Driftsplan Trekantsområdet 2014 – høringsnotat

Driftsplanen for Naturstyrelsen Trekantsområdet har frem til den 30. september 2014 været
i offentlig høring. Inden høringsfristens udløb er der indkommet 11 høringssvar.
Nummereringen af høringssvarene fremgår af vedlagte liste. Ud fra de forskellige
høringssvar kan følgende noteres:
1.

Hedensted Kommune
Hedensted Kommune anbefaler, at driftsplanen tager stilling til den fremtidige
drift på askearealerne med særlig fokus på at opretholde en skov, der fremmer artsrige
plante- og dyresamfund.
Plankonsekvens
Naturstyrelsen har noteret sig denne bemærkning og kan oplyse, at der på arealer,
hvor gamle asketræer er gået ud og fjernet, stadig vil være en opvækst af ask.
Naturstyrelsen vil fremadrettet planlægge hugsten på disse arealer, så den ask der stå
tilbage tilgodeses. Naturstyrelsen arbejder desuden på at finde resistente eksemplarer
af ask, idet der er et ønske om, at asken også i fremtiden har en plads i de danske
statsskove.
Bemærkningen har ikke ført til planændringer.
Hedensted Kommune anbefaler, at Naturstyrelsen indarbejder genskabelse
af naturlige hydrologiske forhold i og omkring Hølsø i Bjerge Skov, evt. i samarbejde
med Møgelkær Statsfængsel.
Plankonsekvens
Naturstyrelsen er opmærksom på at dæmningen i sydenden af Hølsø skal forstærkes
eller forhøjes for at undgå overløb. Dette vil ske indenfor planperioden.
Bemærkningen vil medføre en tilføjelse til den pågældende områdeplan.

2.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste
Ingen bemærkninger til driftsplanen.

3.

Dansk Firmaidrætsforbund
Ingen bemærkninger til driftsplanen.

4.

Kulturstyrelsen
Kulturstyrelsen ønsker, at der i det indledende afsnit ”Samlet beskrivelse” bliver
tilføjet en notits om, at det ikke er tilladt at ændre i fortidsmindets tilstand
Plankonsekvens [ændring]
Kulturstyrelsens bemærkninger er taget til efterretning, og teksten vil blive rettet til.
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Kulturstyrelsen gør opmærksom på, at ændringer i fortidsmindets tilstand i forbindelse
med restaurering, udbedring af skader eller på anden vis, hvor der vil ske en
tilstandsændring i fortidsmindet, kræver en dispensation fra Kulturstyrelsen.
Plankonsekvens
Naturstyrelsen er opmærksom på, at der ved gennemførelse af enkelte tiltag skal søges
tilladelse efter gældende lovgivning. Bemærkningen har ikke direkte medført
planændringer.
Kulturstyrelsen gør opmærksom på, at der i forbindelse med oprensning af voldgrave,
afbrænding på fortidsminder jf. Stagsevold i Vejle Fjord Skovene og fortidsminderne
på Randbøl Hede, skal søges om dispensation hos Kulturstyrelsen.
Plankonsekvens
Naturstyrelsen er opmærksom på, at der ved gennemførelse af enkelte tiltag skal søges
tilladelse efter gældende lovgivning. Bemærkningen har ikke direkte medført
planændringer.

5.

Horsens Kommune
Horsens Kommune gør opmærksom på, at ved gennemlæsning af driftsplanen for
Boller Skovene ses det, at plejen af Borringholm Voldsted indgår som en del af driften
af Boller Skovene, selv om voldstedet med sin beliggenhed ved Rask Mølle ligger ca.
20 km fra Boller Skovene.
Plankonsekvens
Naturstyrelsen har valgt at inddele skovene i større områder, hvilket betyder, at der
medtages arealer, som ikke nødvendigvis er med i områdeplanens navn.
Bemærkningen har ikke medført planændringer.
Derover bemærker Horsens Kommune en inkonsekvent navngivning i teksten i
områdeplanen for Bjerge Skov.
Plankonsekvens
Naturstyrelsen vil tjekke det pågældende områdeplan og gøre teksten og
navngivningen mere stringent.

