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NOTAT 
vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N75 – Harrild 
Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund Plantage 
 
 
Forslag til Natura 2000-plan for N75 – Harrild Hede, Ulvemosen og heder i Nørlund Plantage 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 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: www.naturstyrelsen.dk/natura2000/hoeringsnotat2016-
2021. 
 
Til denne Natura 2000-plan er der modtaget i alt 2 høringssvar. 
 
Svaret har især berørt følgende punkter: 

1) Indsatsprogram 
2) Virkemidler og finansiering 

 
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/ 
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Bemærkninger til planforslaget 
 
1. Indsatsprogram 
 
Herning Kommune gør opmærksomt på, at der ikke er skovnaturtyper på udpegningsgrundlaget 
for dette område. 
 
Naturstyrelsen vil i den endelige Natura 2000-plan sikre overensstemmelse i indsatsprogrammets 
formulering.  
 
Herning Kommune henviser desuden til afsnit 1.1 ”Natura 2000-planen er bindende for 
myndighederne” sidste afsnit, hvor der står: ”Indsatsprogrammets retningslinjer er ligeledes 
bindende og danner sammen med målsætningerne for naturen i området grundlag for handleplan, 
samt eventuel anden prioritering af forvaltningsindsats i området.” Hvilken anden prioritering 
menes der? 
 
Naturstyrelsens svar hertil er, at de kommunale handleplaner fremover i højere grad skal være et 
redskab for en forventningsafstemning med organisationer og lodsejere, således at kommunerne 
får mere tid til dialog og lokal inddragelse, der primært vil være forbundet med de konkrete 
projekter, der skal udmønte Natura 2000-planen og strække sig over hele planperioden.  

Emnet er uddybet i Naturstyrelsens generelle høringsnotat, som kan læses på styrelsens 
hjemmeside.    

 

2. Virkemidler og finansiering 

Herning Kommune spørger til om det mindre omfang kommunerne forventes at bidrage til i 
indsatsprogrammet er indeholdt i de midler kommunen modtager i aftalen mellem KL og 
Miljøministeriet eller der er tale om andre midler? Desuden spørger Herning Kommune til om små 
naturgenopretningsprojekter, indsats mod invasive arter mv. er den del af de midler kommunen 
modtager i aftalen mellem KL og Miljøministeriet? 
 
Ikast-Brande Kommune har en række overvejelser omkring økonomi og finansiering af de 
indsatser der forventes at skulle gennemføres med en finansiering af kommunale midler tildelt via 
DUT-princippet. 
 
Naturstyrelsen kan oplyse, at ca. 85 % af den foreslåede indsats er forudsat finansieret 
tilskudsordninger under landdistriktsprogrammet eller med bidrag fra EU-Lifeordningen. Den 
resterende indsats kan finansieres indenfor den ramme, som kommunerne fik tilført med 
økonomiaftalen 2013, eller statslige lodsejeres arealdrift. 
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Naturstyrelsen har noteret sig den generelle bekymring vedrørende økonomien. De endelige planer 
er afstemt, så den politisk besluttede økonomiske ramme og den i planerne krævede indsats 
passer sammen.  

 
Emnet er uddybet i Naturstyrelsens generelle høringsnotat, som kan læses på styrelsens 
hjemmeside. I notatet findes der en oversigt over finansieringsform for de forvaltningsmæssige 
tiltag. 
 
 
Justering af forslag til Natura 2000-planforslaget N75 – Harrild Hede, Ulvemosen og 
heder i Nørlund Plantage 
 
De indkomne bemærkninger har givet anledning til en tekstmæssig ændring af Natura 2000-
planens formulering omkring fredsskovspligtige arealer. 
 
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. 
 
 
  



 
Side 4/4 
 
 
 
Naturstyrelsen  Haraldsgade 53 Tel  +45 72 54 30 00 nst@nst.dk  
 DK-2100 København Ø Fax +45 39 27 98 99 www.naturstyrelsen.dk 

Bilag 1  
Indkomne høringssvar til Natura 2000-planforslaget N75 – Harrild Hede, Ulvemosen og 
heder i Nørlund Plantage 
 

• 20150415192148875 - Herning Kommune. 
• 20150408133653380 - Ikast-Brande Kommune. 

 

 


