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 Driftsplan Vestjylland 2014 – høringsnotat 
 

Vestjylland 

J.nr. nst-2111-00068 

Ref. maqui 

Den 23. april 2014 

Driftsplanen for Naturstyrelsen Vestjylland har frem til den 7. februar 2014 være i 
offentlig høring. Inden høringsfristens udløb er der indkommet 19 indlæg, hvoraf de 18 
handler om driftsplanen. Den sidste (nr. 5. herunder) er en generel henvendelse til 
Naturstyrelsens direktion og vedrører de fire driftsplaner, som har været i høring. Denne er 
blevet besvaret særskilt. Nummereringen af høringssvarene fremgår af vedlagte liste.   
 
Flere høringsparter har efterspurgt flere foldere og informationsskilte for en række 
forskellige arealer. Naturstyrelsen arbejder i øjeblikket på en større grad af digitalisering af 
formidlingen af arealerne og driften i form af udarbejdelsen af digitale naturguides. 
Naturstyrelsen ønsker så lidt fysisk information på arealerne som muligt, da der er 
væsentlige omkostninger forbundet hermed.  
 
Ud fra de forskellige høringssvar kan følgende noteres: 
 
1. Ministeriet for Forebyggelse og Sundhed 

Ingen bemærkninger 
 

2. Lemvig Kommune 
Ingen bemærkninger 
 

3. Berit Kiilerich (se nr. 12) 
 

4. Kystdirektoratet 
Ingen bemærkninger 
 

5. Verdens Skove 
Høringssvar sendt til NST-centralt og besvaret herfra direkte til Verdens Skove.  
 

6. Danmarks Naturfredningsforening Ringkøbing-Skjern afdelingen 

Hoverdal: 
Forslag der vedrører 4 områder med gravhøje i plantagen. DN henstiller, at der 
etableres større rydninger, åbenhed omkring gravhøjene og visuelle sammenhænge 
mellem gravhøjene og lysåbne naturområder. 
Plankonsekvens  
DN’s forslag vedrørende gravhøjene i afdeling 1678-1680 er allerede medtaget i det 
planforslag, der har været i høring. Forslag vedrørende gravhøje, der står i 
plantagens yderkant omgivet af lysåbne bevoksninger, imødekommes på sigt, hvor del 
af den bagvedliggende bevoksning (afdeling 1703c) ikke gentilplantes ved modenhed. 
Etablering af visuelle sammenhænge og yderligere rydninger omkring gravhøje, der 
står i lukkede bevoksninger imødekommes ikke, idet de naturnærehensyn, herunder 
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hensyn til de omgivende bevoksningers stabilitet vægtes højere end hensyn til 
kulturmiljøet. Gravhøjene plejes i henhold til Naturstyrelsens generelle retningslinjer 
og friarealet omkring gravhøjene følger reglerne i Museumsloven. 
 
Forslag der vedrører pleje af mosearealerne langs hele Høbrobæk: DN henstiller, at de 
§ 3 beskyttede mosearealer langs bækken plejes mere intensivt end hidtil ved rydning 
af pil m.v., slåning, græsning eller lignende, så bækken i det væsentlige kommer til at 
ligge i åbne omgivelser, og at denne pleje prioriteres bl.a. af hensyn til truede insekter. 
Hvis det af økonomiske årsager ikke er muligt at pleje alle arealerne, bør der udpeges 
delarealer, som plejes intensivt. DN henstiller desuden, at de beskyttede § 3 arealer 
(afdeling 1656 og 1657) holdes fri for trævækst, og at denne pleje prioriteres inden 
arealerne gror til i træer og buske. 
Plankonsekvens  
Det i driftsplanen forslåede tiltag, på en udvalgt del af strækningen langs Høbrobæk, 
hvor mulighederne for intensiveret pleje i forhold til den nuværende skal undersøges, 
udvides til at omfatte alle de af DN foreslåede arealer. For så vidt angår afdelingerne 
1656 og 1657 tages der i planperioden stilling til, om arealerne i højere grad skal 
overlades til fri succession, biodiversitet skov, eller plejes som mose.  
 
Forslag vedrørende pleje af fredede arealer, rydning af opvækst og forslag til 
yderligere skovrydninger. 
Plankonsekvens  
Implementeringen af de foreslåede tiltag ligger implicit i planforslaget idet 
gennemførelsen af driftsplanens samlede tiltag såsom lysåbne skovudviklingstyper 
med stor gennemsigtighed, mindre skovrydninger, rydning af opvækst og løbende 
prioriteret naturpleje, på sigt vil fører til de foreslåede landskabelige sammenhænge 
og det naturmæssige plejeniveau. Det specificeres i driftsplanen, at tiltaget, der 
vedrører rydning af opvækst på de § 3 beskyttede dele af afdelingerne 1603 og 1633, 
også indebærer rydning af tilplantede arealer imellem de to afdelinger, hvorved der 
bliver en sammenhæng mellem hedearealerne. 