6.

Friluftsrådet
Friluftsrådet skriver, at deres største bekymring er, om der fremadrettet vil være gode
og godt vedligeholdte faciliteter til gavn for friluftslivet - eller om økonomi og
ressourcefordeling vil medføre nedslidte eller manglende faciliteter. Borde og bænke,
shelters, bålpladser, tårne, skjul, skovlegepladser, hundeskove, vand og toiletter, stier,
broer, skilte og oplysningstavler m.m. har alt sammen stor betydning for friluftslivet for hvor mange der kommer ud i naturen, og i sidste ende for livskvalitet og
folkesundhed.
Plankonsekvens
Naturstyrelsens politik for friluftszonering har bl.a. til formål at fokusere
Naturstyrelsens tilbud og dermed øge kvaliteten for både den mere facilitetskrævende
bruger og for den stille skovvandrer ved at kanalisere forskellige aktiviteter og
ressourcer derhen, hvor der lokalt måtte være behov for det. Det betyder ligeledes, at
faciliteter i områder som kun er benyttet i mindre grad, ikke vil blive udskiftet, når de
er udtjente for derved at sikre, at der kun findes faciliteter i god stand på
Naturstyrelsens arealer.
En anden bekymring hos Friluftsrådet er Naturstyrelsens forvaltning af stillezonerne.
De bemærker, at de fra andre steder i landet ved, at stillezonerne lokalt administreres
meget forskelligt. Enkelte steder administreres stillezonerne mere restriktivt end det er
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hensigten. Friluftsrådet gør opmærksom på notatet "Zonering for friluftslivet på
Naturstyrelsens arealer", hvoraf det fremgår, at O-løb op til 150 deltagere ikke kræver
tilladelse og derfor som udgangspunkt kan finde sted i stillezonerne.
Friluftsrådet pointerer, at når de 8 % B-skove bliver erstattet med ca. 20 %
"stillezoner", er det forventelig, at stillezoner ikke bliver forvaltet lige så restriktiv
som B-skove i visse distrikter er blevet forvaltet hidtil!
Plankonsekvens
Som bekrevet i ”Zonering for friluftslivet på Naturstyrelsens arealer” har politikken
til formål at sikre, at zonerne udlægges efter samme principper på alle enheder, så
brugere og samarbejdspartnere oplever ensartethed i forvaltningen – dog tilpasset de
lokale vilkår. Det er ligeledes beskrevet i politikken, at der i stillezone er mulighed for
at dispensere til enkeltstående, store arrangementer, hvis Naturstyrelsens lokale
enhed vurderer, at arrangementet kan gennemføres uden at være til uacceptabel gene
for det øvrige publikum, og naturgrundlaget i øvrigt kan bære det. De lokale hensyn
kan derfor kræve en mere eller mindre restriktiv forvaltning af en konkret stillezone.
Stillezonen moderniserer og afløser B-skovene hvilket betyder, at Bskovsudpegningerne efter vedtagelse af den nye driftsplan falder helt væk.
Friluftsrådet ønsker desuden, at området ved Syv-års søerne i Frederikshåb Plantage,
som er gjort til stillezone, godt kunne anvendes til O-løb et par timer ved større O-løb
med mere end 150 deltagere, da lige netop dette område er det mest interessante til
orienteringsløb. Et par timers orienteringsløb i stillezoner en enkelt gang om året med
mere end 150 deltagere forekommer ikke som den store forstyrrelse for hverken "den
stille skovvandrer" eller dyrelivet!
Det samme, mener Friluftsrådet, gælder for "stillezonen" i Gyttegård, som vil blokere
for baneforløb til hedeområdet, som ligger vest herfor.
Plankonsekvens
Området omkring Syv-års søerne i Frederikshåb Plantage har Naturstyrelsen
Trekantsområdet vurderet til at være særligt egnet til at understøtte den stille
naturoplevelse. Ligeledes er den nævnte stillezone i Gyttegård Plantage udlagt for at
sikre den stille naturoplevelse, samt sikre værdifuldt yngleområde for bl.a. tranen.
Bemærkningerne medfører ikke ændringer i udpegningen af zoner i driftsplanen, idet
udlægninger er sket i henhold til Naturstyrelsens politik for friluftszonering.
Tilladelser til O-løb over 150 deltager i de omtalte stillezoner vil fortsat kræve en
konkret vurdering, således at Naturstyrelsen varetager både beskyttelsen og
benyttelsen af arealerne bedst muligt.
7.

