen i Natura 2000-planens målsætning.
Der er endvidere 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: Indkomne høringssvar til Natura 2000-planforslaget N34 Brandstrup Mose
•
•

20150410092704201 - Danmarks Naturfredningsforening – Viborg
2015050508500761 - Viborg Kommune
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