 
DN anfører, at afdeling 1630 er værdifuld. 
Plankonsekvens Det specificeres i driftsplanen at bevoksningen af ældre østrigskfyr på 
klitrækken i den sydlige del af afdeling 1630 bevares så længe som muligt.  

 
Forslag vedrørende udpegning af yderligere fire facilitetszoner og etablering af 
parkeringsplads, stisystem og skilte/information i tilknytning hertil i afdelingerne 
1669, 1618, 1651 og 1702. 
Plankonsekvens  
Huset i afdeling 1670 (1669) er i dag udlejet til en institution. Området udpeges som 
facilitetszone med henblik på at understøtte den nuværende anvendelse. Yderligere 
etablering af faciliteter vil fremadrettet ske i så fald, der er lokal opbakning og 
medfinansiering hertil. 
Der udpeges en facilitetszone i forbindelse med en større eksisterende parkerings 
plads i afdeling 1618 med mulighed for fremtidig udvikling af området. Udbygning af 
faciliteter og stinet i tilknytning hertil i kommende driftsplanperiode kan ske i så fald, 
der er lokal opbakning og medfinansiering hertil. 
De øvrige forslag giver ikke anledning til ændring af driftsplanen idet antallet af 
facilitetszoner, parkeringspladser og øvrige faciliteter vurderes at være i 
overensstemmelse med den forventede friluftsmæssige benyttelse af plantagen. 
 
Øvrige bemærkninger har ingen plankonsekvens, men vil i det omfang det skønnes 
relevant og muligt indgå i enhedens overvejelser omkring den daglige drift af 
arealerne. 
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Fejsø Plantage 
DN har tre forslag vedrørende afvikling af beplantningsbælter: 
Plankonsekvens  
Det fremgår af driftsplanen, at der foretages kraftig tynding af beplantningsbæltet 
(afdeling 1554b) mellem Østersande Hede, som er Natura 2000, og Bjerghøj Hede. 
Der er valgt en kraftig tynding fremfor afdrift, da læbælterne består af ældre vestjyske 
ege, som har opnået en størrelse og alder, der giver biologisk værdi. Ved kraftig 
tynding står beplantningsbæltet ikke længere som en lukket grøn mur mellem de to 
heder, men tillader gennemsyn. Naturstyrelsen vil lade forslaget vedrørende 
etablering af et større åbent og sammenhængende moseområde langs Fejsø Bæk med 
forbindelse til Madum Ådalen indgå i revisionen af planen. De øvrige forslag har ikke 
ført til ændringer i driftsplanen. 

 
Forslag vedrørende udpegning af yderligere tre facilitetszoner i afdelingerne 1575, 
1526 og1516 og etablering af parkeringsplads og stiafmærkning ind over Østersande 
Hede, Fejsø Mose og Vejlmose i tilknytning hertil 
Plankonsekvens  
På baggrund af ovenstående forslag udlægges en facilitetszone i afdeling 1550 ved 
krydset Kronhedevej/Fejsøvej. Herfra vil der på sigt eventuelt være mulighed for en 
friluftsmæssig udbygning af stier i nærområdet – Østersande og Fejsø Mose. Af 
hensyn til fuglelivet i Vejlmose udlægges ikke facilitetszone med tilknyttet 
stiafmærkning, som foreslået. 

 
Lystbækgård 
Forslag vedrørende rydning af afdeling 1584c som er § 3 og rydning af beplantninger 
mellem afdelingerne 1588/1589.  
Forslag om forbedre parkeringsforholdene ved Kronhedevej ved gravhøjene med 
stiforbindelse til lejrplads og afdeling 1140.  
Henstilling om, at udbedre stier med forbindelse til afdeling 1585 og afdeling 1140 og 
med udvikling af information om overdrev, heder og indlandsklitter. 
Plankonsekvens  
Forslag vedrørende drift af stier indgår i den daglige drift. Naturstyrelsen finder det 
ikke hensigtsmæssigt at etablere parkeringsforhold ved gravhøjene ved Kronhedevej 
af landskabelige hensyn. Øvrige forslag har ingen plankonsekvens.   
 
Rejkær Hede 
- Afdeling 1591: Det henstilles, at der etableres en mindre p-plads ved Rejkærvej med 
information og sti ad privat fællesvej til de fredede arealer. 
Plankonsekvens  
Forslag til parkeringsforhold vedrører arealer ud over Naturstyrelsens egne arealer 
og dermed rammerne for planen og får ikke konsekvens for driftsplanen.  
 
Øster Lem Hede 
- Afdeling 1760: Det henstilles, at parkeringsfaciliteterne bibeholdes, og at der 
afmærkes en sti forbi systemer af oldtidsagre, og der opstilles info-tavler og evt. en 
folder med information om det fredede areals natur- og kulturhistorie. 
Plankonsekvens  
Parkeringsplads og stisystem er allerede beskrevet i driftsplanen. Opstilling a f 
informationstavler og udarbejdelse af en folder følger Naturstyrelsens ønske om større 
digitalisering af formidlingen af arealerne og driften. 