Banedanmark
Banedanmark har ingen bemærkninger til det fremsendte høringsmateriale, da der ikke
foreslås driftsændringer på banenære arealer.
Banedanmark har derudover tilføjet et punkt til orientering, som Naturstyrelsen vil
videresende til Vejle Kommune, idet kommunen forestår driften af arealet.
Plankonsekvens
Bemærkningen har ikke medført planændringer.
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8.

Dansk Land og Strandjagt
Dansk Land- og Strandjagt foreslår, at styrelsen opsætter informationstavler på alle
styrelsens områder med kort over området, samt en vejledning om, hvordan man begår
sig i naturen, og hvor man må gå.
Plankonsekvens
Naturstyrelsen Trekantsområdet har flere steder opsat informationstavle, i henhold til
Naturstyrelsen generelle politikker og retningslinjer for skiltning på styrelsens
arealer. Bemærkningen har ikke medført planændringer.
Dansk Land- og Strandjagt foreslår, at jagt på Naturstyrelsens arealer ikke udbydes i
licitation, fordi det vil hæve prisen på jagtleje i hele området, som kun betyder hårdere
jagttryk, som arealerne ikke altid kan bære. Dansk Land- og Strandjagt foreslår, at
Naturstyrelsen bør sikre, at jagt på styrelsens områder tilfalder lokal beboerne,
gennem lokale jagtforeninger, idet jagt fra ældgammel tid har været en uvurderlig
kulturarv, som styrelsen bør værne om.
Plankonsekvens
Jagt på udlejede arealer sker i overensstemmelse med Naturstyrelsens målsætning om
en bæredygtig jagtudøvelse, der sker efter jagtetiske principper. Naturstyrelsen
adskiller sig generelt fra de private skovejere ved at have flere begrænsninger i
jagtudøvelsen, af hensyn til f.eks. publikum, og jagttrykket er derfor betydeligt lavere
på styrelsens udlejede arealer. Naturstyrelsen jagtarealer udbydes offentligt for at
sikre at markedsprisen opnås. Bemærkningen har ikke medført planændringer.
Dansk Land- og Strandjagt foreslår, at det løbende bliver undersøgt, om der er
hundeskove nok i styrelsens område, især ved bymæssig bebyggelser og i
sommerhusområder-. Det vil være en stor hjælp for vildtet, især i følsomme perioder. I
fremtidens Danmark vil der være risiko for at ulve dræber tamdyr, f.eks. hunde, derfor
bør der findes steder hvor hunde er sikret mod dette rovdyr.
Plankonsekvens
Naturstyrelsen har etableret over 150 hundeskov fordelt over hele landet.
Hundeskovenes placering afhænger fx af afstanden til tætbebyggede boligområder,
lokale hundeluftningsmuligheder, omfanget og sårbarheden af det lokale dyreliv og
behov for hegning. Naturstyrelsen etablerer kun hundeskove på Naturstyrelsens
arealer, når der fx lokalt er tilstrækkelig efterspørgsel, og der kan skaffes den
fornødne finansiering, hvis området skal hegnes. I planlægningen af hundeskov tages
der desuden særlige hensyn til andre af skovens gæster, så skoven ikke gøres
utilgængelig for andre skovgæster m.fl. Bemærkningen har ikke medført
planændringer.
I medfør af Forvaltningsplan for ulve
(http://naturstyrelsen.dk/nyheder/2014/jun/ulveplan-beskytter-ulv,-mennesker-oghusdyr/ - side 40/41) kan hunde- og katteejere i visse situationer få en økonomisk
kompensation.
Dansk Land og Strandjagt foreslår, at styrelsen udlægger arealer, hvor der må trænes i
flugtskydning eller med mobil skydevogn af lokale jagtforeninger for jægere på
styrelsens arealer for at nedsætte anskydninger. En målsætning kunne være et areal i
hver af kommunerne i Naturstyrelsen Trekantsområdets område. (Ved et område i
hver kommune, nedsættes bilforurening ved kørsel, samt støjforurening
fordeles bedre).
Dansk Land og Strandjagt mener, at alt for mange skydebaner bliver lukket af
forskellige grunde. Ingen jæger ønsker en anskydning. Ved at udpegede områder, som
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foreningerne kan låne til skydetræning, vil Naturstyrelsen sammen med
organisationerne være med til at gøre en aktiv indsats mod anskydninger.
Plankonsekvens
Naturstyrelsen eje allerede en række skydebaner. Naturstyrelsen har derfor ikke
planer om at udlægge flere arealer til skydebaner. Bemærkningen har ikke medført
planændringer.
I forvejen stiller Naturstyrelsen arealer til rådighed for mange andre fritidsaktiviteter
som vores samfundsborgere benytter sig af. Dansk Land- og Strandjagt foreslår, at der
etableres flere og mere effektive foderarealer, især for hjortevildt og gæs, for at
minimere markskader for områdets lodsejere.
Plankonsekvens
Administration af hjortevildt sker i samarbejde med lokale hjortevildtgrupper med
henblik på at begrænse omfanget af markskader mest muligt bl.a. gennem etablering
og vedligeholdelse af lysåbne områder så tilstedeværelsen af naturligt foder i skovene
optimeres. I den nuværende driftsplan er der medtaget tiltag som sikrer flere lysåbne
arealer i områder med stort kronvildttryk. Med hensyn til gæs vil der ligesom for
hjortevildtet ske etablering af fx fodermarker, hvor der lokalt er behov for det.
Naturstyrelsen Trekantsområdets arealer er beliggende i en del af landet, hvor der
kun er få skader fra gæs på markafgrøder, og der er derfor ikke i driftsplanen
etableret aflastningsarealer for markskader fra gæs. Bemærkningen har ikke ført til
planændringer.

