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NOTAT
vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N99 Kongens
Mose og Draved Skov
Forslag til Natura 2000-plan for N99 Kongens Mose og Draved 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) Udpegningsgrundlag
2) Datagrundlag
3) Tilstandsvurdering – naturtyper
4) Tilstandsvurdering – levesteder fugle
5) Indsatsprogram
6) Virkemidler finansiering
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) Udpegningsgrundlag
Danmarks naturfredningsforening (DN) påpeger, at blå kærhøg forekommer relativt talrigt i
området, og det undrer derfor DN, at blå kærhøg ikke er på udpegningsgrundlaget.
Den gennemførte høring vedrørte alene forslag til Natura 2000-planer. Ændringer i
udpegningsgrundlag er sket og vil fremover ske i selvstændige processer med tilhørende offentlige
høringsprocesser, typisk ca. hvert 6. år og på grundlag af opdateret viden fra den nationale
overvågning. Udpegningsgrundlaget for habitat- og fuglebeskyttelsesområderne er senest revideret
31/12-2012
Emnet er uddybet i Naturstyrelsens generelle høringsnotat, som kan læses på styrelsens
hjemmeside.
2) Datagrundlag
Danmarks naturfredningsforening (DN) mener, at data for fuglene i NOVANA programmet er
beskedne og mangelfulde og undrer sig over, at NOVANA programmet for fugle ikke benytter sig af
supplerende data fra DOF basen.
I Natura 2000 planerne benyttes kvalitetssikrede, nationale data, og det er de data, som sikrer
ensartethed og danner grundlag for planperiodens indsatsprogram. Overvågningen sker i henhold
til tekniske anvisninger, der er udarbejdet i et samarbejde mellem Aarhus Universitet og
Naturstyrelsen. I indsamlingen af data indgår visse kvalitetssikrede data fra DOF-basen.
Ynglefuglene på områdernes udpegningsgrundlag er overvåget i det nationale
overvågningsprogram – NOVANA. I basisanalyserne er der præsenteret årlige data frem til 2009.
For perioden 2010-12 er disse suppleret med data for de arter, der er overvåget de pågældende
tre år. Da ikke alle ynglefugle overvåges hvert år, men med forskellige kadencer dækker
datasættet fra 2010-12 ikke alle arter.
3) Tilstandsvurdering – naturtyper
Tønder Kommune gør opmærksom på, at der kun er lavet tilstandsvurdering for 5 af
udpegningsgrundlagets 10 terrestriske naturtyper i afsnittet ”Terrestriske naturtypers
arealfordeling og tilstand”.
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Der er udviklet tilstandssystem for alle naturtyperne på områdets udpegningsgrundlag. Der er 9
terrestriske naturtyper på udpegningsgrundlaget. Planlægningen for skovbevoksede,
fredskovpligtige arealer (skovloven) gælder for 12 år og fredskovspligtige arealer er derfor ikke
medtaget i Natura 2000 planerne 2016-2021. Alle forekomster af bøg på mor med kristtorn 9120,
ege-blandskov, stilkege-krat (9190) og elle- og askeskov* (91E0) i N99 er omfattet af
fredskovspligt og fremgår derfor ikke af Natura 2000 planen.
4) Tilstandsvurdering – levesteder fugle
Tønder Kommune bemærker, at der kun er foretaget levestedskortlægning for 3 ynglefugle ud af
udpegningsgrundlagets 8 ynglefugle. Tønder kommune opfordrer til, at der laves
levestedkortlægning af alle arterne på udpegningsgrundlaget, således at bl.a. de generelle
retningslinjer kan efterleves.
Følgende ynglefugle er på udpegningsgrundlaget for N99 Kongens Mose og Draved Skov: trane,
tinksmed, rød glente, mosehornugle, rørhøg, sortterne og hedehøg. Der er lavet
levestedskortlægning for tinksmed, sortterne og rørhøg. De tre ynglefugle er således nogle 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 Natura 2000-planerne, og forpligtelsen er ikke betinget
af nationale tilstandsvurderingssystemer. Målsætningen har været gældende for alle myndigheder
siden habitatdirektivets ikrafttræden i 1994.
5) Indsatsprogram
Danmarks naturfredningsforening (DN) hæfter sig ved, at tilstanden af aktiv højmose og nedbrudt
højmose er forværret i mellem de to kortlægninger. Dele af aktiv højmose er således gået fra god
til moderat tilstand. DN påpeger, at den eneste løsning er ved at stoppe dræning i området. DN
mener derfor, at den specifikke retningslinje om udtagning af lavbundsjord er alt for blød.
Der er i planen for første planperiode fastsat en indsats for forbedring af områdets hydrologi. Den
nationale prioritering af indsatsen i 2. planperiode sigter på, at den igangsatte eller planlagte
indsats i 1. planperiode fastholdes. Der er derfor i planen for den kommende planperiode ikke
angivet en specifik indsats for forbedring af hydrologien i Natura 2000 området. Den specifikke
indsats vedrørende udtagning af lavbundsjorde er ikke koblet direkte til hydrologi, men sigter
derimod på en omlægning af driften af lavbundsjorde til en mere ekstensiv drift. Der er dog
mulighed for et overlap mellem de to specifikke indsatser.
Tønder Kommune undrer sig over, at der er en specifik retningslinje for en grundlæggende pleje af
heder og mener ikke, at der er kortlagt hede i Natura 2000 området.
I den vestlige ende af Natura 2000 området er der kortlagt en mindre forekomst med tør hede (ca.
2,8 ha). Pga. den tørre hedes begrænsede udbredelse i Natura 2000 området vurderer
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Naturstyrelsen, at en generel indsats for at sikre naturtypen en hensigtsmæssig drift og pleje er
tilstrækkelig. Den specifikke retningslinje for heden tages derfor ud af indsatsprogrammet.
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6. Virkemidler finansiering
Tønder Kommune anfører, at det ikke vil være muligt at gennemføre den specifikke indsats
vedrørende udtagning af lavbundsjorde, hvis kommunen ikke får tilsagn om midler til et ansøgt
LIFE projekt i Kongens Mose. Tønder Kommune efterspørger derfor alternative
finansieringsmuligheder til udtagning af lavbundsjorde.
Naturstyrelsen 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.
Der vil foruden Life-midlerne være mulighed for tilskud til udtagning af lavbundsjorde gennem
landdistriktsprogrammet.
Emnet er uddybet i Naturstyrelsens generelle høringsnotat, som kan læses på styrelsens
hjemmeside.
Justering af forslag til Natura 2000-plan for N99 Kongens Mose og Draved Skov
På baggrund af de indkomne bemærkninger er planen justeret således, at følgende specifikke
retningslinje fjernes fra indsatsprogrammet:
2.2
Der gennemføres en grundlæggende indsats på hedearealer med henblik på
forbedring af naturtilstanden ved enten efterfølgende pleje eller periodevis
rydning/skrælning/afbrænding
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 N99 Kongens Mose og
Draved Skov



20150408085626540 – Tønder Kommune
20150415182512291 – Danmarks Naturfredningsforening
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