 
Femhøjsande 
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- Afdeling 1751-1754: Det henstilles, at der i forbindelse med skovning m.v. sigtes 
mod at skabe åben sammenhæng mellem gravhøjene og indsigt til disse fra stier og 
veje. 
- Det anbefales, at skoven søges udvidet ved skovrejsning på arealer nord for 
Femhøjsande, gerne i samarbejde med kommunen. 
Plankonsekvens  
Etablering af visuelle sammenhænge og yderligere rydninger omkring gravhøje, der 
står i lukkede bevoksninger imødekommes ikke, idet de naturnærehensyn, herunder 
hensyn til de omgivende bevoksningers stabilitet vægtes højere end hensyn til 
kulturmiljøet. Driftsplanen omfatter alene driften på Naturstyrelsen egne arealer og 
tiltag herudover kan ikke medtages i planen. 

 
Troldhede og Nr. Vium brunkulslejer 
-Troldhede: Afdeling 1771: Det henstilles, at engene langs åen plejes ved rydning af 
selvsået opvækst og evt. afgræsning/afslåning. Det foreslås, at nåletræsbevoksningen 
nærmest åen afvikles, så ådalens skrænter bliver synlige som en del af 
ådalslandskabet. 
- Afdeling 1773: Det henstilles, at der udpeges et facilitetsområde med 
parkeringsfaciliteter og forbindelse til de afmærkede stier (i tilfælde af at den private 
p-plads m.v. lukkes af ejeren).  
Nr. Vium Brunkulsleje: Afdeling 1768: Det foreslås, at der etableres en mindre p-
plads ved kommunevejen og Nørre Vium Bæk med stiadgang ad privat fælles vej til 
området. 
Plankonsekvens  
Naturstyrelsen vil lade forslag vedrørende naturpleje og rydning i Troldhede indgå i 
revisionen af driftsplanen, mens forslag vedrørende etablering af yderligere 
parkeringsforhold ikke medfører ændring i planen. Forslag til parkeringsforhold i Nr. 
Vium vedrører arealer ud over Naturstyrelsens egne arealer og dermed rammerne for 
planen og får ikke konsekvens for driftsplanen.  
 
Husby Klit – (vedrører områdeplanen ”Kyst- og fjordnære natur- og skovområder”) 
- Afdeling 2849 og 2852: Det henstilles, at disse udlægges som facilitetszone med 
henblik på forbedringer af forholdene. (Aktuelt er der behov for fornyelser af 
toiletforhold og information, herunder fjernelse af ikke brugbare info-taler) 
Afdeling 2856: Det henstilles, at der gøres en fornyet indsats for handicappedes 
adgang til havet. 
Plankonsekvens  
Arealerne (afdeling 2849 og 2852) udlægges som facilitetszone, eksisterende 
faciliteter fastholdes. Grundet massiv sandflugt ønskes ikke yderligere udbygning a f 
særlige adgangsfaciliteter. Øvrige forslag har ingen plankonsekvens. 
 
Nr. Lyngvig Fyr – (vedrører områdeplanen ”Kyst- og fjordnære natur- og 
skovområder”) 
Forslag vedrørende rydning af beplantning, naturpleje, parkeringsplads og information 
ved Frandsens Hus. 
Plankonsekvens  
Forslag vedrørende beplantningens udbredelse giver ikke anledning til 
planændringer. Den nuværende udbredelse er gennem tiden diskuteret ved flere lokale 
offentlige møder og fastlagt ud fra en afvejning af mange interesser. Øvrig forslag har 
ingen plankonsekvens. 
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Vest Stadil Fjord 
- Afdeling 2920: Det henstilles, at parkeringspladsen og observationsskjulet i den 
sydlige del af afdelingen udpeges som facilitetszone for at understrege den store 
betydning af disse faciliteter.  
Stien på diget: Det henstilles, at vedligeholdelse af stien i højere grad sikres at den 
samtidig med at den ikke gror til i ukrudt heller ikke har strækninger med løst grus (i 
perioder) – f.eks. ved nytilførsel af materialer og tromling. 
Plankonsekvens  
Facilitetszone omkring parkeringspladsen udvides til også at rumme fugleskjulet. 
Øvrig forslag medtages i den daglige drift af diget. 

 
 
7. Kulturstyrelsen 

Vedr. bemærkninger til afsnit 2.4 Fortidsminder: Kulturstyrelsen ønsker, at der 
i første afsnit om hensynet til fortidsminderne i den overordnede drift tilføjes 
en notits om, at det ikke er tilladt at ændre i fortidsmindets tilstand, således jf. 
museumslovens § 29e: “Overordnet tager driften sigte på dels af sikre 
fortidsmindernes bevarelse og synlighed samt hindre at fortidsmindets tilstand 
ændres ved at undgå slørende tilgroning og kvas, og dels ved at udgå 
beskadigelse i forbindelse med skovdrift eller anden drift  
Plankonsekvens  
Kulturstyrelsens bemærkninger er taget til efterretning og teksten vil blive 
tilrettet. 

