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NOTAT
vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N93 Lindet skov,
Hønning Mose, Hønning Plantage og Lovrup Skov
Forslag til Natura 2000-plan for N93 Lindet skov, Hønning Mose, Hønning Plantage og Lovrup Skov
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 berørt følgende emner:
1) Tilstandsvurdering – levesteder fugle
2) Tilstandsvurdering – Naturtyper
3) Indsatsprogram
4) Virkemidler/ Finansiering
5) Andet
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.
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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/
Bemærkninger til planforslaget
1. Tilstandsvurdering – levesteder fugle
Tønder Kommune bemærker, at der kun er foretaget levestedskortlægning for en ynglefugl ud af
udpegningsgrundlagets 8 ynglefugle. Tønder kommune opfordrer til, at der laves
levestedkortlægning for alle arterne på udpegningsgrundlaget, således at bl.a. de generelle
retningslinjer kan efterleves.
Naturstyrelsen. Følgende ynglefugle er på udpegningsgrundlaget for N93 Lindet Skov, Hønning
Mose, Hønning Plantage og Lovrup Skov: Hvepsevåge, trane, tinksmed, hedelærke, rødrygget
tornskade, natravn, rød glente og stor hornugle. I området er der lavet levestedskortlægning for
tinksmeden. Tinksmeden er således en af de 16 mest truede ynglefugle, for hvilke der er udviklet
et tilstandssystem. Naturstyrelsen forventer, at der i fremtiden udvikles yderligere
tilstandssystemer for andre ynglefugle. Målsætningen for alle udpegede naturtyper og arter er i
henhold til habitat- og fuglebeskyttelsesdirektivet opnåelse af gunstig bevaringsstatus. Det gælder
uanset, om der findes Natura 2000-planer eller ej. Forpligtelsen er ikke betinget af nationale
tilstandsvurderingssystemer eller et særligt vidensniveau opnået gennem detaljeret kortlægning og
planlægning. Målsætningen har været gældende for alle myndigheder siden habitatdirektivets
ikrafttræden i 1994.
2) Tilstandsvurdering – Naturtyper
Tønder Kommune gør opmærksom på, at der kun er foretaget tilstandsvurdering for 11 af
udpegningsgrundlagets 15 terrestriske naturtyper i afsnittet ”Terrestriske naturtypers
arealfordeling og tilstand”.
Der er udviklet tilstandssystem for alle naturtyperne på områdets udpegningsgrundlag. De 4
naturtyper, der mangler i tilstandsfiguren på side 10 er græs-indlandsklit (2330), surt overdrev
(6230), bøg på mor med kristtorn (9120) og ege-blandskov (9160). Der er ikke kortlagt
forekomster af græs-indlandsklit eller surt overdrev under hverken den første eller anden
kortlægningsperiode, derfor fremgår de ikke af figuren. Planlægningen for de skovbevoksede,
fredskovpligtige arealer (skovloven) gælder for 12 år. Da områdets skovnatur er fredskovspligtig er
skovnaturtyperne ikke medtaget i denne Natura-2000 plan.
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3) Indsatsprogram
Tønder Kommune spørger, hvorfor man kun ønsker at bekæmpe invasive arter på arealer, hvor
forekomsten er over 10%, og bemærker at man bør rydde et område helt, så alle invasive planter
fjernes, ellers spreder de invasive arter sig hurtigt igen.
Grænsen på 10% for en specifik indsats mod invasive arter er fastsat for at sikre indsatsen i første
omgang koncentreres til naturtypeforekomster, hvor problemet er størst.
4) Virkemidler/ Finansiering
Tønder Kommune. I indsatsprogrammet søges udtaget kulstofholdige lavbundsjorde i tilknytning til
aktiv og nedbrudt højmose samt hængesæk, så der kan skabes større sammenhængende arealer
samtidig med, at udtagningen bidrager til at reducere udledningen af CO2 og et renere vandmiljø.
Tønder Kommune har indsendt en LIFE-ansøgning, der bl.a. indeholder denne indsats. Hvis der
ikke bliver meddelt tilsagn til LIFE-projektet, vil det ikke være muligt at gennemføre indsatsen,
med mindre Staten anviser anden finansieringsmulighed. Desuden ønsker Tønder Kommune at
vide, hvordan indsatsen på den privatejede del af heden samt indsatsen til bekæmpelse af invasive
arter skal finansieres.
Der er i indsatsprogrammet for natura 2000 området ikke indsat en retningslinje om udtagning af
lavbundsjorde.
Naturstyrelsen har noteret sig Tønder kommunes synspunkter og kan oplyse, at styrelsen har
sikret sig, at der er overensstemmelse mellem den krævede indsats og de økonomiske ressourcer,
der er til rådighed for gennemførslen af planerne.
Emnet er uddybet i Naturstyrelsens generelle høringsnotat, som kan læses på styrelsens
hjemmeside.
5) Andet
Niels Adserballe bemærker, at fældebunkelægning og den praktiserede skovdyrkning i området
giver problemer i forhold til understøttelse af biodiversiteten og sikring af tømmer/ kævler for
fremtidige generationer.
Høringen omhandler de statslige natura 2000 planer og det i planerne skitserede overordnede
indsatsprogram. Planerne har til formål at sikre naturtyperne og arterne på udpegningsgrundlaget
og regulerer ikke den almindelige skovdrift i området.

Justering af forslag til Natura 2000-plan for N93 Lindet skov, Hønning Mose, Hønning
Plantage og Lovrup Skov
De indkomne bemærkninger giver ikke anledning til ændring i Natura 2000-planen.
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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.
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Bilag 1: Indkomne høringssvar til Natura 2000-planforslaget N93 Lindet skov, Hønning
Mose, Hønning Plantage og Lovrup Skov



2015040808523253 – Tønder Kommune
2014122514113372 – Niels R. Adserballe
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