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NOTAT 

vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N88 Nørholm 

Hede, Nørholm Skov og Varde Å øst for Varde 

 

 

Forslag til Natura 2000-plan for N88 Nørholm Hede, Nørholm Skov og Varde Å øst for Varde 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 1 høringssvar. 

 

Svaret har berørt følgende emner: 

1) Målsætninger 

2) Indsatsprogram 

 

Flere emner er uddybende behandlet i særskilt høringsnotat om generelle emner 

www.naturstyrelsen.dk/natura2000/hoeringsnotat2016-2021 

 

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://www.naturstyrelsen.dk/natura2000/hoeringsnotat2016-2021
http://www3.naturstyrelsen.dk/2015/natura2000/
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Bemærkninger til planforslaget 

 

1. Målsætninger 

Danmarks Naturfredningsforening spørger, hvordan Naturstyrelsen vil sikre, at der opnås gunstig 

bevaringsstatus for hele det beskyttede hedeareal på Nørholm Hede, når man for den kommende 

planperiode lægger op til en målsætning, som på ubestemt tid lader naturtypen urørt. 

 

Målsætningerne er langsigtede, og derfor skal de være robuste i forhold til en udvikling og 

naturforvaltningsindsats over en mangeårig periode. Området har været uden aktiv forvaltning i 

næsten 100 år, og til trods herfor er der ikke sket en succession til andre naturtyper eller skov. 

Dette skyldes naturlige forstyrrelser i form af en hensigtsmæssig hydrologi, afgræsning fra en 

relativt stor bestand af kronvildt samt tidvise mindre og større naturbrande.  

 

Ifølge den seneste kortlægning er 111 ha med våd hede (4010) fortrinsvis i en god naturtilstand. 

Der er en karakteristisk artssammensætning på størstedelen af de kortlagte forekomster. 

Strukturerne er gode på ca. 2/3 af det kortlagte areal med våd hede (79 ha) og moderate på det 

resterende areal.  

 

For naturtypen tør hede (4030) vurderes naturtilstanden som værende god for 66 ha, mens det 

resterende areal er i hhv. moderat (99 ha) og ringe tilstand (1 ha). Forekomster i ugunstig 

naturtilstand har gode eller moderate strukturer. 

 

Ved sammenligning af naturtilstand og strukturer for hedenaturen i de 2 kortlægninger (2004-2006 

og 2010-2012) har der ikke kunnet konstateres en forringelse af hverken strukturer eller 

naturtilstand.  

 

Danmarks Naturfredningsforening spørger til grundlaget for, at en forskningsmæssig interesse 

tilsyneladende kan tilsidesætte habitatdirektivets krav om, at naturtyper der er beskyttede efter 

habitatdirektivet og indgår i et Natura 2000 område, skal opnå gunstig bevaringsstatus. 

 

Naturstyrelsen har efter dialog med EU-Kommissionen besluttet, at der er en fælleseuropæisk 

interesse i det igangværende forskningsprojekt, som følger betydningen af fri succession på 

Nørholm Hede. Den aktuelle plan er ikke i modstrid med habitatdirektivet, idet målet om gunstig 

bevaringsstatus er langsigtet, hvorfor der planperiode for planperiode prioriteres en særlig indsats, 

hvor behovet vurderes at være størst. Til trods for at området har ligget urørt i 100 år er 

strukturerne og kvaliteten af naturområdet relativt gode. Derfor prioriteres de forskningsmæssige 

interesser i området foreløbigt uden at dette tilsidesætter de langsigtede mål om, at naturtyperne 

skal opnå en gunstig bevaringsstatus. Udviklingen i naturtypernes areal følges tæt, og hvis 

nødvendigt stilles der krav om en indsats i de efterfølgende planperioder.    

 

2. Indsatsprogram 

Danmarks Naturfredningsforening spørger til, hvordan Naturstyrelsen vil sikre, at 

bevaringstilstanden for habitatnaturtypen tør hede (4030) ikke forringes yderligere i den 

kommende 6-årige planperiode. 
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Af basisanalysen fremgår det, at der generelt ikke er sket en forringelse af naturtilstanden af 

naturtypen tør hede mellem de to kortlægningsperioder. En mere detaljeret kortlægning i anden 

kortlægningsperiode (2010-2012) har medført, at arealet kortlagt som tør hede er blevet mindre, 

mens arealet med våd hede (4010) er blevet større. Til trods for at området har ligget urørt er 

strukturerne og kvaliteten af naturtypen ikke forringet. På grund af de forskningsmæssige 

interesser, jf. ovenfor, er der ikke prioriteret en specifik indsats på hedearealerne for planperioden 

2016-2021. 

 

Finder Naturstyrelsen, at deklarationen er en barrierer for at iværksætte den nødvendige pleje, så 

er Danmarks Naturfredningsforening indstillet på, at rejse fredningssag med det formål, at revidere 

kendelsen fra 1913, således at kendelsen er tidssvarende og pleje muliggøres.   

 

Naturstyrelsen vurderer fortsat, jf. ovenfor, at Nørholm Hede kan henligge urørt også i den 

kommende planperiode.  

 

Naturstyrelsen ser derfor ikke et konkret behov for, at der sker en revision af den eksisterende 

fredning i området. 

 

Justering af forslag til Natura 2000-plan for N88 Nørholm Hede, Nørholm Skov og Varde 

Å øst for Varde 

 

De indkomne bemærkninger giver ikke anledning til ændring i Natura 2000-planen. 

 

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 N88 Nørholm Hede, 

Nørholm Skov og Varde Å øst for Varde 

 

 20150810113655499 – Danmarks Naturfredningsforening 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