Bemærkninger til bilag med plejeplan for fortidsminderne: Kulturstyrelsen vil 
jf. side 1, gøre opmærksom på, at de juridiske rammer for beskyttelsen af sten- 
og jorddiger er flyttet fra naturbeskyttelseslovens § 4 til museumslovens § 29 
a. Jf. den seneste bekendtgørelse vedr. diger:  
https://www. retsinformation.dk/Forms/R07 10.aspx?id= 158549 
Kulturstyrelsen understøtter enhedens tiltag omkring en registrering af ikke 
tidligere registrerede sten- og jorddiger. Kulturstyrelsen vil i samarbejde med 
Naturstyrelsens fortidsmindeansvarlige arbejde for at få implementeret 
Naturstyrelsen kortoplysninger om sten- og jorddiger idet centrale register. 
Kulturstyrelsen skal gøre opmærksom på, at ændringer i fortidsmindets til 
stand og restaurering af fortidsminderne skal ske i samarbejde med 
Kulturstyrelsen. 
Plankonsekvens  
Bilaget med registrering af samtlige fortidsminder på arealerne tjener mest 
som en beskrivelse af de enkelte fortidsminder samt til at give et samlet 
overblik. Der forekommer enkelte plejebemærkninger i registranten, mens den 
løbende pleje hovedsagelig varetages på baggrund af Naturstyrelsens 
fortidsmindepolitik med tilhørende plejeprocedurer. 
Kulturstyrelsens rettelser og bemærkninger til bilaget er taget til efterretning 
og bilagets tekst vil blive tilrettet. Endelig bidrager Naturstyrelsen gerne med 
data om registrerede sten- og jorddiger på Naturstyrelsens arealer. 
Registreringen er ikke komplet, men vurderes dog at være langt mere 
omfattende end eksisterende data i det centrale register. 
 

8. Friluftsrådet – Limfjord Syd 
Friluftsrådet er generelt tilfreds med planen og inddragelsen af 
interesseorganisationerne i løbet af planprocessen. Men Friluftsrådet udtrykker 
bekymring for, om der fremadrettet vil være gode og godt vedligeholdte 
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faciliteter til gavn for friluftslivet - eller om økonomi og ressourcefordeling vil 
medføre nedslidte eller manglende faciliteter. En anden bekymring er 
Naturstyrelsens forvaltning af stillezonerne. Her gør Friluftsrådet opmærksom 
på, at stillezonen lokalt administreres meget forskelligt. Enkelte steder 
administreres stillezonen mere restriktiv end det er hensigten.  
Plankonsekvens  
Naturstyrelsen tager Friluftsrådets bekymring vedrørende økonomien til 
efterretning. Naturstyrelsen vil have fokus på den konkrete administration af 
zoneringen og dens betydning for udviklingen af friluftslivet på NST 
Vestjylland. 

 
9. Herning Kommune 

Herning Kommune forslår: 
- at man sideløbende med afbrænding igangsatte en rydning af især stor 
opvækst med Eg. Da det virker som om området er under tilgroning med især 
eg på de lysåbne hedearealer.  
- at der laves noget bedre information, samt etableres en egentligt p-plads i 
området, så der blev bedre mulighed for at kunne gå til udsigtspunktet. 
Plankonsekvens 
Forslaget vedrørende naturpleje har ikke indvirkning på driftsplanens 
beskrivelser, men vil blive medtaget i den daglige drift. Øvrig forslag har 
ingen plankonsekvenser. 

I Herning Kommune har vi i forbindelse med vores naturpolitik udvalgt en 
række ansvarsarter. Kommunen forsøger gennem plejetiltag og formidling at 
gøre en indsats for især disse arter. Kommunen vil i den forbindelse opfordre 
Naturstyrelsen, som jo administrerer arealer, hvor de samme arter kunne 
findes, til også at gøre en særlig indsat for nogle af vore ansvarsarter. Således 
kan indsatsen på områder, som kommunen administrerer, gå hånd i hånd med 
en statslig indsats for nogle af de samme arter. 
Planforslag  
Naturstyrelsen har i den løbende pleje fokus på en række af de ansvarsarter 
kommunen anfører, som eksempelvis vårkobjælde og flere arter af ulvefod. 
Alle kendte forekomster af rødlistede arter registreres på vores passe på kort. 
Der føres løbende tilsyn med disse forekomster, og driften og plejen af 
arealerne tilrettelægges så forholdene bliver så optimale som muligt for 
arterne.   
 