Endvidere bemærker Dansk Land og Strandjagt, at der nu i Danmark findes en halv
million herreløse katte, som nedlægger byttedyr for at overleve og som på sigt kan
skade vores naturlige vildtbestand. Naturstyrelsen bør derfor overveje, hvordan den
store bestand af herreløse katte nedbringes på styrelsens område.
Plankonsekvens
Administration af prædatorer følger gældende lovgivning på området, og er derfor
ikke beskrevet direkte i driftsplanen. I den sammenhæng kan det dog oplyses af
Naturstyrelsen har mulighed for at anvende samme virkemidler som private i fald
herreløse katte kommer til at udgøre et lokalt problem på Naturstyrelsens arealer.
Bemærkningen har ikke ført til planændringer.

Dansk Land og Strandjagt foreslår, at alle vandløb (bække og grøfter), skal afmærkes
tydeligt på informationstavler i områderne med en beskrivelse af arealet og af
miljøtilstanden Fremadrettet bør fiskeriet være frit for alle i alle vandløb i
Naturstyrelsen Trekantsområdets område. Det vil bl.a. være et godt tiltag for især den
større og større bybefolkning, men også for områdets turister.
Plankonsekvens
Naturstyrelsen Trekantsområdet følger Naturstyrelsen politikker og retningslinjer for
skiltning på styrelsens arealer. Naturstyrelsen har ikke planer om at sætte ydereligere
informationstavler op langs vandløb. Der kan fiskes i hovedparten af Naturstyrelsens
vandløb, enten fordi der er frit fiskeri, eller fordi det er muligt at købe dagskort til
fiskeri ved lokale foreninger. Bemærkningen har ikke medført planændringer.
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Afslutningsvis mener Dansk Land og Strandjagt, at Naturstyrelsen Trekantsområdet
bør udsætte fiskeyngel i styrelsens vandløb.
Plankonsekvens
Det er DTU- Aqua, der administrerer fiskeplejen, herunder udsætning af fiskeyngel.
Fiskeplejen har til formål at fremme den naturlige reproduktion af fiskebestandene (§
61 i lov om fiskeri og fiskeopdræt (Fiskeriloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 978 af 26.
september 2008. Da Fiskeriloven administreres af Fødevareministeriet i, bør forslag
om udsætning af yngel rettes hertil. Bemærkningen har ikke medført planændringer.

