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/
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i Natura 2000-område nr. 3
Jerup Hede, Råbjerg og Tolshave Mose

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. 3 er der modtaget i alt et 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. Adgang, friluftsliv og formidling
Høringssvar:
Friluftsrådet Vendsyssel påpeger det vigtige i at etablere gennem gange i form af låger og stenter i
nye hegn til afgræsning.
Naturstyrelsen:
Naturstyrelsen er opmærksom for det generelle behove om færiste, klaplåger og stenter i hegn. I det
konkrete natura 2000 område har vi to eksisterende hegn, et med en såkaldt botaniker stente, der
vurderes tilstrækkeligt da der ikke løber stiforløb gennem hegnet og et der pt drives af
Kragskovhede Statsfængsel og derfor er uden hegnsgennemgange.

Justeringer af forslaget til plejeplan på baggrund af høringssvar

De fremkomne bemærkninger har ikke givet anledning til ændring af plejeplanforslaget.

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


ID138 Høringssvar fra Friluftsrådet Vendsyssel (se herværende høringsnotat + det generelle
høringsnotat).