 

10. Anita Thomsen 
Er meget utilfreds med, at alle læbælter på Lystbækvej er blevet fjernet, uden 
at der er blevet plantet nyt og at alle åbne arealer nu er indhegnede, så der nu 
går kvæg til afgræsning og anfører, at køer med kalve og en tyr er livsfarlige 
og at det i den grad er uansvarligt at gå igennem deres afgræsningsarealer. 
Hun forventer, at der etableres indhegnede stier gennem området så man ikke 
kommer i kontakt med kvæget. Anita Thomsen retter ligeledes en skarp kritik 
af informationsniveauet i forbindelse med udarbejdelsen driftsplanen, 
herunder manglende inddragelsen af de lokale beboere. 
Plankonsekvens  
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Naturstyrelsen har noteret sig kritikken fra Anita Thomsen, men ikke fundet 
anledning til at ændre i de foreliggende planer. Naturstyrelsen gør 
opmærksom på at uvane dyr ikke må udsættes på arealerne af hensyn til 
publikum. Der er i forbindelse med driftsplanarbejdet afholdt to offentlige 
brugerrådsmøder på Skærum Mølle. Det første blev afholdt i september 2012 
som optakt til arbejdet og det andet i november 2013, hvor høringsforslaget 
blev præsenteret. De offentlige møder er annonceret i dagspressen forud for 
møderne. Naturstyrelsen har via hjemmesiden og på brugerrådsmøderne 
løbende inviteret alle interesserede til at bidrage med ideer og forslag til 
driftsplanen. 

 

11. Vedersø Klit Grundejerforening, Vester Husby Grundejerforening, 
Feriehusudlejerne, Husby Efterskole og Husby Sogneforening. 
De lokale interessenter i Vedersø og Vester Husby har foreslået etablering af 
en naturpark i området og en lang række forskellige friluftsfaciliteter placeret 
forskellige steder i plantagen samt skilte og informationsmateriale.  
Plankonsekvens  
Nogle af de foreslåede tiltag vedrører friluftsmæssige anlæg, der ifølge 
Styrelsens retningslinjer skal placeres indenfor en facilitetszone. Rent 
planlægningsmæssigt vil mange af de nævnte faciliteter kunne placeres 
indenfor de udlagte facilitetszoner i det omfang der er lokalopbakning og 
finansiering til anlæg og drift af faciliteterne. Naturstyrelsen vil gerne indgå i 
en dialog omkring den fremtidige udvikling af friluftsfaciliteterne i de 
udpegede facilitetszoner med de lokale interessenter. Naturstyrelsen gør 
opmærksom på, at naturparkkonceptet er en mærkningsordning, der er 
udviklet og administreres af Friluftsrådet. Etableringen af en naturpark sker i 
kommunal regi og forankres i kommuneplanerne. Naturstyrelsen deltager 
gerne i overvejelser om etablering af en naturpark. 

12. Berit Kiilerich 
Tilbyder ideer til og samarbejde om: 

- Mælkevejen 
- Områdets fortælleværdi 
- Synliggøre gamle kulturspor/stier ved at spørge ældre i området som 

kender dem. 
- Bruge de gamle stier til motion, cykle, gå og ride. 
- Undgå at fælde alle smukke gamle hvidgran eller sitkagran fordi de ikke 

hører hjemme, af hensyn til dyrelivet tilknyttet træerne (egern, flagermus 
og natteravn). Der opfordres til at lade smukke eksemplarer stå og se tiden 
an og lave sjove klatretræer i andre. 

- Efterspørger øget tilgængelighed i de store hegninger, da der ikke er 
etableret låger. Gør opmærksom på at køer kan virke meget truende og 
skræmmende 

- Bidrage til at udvikle tanken om levende kulturlandskaber med hede, enge 
og overdrev. 

Plankonsekvens  
Naturstyrelsen har noteret sig ideer og forslagene vedrørende formidling af 
områdets kultur- og landskabshistorie og vil lade det indgå i udviklingen af 
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den fremtidige formidling. Naturstyrelsen vil lade forslagene vedrørende 
adgangsforhold til hegningerne indgå i overvejelserne når hegnene skal 
renoveres. Naturstyrelsen gør opmærksom på, at uvane dyr ikke må udsættes 
på arealerne af hensyn til publikum. For så vidt angår fældning af sitkagran 
læbælter med henblik på at skabe et åbent sammenhængende landskab beror 
den beslutning på en afvejning af en række forskellige landskabelige og 
biodiversitetsmæssige hensyn.   

13. Erhvervs- og Vækstministeriet 
Ingen bemærkninger 
 

14. Jagtforeningernes Kommune Fællesråd – Lemvig Kommune 
Der er generel opbakning til begrænsning og rydning af krat på Harboøre 
Tange og etablering af 2 fugleøer med nogle bemærkninger til formål og 
etablering af øerne, herunder valg af materiale til øerne. Der peges på: 

- behov for eventuelt beredskab hvis øerne overtages af skarv eller de store 
måger og ikke vadefugle som tiltænkt 

- øerne etableres med opgravet materiale fra området 
- at lave nogle bekkasinskrab. Jorden som skrabes af kan anvendes til de 

nye øer 
- Der kan også med fordel laves et par nye søer i området 
- Vi har også tidligere foreslået at fyldgravene langs den gamle vej/jernbane 

renses op. Opgravet materiale herfra kan også anvendes til de nye øer 
- opfyldning af de forurenede fyldgrave der ligger nærmest Rønlands 

krydset 

Plankonsekvens  
Naturstyrelsen har noteret sig anbefalingerne vedrørende etableringen af de 
to fugleøer og vil lade det indgå i sine overvejelser omkring den praktiske 
udførelse af etableringen, i det omfang der ikke er begrænsninger som følge af 
den stedlige forurening.  