9.

Orienteringsklubben GORM, Jelling
Orienteringsklubben GORM bemærker, at der er planlagt en meget stor stillezone i
plantagens nordvestlige hjørne.
Omfanget er så stort, at muligheden for som orienteringsløber at komme fra Gyttegård
plantage og ud på hedearealerne ved Gråhede (ejer: Kirk Kapital A/S) ikke er til stede.
Klubben kunne ønske, at areal nr. 501, 502, 503, 510, 511, 512, 513, 514 og 515 blev
ændret fra ”stillezone” til ”friluftszone”.
Klubben skriver, at den godt ved, at det ikke er ønskeligt at placere stillezoner nær
facilitetszoner, men det påtænkes dog praktiseret i Gyttegård plantage øst for
Hejnsvig-vejen.
Areal 520 og 539 er udpeget som facilitetszone, men klubben bemærker, at det vel kun
er ”sundhedsstien” langs den store vej, der er ”facilitet” i nærheden af disse arealer.
Som erstatning for de arealer, som klubben gerne så ændret, foreslår de, at areal 519,
520, 539 og 540 i stedet udlægges som stillezone.
Afslutningsvis bemærker orienteringsklubben, at Gyttegård plantage har undergået
meget store ændringer de seneste år. Sidst ved oprettelse af kreaturindhegninger, som
er med til at gøre det vanskeligt at udøve orienteringsløb i Gyttegård plantage.
Plankonsekvens
Jf. svar under punkt 6. Derudover kan Naturstyrelsen oplyse, at området i Gyttegård
Plantage er udpejet som Natura 2000-område, hvilket i planerne for området
forpligter Naturstyrelsen til at sikre en gunstig bevaringsstatus for en række
naturtyper, bl.a. våd og tør hede og øge arealet med naturtyperne. Dette gøres bl.a.
ved afgræsning af arealerne, hvorved en risiko for tilgroning af heden med græs og
træer mindskes og de karakteristiske hedeplanter så som hedelyng, klokkelyng mm. får
bedre betingelser. Bemærkningen har ikke medført planændringer.

