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NOTAT
vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N98-Tinglev Sø og
Mose, Ulvemose og Terkelsbøl Mose
Forslag til Natura 2000-plan for N98-Tinglev Sø og Mose, Ulvemose og Terkelsbøl Mose 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 1 høringssvar.
Svaret har berørt følgende emne:
1) Indsatsprogram
2) Udpegningsgrundlag – Områdeafgrænsning
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 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 (Aabenraa) (DN) beskriver trusselsbilledet i Natura 2000
området. Herunder problemer med tilgroning og uhensigtsmæssig hydrologi (F.eks. vandstigning i
fuglenes yngleperiode). DN nævner i høringssvaret en række konkrete tiltag til at afhjælpe
problemerne herunder grødeskæring og udvidelse af de igangværende indsatser
(naturgenopretning).
Natura 2000-planen udgør den overordnede ramme og retning for den kommende indsats i
området. Således fastlægger planerne hverken det konkrete omfang, lokaliseringen af den
konkrete indsats eller karakteren af den endelige indsats. De pågældende handleplanmyndigheder,
kommuner og statslige lodsejere, vil være ansvarlige for at udmønte Natura 2000 planerne i
konkrete tiltag.
2. Udpegningsgrundlag – Områdeafgrænsning
Danmarks Naturfredningsforening (Aabenraa) foreslår, at planen for Natura 2000 området udvides
til at omfatte de privatejede arealer i og omkring moserne.

Spørgsmål om Natura 2000-områdernes størrelse og afgrænsning er ikke omfattet af denne høring. Da
områderne blev udpeget, var udpegningerne genstand for en selvstændig høring.
Justering af forslag til Natura 2000-plan for N98-Tinglev Sø og Mose, Ulvemose og
Terkelsbøl Mose
Den indkomne bemærkning 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 N98-Tinglev Sø og Mose,
Ulvemose og Terkelsbøl Mose


2015040520242837 – Danmarks Naturfredningsforening

Side 3/3

Naturstyrelsen

Haraldsgade 53
DK-2100 København Ø

Tel +45 72 54 30 00
Fax +45 39 27 98 99

nst@nst.dk
www.naturstyrelsen.dk