Vedrørende behov for øget afgræsning anføres det, at det helt store problem 
fortsat er tilgroningen af Harboøre Tange og der er i dag for få dyr til at 
afgræsse området. Det anbefales at lave nogle områder med høslæt, samt 
nogle områder hvor der ikke laves pleje, således at der på de områder der 
plejes, gøres det optimalt. Derudover anbefales det, at kombinere græsningen 
med forskellige dyr i samme hegn. 
Plankonsekvens  
Naturstyrelsen har noteret sig de generelle bekymringer og anbefalinger 
vedrørende naturplejen på Harboøre Tange. Langt hovedparten af forslagene 
vil blive adresseret i den daglige drift og vil løbende indgå i de konkrete 
overvejelser vedrørende valg af plejemetode.   

Der er et ønske om, at der laves et område ved Thyborøn by, hvor det er tilladt 
at lufte hunde. 
Plankonsekvens 
Naturstyrelsen er opmærksom på ønsket om ”hundeskov” i området og vil i 
samarbejde med brugergruppen forsøge at finde en optimal placering for en 
”hundeskov” på Harboøre Tange i løbet af planperioden. 

15. Danmarks Naturfredningsforening – København 
DN finder det ønskværdigt, hvis planen tydeligt viste en klar målsætning i 
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retning af tiltag der skaber et større naturindhold i skovbevoksningerne, 
herunder klare mål for at øge andelen af hjemmehørende træarter. 
Plankonsekvens  
Driftsplanen bygger på styrelsens generelle retningslinjer og politikker for 
naturindhold og øget andel af hjemmehørende træarter. I de efterfølgende 
planberegninger vil der indgå et sammendrag af planperiodens forventede 
konvertering mod de ønskede skovudviklingstyper.  Bemærkningen har ikke 
direkte medført planændringer 

DN ønsker konkrete mål for naturkvaliteten på de åbne arealer. Foreningen 
foreslår Naturstyrelsen at lave forsøg med udsættelse af udryddede, tidligere 
hjemmehørende dyr, der kan skabe biodiversitetsfremmende strukturer i såvel 
skov som i det åbne land. 
Plankonsekvens  
Naturstyrelsen har lavet flere forsøg med udsætning af tidligere 
hjemmehørende dyr; det drejer sig om bæver, bison og eghjort. Der er 
desuden udsat vildheste, men i de fleste tilfælde må indsatsen med at anvende 
dyr til at skabe biodiversitetsfremmende strukturer være baseret på nulevende 
hjortearter og husdyr. Sidstnævnte kan funktionelt være gode erstatninger for 
deres vilde forfædre, f.eks. tamkvæg i stedet for urokser. Styrelsen prioriterer 
desuden i størst muligt omfang at anvende naturnære racer af kvæg, heste og 
får på såvel lysåbne arealer som i græsningsskov. Helårsgræsning, som på 
flere måder bedre kan imitere de oprindelige, store græsseres påvirkning af 
naturen, er desuden i fremgang på styrelsens naturarealer. 
 
DN efterlyser konkrete mål for: 
- mængden og typen af dødt ved i de forskellige områder eller 
bevoksningstyper. 
- andelen af gamle træer og hvordan disse udvælges, markeres og bevares.  
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. Senest er antallet af træer, som skal bevares til 
maksimal biologisk alder og efterfølgende naturlig nedbrydning som dødt ved 
hævet til i gennemsnit 5 træer pr. ha.  

DN efterlyser konkrete mål for at naturværdierne i paragraf 3-områderne 
forøges i den kommende planperiode. 
Plankonsekvens  
En stor andel af Naturstyrelsens § 3-områder er udpeget som habitatnatur, 
hvor der er konkrete mål for forøgelse af naturværdierne, dvs. at der enten 
skal opnås eller fastholdes gunstig bevaringstilstand. Hvorvidt disse mål 
opfyldes vil kunne konstateres ved de gentagne analyser, som skal udarbejdes 
i forbindelse med fornyelse af natura-planerne hhv. hvert 6. eller 12. år (i 
fredskov). Naturstyrelsen har ikke ressourcer til at gennemføre tilsvarende 
analyser, og dermed kunne præsentere egentlig, faglig dokumentation for 
indsatsen, i de § 3-områder, som ligger udenfor Natura 2000-områderne. En 
øgning af naturværdierne i disse må dog anses som en klar følge af de mange 
naturforbedrende tiltag, som er foreskrevet i driftsplanerne. Eksempelvis 
etablering af naturlig hydrologi, rydning og/eller etablering af græsning mm. i 
plejetrængende områder, udvidelse af og etablering af sammenhæng mellem 
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naturområder og egentlig naturgenopretning på tidligere skov- og 
landbrugsarealer. 