10. Danmarks Naturfredningsforening /Fredericia
DN Fredericia har ingen bemærkninger til de fremsendte planer, i det der kun er
forholdsvis små skovområder ved Rands Fjord, der ligger i Fredericia kommune.
DN Fredericia bemærker dog, at det vestligste af Naturstyrelsen Trekantsområdets
arealer ved Rands Fjord ligger ganske tæt på en havørnerede, så DN opfordrer til, at
plejeinitiativer på arealet finder sted om efteråret og frem til nytår, så havørnenes
parringsadfærd og redebygning kan foregå uforstyrret i januar, februar og marts. Og
rugning og yngelpleje uforstyrret frem til 1. september.
Plankonsekvens
Naturstyrelsen har noteret sig denne anbefaling. Bemærkningen har ikke medført
direkte planændringer.
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11. Dansk Ornitologisk Forening/Sydøstjylland
DOF Sydøstjylland håber, at det fremover ved pleje af skovenge i alle Naturstyrelsens
skove vil være økonomisk og praktisk muligt at øge arealet med afgræsning og høslet
- i stedet for blot at knuse opvæksten og lade materialet ligge.
Plankonsekvens
Naturstyrelsen har noteret sig denne anbefaling. Valg af metode til pleje af
naturarealer vil ske ud fra en afvejning af æstetiske, naturmæssige og økonomiske
hensyn i det konkrete tilfælde. Bemærkningen har ikke direkte medført planændringer.
For at forbedre forholdene for bl.a. hulrugende fuglearter håber DOF Sydøstjylland, at
Naturstyrelsen vil være ambitiøse og øge mængden af død træmasse – gerne til en
fordobling af det nuværende FSC-krav. Skadede eller døde træer efter de seneste års
storme bør få lov til at blive stående til naturligt henfald. Evt. kan Naturstyrelsen
foretage forsøg med sprængning af udvalgte trækroner i ege- og bøgebevoksninger.
Plankonsekvens
Driftsplanen bygger på styrelsens generelle retningslinjer og politikker vedr. dødt ved.
I forbindelse med stormfaldet i 2013 skete der en justering, hvilket betød at træer, som
kunne gavne naturens mangfoldighed, skulle blive liggende. Det handlede i særlig
grad om spredt fald af løvtræer, splintrede træer, massive stammer og trætoppe.
Stormfaldet har derfor medført en større mængder dødt ved i skovene.
Naturstyrelsen har noteret sig anbefalingen vedr. valg af metode til frembringelse af
mere dødt ved og skadede træer. Naturstyrelsen har dog fokus på, bl.a. som led i den
netop lancerede Naturplan Danmark, at 5 såkaldte livstræer pr. ha skal udpeges,
mærkes og sikre med henblik på at de bliver meget gamle. Disse træer vil i mange år
skabe levesteder for bl.a. hulrugende fugle, svampe og insekter mv. Senere, når
træerne dør, bidrager de til levesteder for arter som er afhængige af dødt ved. Det er
Naturstyrelsen opfattelse, at udpegning af livstræer og det betydelige antal døde og
knækkede træer som stormene har skabt i skoven, ikke gør det aktuelt at sprænge
trækroner først i planperioden. Bemærkningen har ikke medført planændringer.
DOF Sydøstjylland har følgende bemærkninger vedr. det nye tiltag med
friluftszonering: ”Vi synes det er meget uheldigt, at der i Trekantsområdet kun er
udpeget et lille areal på samlet 13 % som stillezoner. Særligt de sjældne, sky og
sårbare dyre- og fuglearter har brug for refugier i alle skove – også i de bynære skove.
Desuden er mange skovgæster på Naturstyrelsens arealer netop interesserede i at nyde
freden og roen her. Derfor bør en fjerdedel (25 %) af skovarealet udpeges som
stillezoner og friholdt for forstyrrende og støjende friluftsaktiviteter som fx
mountainbike og større orienteringsløb”.
Plankonsekvens
Naturstyrelsens politik for zonering for friluftsliv på Naturstyrelsens arealer er en
politik for friluftliv, som skal medvirke til at planlægge og understøtte visse former for
friluftsliv i nogle områder frem for andre. Zoneringen har ikke til formål at beskytte
naturen, det søger Naturbeskyttelsesloven samt udpegning af Natura 2000-områder
for.
I politikken for friluftszonering er beskrevet, hvordan zonerne skal udlægges ud fra
lokale forhold, og de repræsenterer en afvejning af arealdriftens flersidige hensyn.
Bemærkningen medfører ikke ændringer på udpegningen af zoner i områdeplanerne,
idet udlægning er sket i henhold til ovenstående politik.
12. Danmarks Naturfredningsforening /Vejle
DN Vejle bemærker, at skov udlagt til urørt skov eller naturplejeskov, f.eks. ekstensiv
skovdrift, græsnings-skov, stævningsskov osv. udgør kun nogle få procent, som ikke
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langsigtet kan sikre opretholdelse og udvikling af skovenes biodiversitet. Danmarks
Naturfredningsforening mener, at der er brug for mindst 20 % skov til naturformål
(biodiversitetsskov) inden 2020 for at stoppe nedgangen i biologisk mangfoldighed.
Plankonsekvens
Danmarks Naturfredningsforenings betragtninger er taget til efterretning og vil indgå
i overvejelserne om udlægning af nye arealer til urørt skov som opfølgning på
Naturplan Danmark.

