Høringsnotat for Natura 2000-plejeplan
NOTAT
/
SAMMENFATTENDE REDEGØRELSE
vedrørende høringssvar til Natura 2000-plejeplan inkl. miljørapport (”SMV”)
Forslag til Natura 2000-plejeplan
for Naturstyrelsens arealer
i Natura 2000-område nr. 26
Ålvand Klithede og Førby Sø

Forslaget til plejeplan var i offentlig høring i perioden 8. juni til 17. august 2012.
Høringsmateriale og høringssvar kan ses på
Høringsmateriale
og
Høringssvar til plejeplaner og skovhandleplaner
Forslaget til plejeplan er annonceret offentligt og desuden sendt i høring hos relevante myndigheder.
Parallelt hermed har en miljøvurdering af plejeplanen været offentliggjort i henhold til § 8 i
bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer.
Plejeplanens formål er at udmønte Natura 2000-planen på Naturstyrelsens andel af Natura 2000området. Natura 2000-planen udgør grundlaget for plejeplanens prioriteringer og valg. Miljørapporten
viste ikke væsentlig modstrid med andre miljøhensyn, og der er i den offentlige høring ikke modtaget
kommentarer til rapporten.
Naturstyrelsen har modtaget i alt 193 områdespecifikke høringssvar til plejeplanerne, samt 11
overordnede høringssvar vedrørende plejeplanlægningen. De emner fra høringen, der er af generel
karakter, er sammenfattet i et særskilt høringsnotat, der kan ses på Generelt høringsnotat mv.
Til plejeplan nr. 26 er der modtaget i alt 2 høringssvar (se evt. sidst i dette notat for en oversigt).
Svarene har især berørt de emner, som sammenfattes i det følgende. Naturstyrelsens kommentarer
hertil er anført i kursiv.
Det skal bemærkes, at høringssvarene kun er gengivet i hovedtræk. Ønskes detaljerede oplysninger om
svarenes indhold, henvises der til de fremsendte høringssvar.

Bemærkninger til forslaget til plejeplan
1. Forstyrrelser
Høringssvar:
Friluftsrådet Nordvest henviser til, at det fremgår af plejeplanen at Naturstyrelsen vil iværksætte
færdselsreguleringer ved skiltning af hensyn til ynglefuglene trane og tinksmed. Friluftsrådet opfordrer
til at eventuel adgangsregulering anvendes i sammenhæng med fleksibel naturforvaltning, således at
indsatsen varierer efter behov og sker ved at lede folk væk fra de sårbare områder gennem stisystemer
og udsigtspunkter.
Naturstyrelsen:
Adgangsbegrænsningen vil ske ved med skiltning at udvide det eksisterende område der er lukket for
adgang i fuglenes yngleperiode. Færdselsreguleringen sker derudover ved at opføre et fugletårn i
Tvorup Plantage hvorfra man kan observere fuglelivet uden at forstyrre. Der er således ikke tale om at
indføre et generelt adgangsforbud.
2. Pleje af lysåben natur
Høringssvar:
Friluftsrådet Nordvest bemærker at det af plejeplanen fremgår at der vil ske en sikring mod utilsigtet
slitage på 44ha af de mest sårbare klitnaturtyper forårsaget af færdsel, og at dette vil ske ved
færdselsregulering med skiltning. Friluftsrådet opfordrer til at færdselsregulering anvendes i
sammenhæng med fleksibel naturforvaltning, således at indsatsen varierer efter behov og sker ved at
lede folk væk fra de sårbare områder gennem stisystemer og udsigtspunkter.
Naturstyrelsen:
Adgangsbegrænsningen til de mest sårbare områder vil ske som led i den adgangsbegrænsning der
indføres i fuglenes yngleperiode på visse dele af Ålvand Klithede. Fugletårnet i udkanten af Tvorup
Plantage vil endvidere aflaste de sårbare områder i den østligste ende, hvor klittoppene ofte benyttes
som udsigtspunkt. Det er således netop gennem færdselsregulering efter behov og strategisk placering
af udsigtspunkt at sårbare naturtyper sikres mod utilsigtet slitage.
Yderligere har høringssvarene berørt følgende emner af mere generel karakter, hvor der henvises til det
generelle høringsnotat (kan findes på Generelt høringsnotat mv.):
3. Adgang, friluftsliv og formidling
4. Struktur og detaljeringsniveau i plejeplaner

Justeringer af forslaget til plejeplan på baggrund af høringssvar
I plejeplanen er det på baggrund af de indkomne bemærkninger præciseret, at færdselsreguleringen
ved skiltning sker som en udvidelse af det område der er omfattet af et adgangsforbud i fuglenes

yngletid, og at der opstilles et fugletårn i Tvorup Plantage hvorfra man kan observere fuglelivet uden
at forstyrre, samtidig med at slitagen på klitnaturen mindskes.

Naturstyrelsens egne justeringer af forslaget til plejeplan
På baggrund af dialog i høringsperioden eller Naturstyrelsens egne overvejelser og korrekturlæsning
er der foretaget mindre justeringer af plejeplanen.

Miljømæssig vurdering af de foretagne justeringer
Ændringerne vil ikke give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger udover det tilsigtede.

Overvågning af de væsentlige miljøpåvirkninger af plejeplanen
Naturstyrelsen vil overvåge effekten af Natura 2000-plejeplanen gennem det nationale
overvågningsprogram NOVANA 2011-2015, der følger udviklingen i naturtilstanden og
arealudbredelse af de naturtyper og arter, som planlægningen omfatter. Desuden vil Naturstyrelsen i
samarbejde med NaturErhvervstyrelsen og Kommunernes Landsforening overvåge fremdriften i den
forudsatte forvaltningsindsats.

Afsendere af høringssvar til forslaget til plejeplan



ID103 – Friluftsrådet Nordvest (se herværende høringsnotat + det generelle høringsnotat)
ID175 – Nationalpark Thy (se det generelle høringsnotat)