DN konstaterer, at der er en meget stor andel nåletræ i skovbevoksningerne. 
Det er ikke ud fra den samlede beskrivelse muligt at se konkret, om 
Naturstyrelsen planlægger at nedbringe arealet med ikke hjemmehørende 
nåleskov. Dette bør i første omgang tilskyndes på de bedre jorder (boniteter) 
og siden hen på de svagere boniteter i takt med, at der opstår 
dyrkningsmæssige muligheder for at konvertere til løvtræ og skovfyr 
Plankonsekvens 
Ved den langsigtede realiseringen af de planlagte skovudviklingstyper vil der 
ske en væsentlig nedbringning af andelen af nåletræ i skovbevoksningerne. 
Den forventede udvikling i planperioden mod de fastlagte skovudviklingstyper 
vil fremgå af planberegningerne. Her vil omfanget af konverteringen i 
perioden således blive fremstillet.     

DN mener, at hugstberegningerne skal sendes i høring, når det er færdigt. 
Endvidere kritiserer DN, at det ikke er muligt at se, om der planlægges 
specifikke driftstiltag på specifikke arealer i planperioden. DN efterlyser et 
planlægningsværktøj, der giver overblik over hvilke bevoksninger, hvor der 
forventes væsentlig aktivitet i den kommende planperiode. 
Plankonsekvens  
En sammenfatning af hugstberegningerne vil blive offentligt tilgængelig på 
hjemmesiden så snart disse er færdige. Høringsparter som har udtrykt 
interesse for beregningerne, herunder DN, vil blive særskilt orienteret. 
Efterfølgende bemærkninger er naturligvis meget velkomne.  Det kan 
bemærkes, at Styrelsen fremadrettet vil prioriter, at planberegningerne 
færdiggøres samtidigt med høring af planen. Det er rigtigt, at ”i gamle dage” 
indeholdt en driftsplan for en skov normalt en litravis oversigt over 
bevoksninger, der i skulle afdrives. Men som konsekvens af beslutningen i 
2005 om at konvertere statens skovdrift til et naturnært skovbrug, arbejdes der 
ikke længere med lokaliseret hugst og kultur planlægning. Bemærkningerne 
har ikke direkte medført planændringer. 
 
DN anfører, at man ikke har øget andelen af græsningsskov og opfordrer til at 
der udlægges flere arealer med græsningsskov, hvis egnede arealer findes. 
Plankonsekvens  
Det fremgår af oversigten over skovudviklingstyper i det generelle afsnit, at 
der er udlagt græsningsskov i Husby Plantage. Der er således tale om et nyt 
tiltag i medfør af driftsplanen. 

DN fremhæver sammen med en behandling af emnet generelt, at udlæg af 
urørt skov er et vigtigt redskab til at løse dette åbenlyse problem for dansk 
skovbrug. DN opfordrer til, at udlægningen bør sker under størst mulig hensyn 
til, at der er stor bevaringsværdi i de udpegede områder. DN opfordrer til, at 
der afsættes de nødvendige ressourcer til at indarbejde en plan for yderligere 
udlægning af arealer til urørt skov så snart det nye nationale skovprogram er 
klart - frem for at vente 6 år til næste driftsplansrevision. 
Plankonsekvens  
De mange gode betragtninger er taget til efterretning og vil indgå i 
overvejelserne om udlægning af nye arealer til urørt skov som forventes 
gennemført i forbindelse med arbejdet med nyt Nationalt Skovprogram inden 
for det næste års tid. Det vil ligeledes blive overvejet om udlægningen skal 
inddrages i driftsplanen som et tillæg til driftsplanen dvs. før den forventede 
revision om seks år. Bemærkningen har ikke direkte medført planændringer. 
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DN opfordrer til, at ikke alle områder der skal oversvømmes skal afdrives før 
brug. 
Plankonsekvens  
Ved genskabelse af naturlig hydrologi vil der i forhold til behandlingen af den 
eventuelt eksisterende bevoksning ske en konkret afvejning mellem biologiske, 
landskabelige og tekniske forhold. Bemærkningen har ikke direkte medført 
planændringer. 
 
DN bifalder udfasning af pyntegrøntbevoksningerne, men mener godt at 
Naturstyrelsen kunne påbegynde dette allerede inden den næste 
driftsplanrevision. 
Plankonsekvens  
Hastigheden for udfasningen er afstemt med ønsket om en rentabel drift. Der 
foreligger ikke en samlet strategi for udfasningen. Bemærkningen har ikke 
direkte medført planændringer. 
 