Desuden skriver DN Vejle:
”Gamle, urørte skove har mange store, gamle træer og masser af liggende og stående
dødt ved, hele 75-170 m3 pr. ha for løvskove. Skovene i Danmark indeholder kun 5
m3 dødt ved pr. ha i gennemsnit.
Forskere vurderer, at frodige løvskove, som skal gavne arter, der er knyttet til gamle
træer og dødt ved, bør indeholde mindst 30 m3 dødt ved og mindst 5 træer med en
diameter på over 80 cm pr. ha”.
Plankonsekvens
Naturstyrelsen har siden 1992 arbejdet målrettet på at sikre flere store gamle træer og
mere dødt ved i sine skove. Dette sker især gennem generelle retningslinjer og ikke
ved områdevis eller bevoksningsvis planlægning. Ved stormene siden 1999 er der hver
gang efterladt større mængder væltet dødt ved end tidligere. Efterladen af dødt ved
blev yderligere opprioriteret efter stormene ultimo 2013. For at sikre endnu flere
gamle træer har Naturstyrelsen, som led i den netop lancerede Naturplan Danmark og
i øvrigt i samarbejde med DN, fokus på at sikre 5 træer pr. ha ved udpegning og
mærkning af 5 livstræer pr. ha på i Styrelsens skove. Disse træer skal blive meget
gamle og skabe levesteder for hulrugende fugle, flagermus, insekter og svampe mv., så
længe de lever, men også når de engang dør og bliver til dødt ved. Bemærkningen har
ikke medført planændringer.

13. Kolding Kommune
Kolding Kommune har kommenteret, at i det indledende afsnit ”Samlet beskrivelse”
bør kejserguldsmed rettes til én af de langt mere sjældne og truede arter fra
Svanemosen som fx højmosemosaikguldsmed, bølleblåfugl, moserandøje eller
moseperlemorssommerfugl.
Plankonsekvens
Kolding Kommunes bemærkninger er taget til efterretning og teksten vil blive rettet til.

Generelt for skovene bemærker Kolding Kommune:
”I askesumpene er der generelt foreslået en rydning af bevoksningen og ændring af
hydrologien. Det er sådan set helt i orden, men det er vel en god ide også at efterlade
en del dødt ved der af hensyn til biodiversiteten”?
Plankonsekvens
Naturstyrelsen har noteret sig Kolding Kommunes bemærkning. Driftsplanen bygger
på styrelsens generelle retningslinjer og politikker vedr. dødt ved. Bemærkningen har
derfor ikke medført planændringer.
Om Stenderup Hage skriver Kolding Kommune:
”Godt at strandengen her bliver afgræsset – denne hegning kunne måske udvides mod
nord.
Mellem grusvejen og kysten er der flere steder fin og artsrig strandeng og
strandoverdrev – og der er de sidste 20 år indvandret flere sjældnere arter af planter
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som smalbladet kællingetand, strand-mandstro, udspilet star og strand-salat. Dele af
disse arealer afslås, hvor det afslåede materiale bliver liggende – måske er det bedre at
drive dem med slæt.
Plankonsekvens
Naturstyrelsen vil undersøge om arealerne kan medtages i græsningen, samt om
arealer som afslås, fremadrettet kan drives med slet. Tiltagene vil evt. blive tilføjet den
pågældende områdeplan.

Kolding Kommune om Sønder Stenderup Sønderskov:
”Lyngmosen: Det ser rigtig godt ud. Det ryddede, centrale areal er ved at blive vådere
og udvikle sig til fattigkær – men måske bliver der med tiden nødvendigt med en
efterrydning for at holde arealet lysåbent.
Plankonsekvens
Naturstyrelsen har valgt at hæve vandstanden i mosen for at holde den lyståbent. Hvis
det viser sig, at mosen gror til, vil Naturstyrelsen være nødt til at dispensere for en
rydning, idet mosen i dag er udlagt som urørt skov. Bemærkningen vil derfor ikke
medføre en planændring.
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