DN fremhæver, at Naturstyrelsen anfører, at plejen af lysåbne arealer har 
været tilstrækkelig til at sikre naturtyperne og naturværdierne på arealerne. 
DN ønsker at vide på hvilket grundlag Naturstyrelsen kan drage denne 
konklusion. 
Plankonsekvens  
På de fleste arealer har Naturstyrelsen gennem målrettet naturpleje i forrige 
planperiode sikret, at områder ikke er vokset ud af § 3-beskyttelse. 
Naturstyrelsen er dog klar over at tilgroning er en reel trussel mod 
naturtyperne på enkelte arealer. I forbindelse med driftsplanlægningen er det 
besluttet at igangsætte en række nye naturplejetiltag og efterfølgende 
vedligeholdende pleje for at forbedre naturtilstanden på de pågældende 
arealer og derigennem en øgning af naturværdierne. Naturstyrelsen har ikke 
et empirisk grundlag for at plejen hidtil har været tilstrækkelig for at sikre 
naturværdien, dette bygger på en vurdering, hvorfor der er foretaget følgende 
redaktionelle ændring af planteksten. ”Det vurderes, at plejen af de lysåbne 
naturarealer på de fleste arealer har været tilstrækkelig til, at sikre 
naturtyperne og naturværdierne på arealerne”.  

Metoden til vurdering af naturværdier og plejekrav for paragraf 3-
naturområder virker som et godt værktøj til at overvåge og hæve 
naturindholdet på disse områder. DN opfordrer kraftigt til, at der opstilles 
målsætninger om at naturværdien på disse arealer ikke reduceres eller gerne 
forøges i den kommende planperiode samt at der efter planperioden ikke 
længere skal findes områder i plejekategori 1 på Naturstyrelsens arealer. DN 
vil gerne se den nærmere beskrivelse af kriterierne for 
klassificeringsværktøjet. 
Plankonsekvens  
Den ønskede beskrivelse af kriterierne for fastsættelse af naturværdi og 
plejebehov er sendt separat til DN. Naturstyrelsen vil gerne understrege, at 
det ikke handler om ”raketvidenskab”, men om almindelig, sund fornuft, som 
skal sikre, at naturplejen prioriteres på en ordentlig måde. Naturstyrelsen er 
enig i, at et givet område bør beholde status quo eller rykke op i naturværdi, 
aldrig ned. Plejebehov 1 vil dog fortsat være relevant at anvende, f.eks. i 
forbindelse med naturgenopretning af tidligere skov- og landbrugsjord eller 
ved særlig omkostningsfuld pleje, f.eks. høslæt. 
 
DN efterlyser konkrete mål for forbedring i løbet af planperioden. 
Plankonsekvens 
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Naturstyrelsen gør opmærksom på, at konkrete mål for forbedringer i løbet af 
planperioden fremgår af de enkelte områdeplaner. 
 
De øvrige bemærkninger i høringssvaret har ikke givet lejlighed til ændringer 
i planudkastet, fordi de relaterer sig til den daglige drift og forvaltning eller 
skønnes at være rettet mod styrelsens generelle politikker og retningslinjer. 

16. Får til Kanten – Nina K. Svandborg 
Generelt er der opbakning til planen for Harboøre Tange med supplerende 
forslag til en forbedret naturpleje herunder etablering af læskur samt forslag til 
ændring af zoneringen langs jernbanen og mulighed for færdsel til hest til og 
fra stranden samt genåbning af adgang til klit og hav gennem den sydligste 
fenne og udpegning af et hundelufteområde. Dertil er der også forslag om 
bevaring af kulturspor og ridning langs grusvejen til Thyborøn på stranden. 
Plankonsekvens 
Naturstyrelsen har noteret sig de generelle anbefalinger vedrørende 
naturplejen på Harboøre Tange. Langt hovedparten af forslagene vil blive 
adresseret i den daglige drift og vil løbende indgå i de konkrete overvejelser 
vedrørende valg af plejemetode.  Forslaget om beskyttelse af kultursporene vil 
Styrelsen lade indgå i sine overvejelser. Naturstyrelsen er opmærksom på 
ønsket om ”hundeskov” i området og vil i samarbejde med brugergruppen 
forsøge at finde en optimal placering for en ”hundeskov” på Harboøre Tange 
i løbet af planperioden.  
Det ligger ikke inden for rammerne af driftsplanen at forholde sig til 
forespørgsler om afholdelse af aktiviteter på konkretet arealer, herunder 
rideture med turister. Det skal dog bemærkes, at stillezoneringen ikke er til 
hinder for ridning i mindre gruppe, men at færdsel på Harboøre Tange er 
reguleret af bekendtgørelsen om fredning og vildtreservat Harboøre Tange. 
Tilladelse til ridning på stranden administreres af Kystdirektoratet. 
 

17. Holstebro Kommune 
Naturstyrelsen Vestjylland anmodes om at medtage de områder i driftsplanen, 
der ejes af Naturstyrelsen og som er udpeget som værdifulde geologiske 
interesseområder, således der sker en naturpleje her, der tager hensyn til de 
bevaringsværdige landskabsformer. 
Plankonsekvens  
Det af Holstebro Kommune anførte værdifulde geologiske interesseområde 
administreres af Naturstyrelsen Midtjylland og er ikke omfattet af driftsplanen 
for Naturstyrelsen Vestjylland. 

Holstebro Kommune finder det positivt, at en række af søerne restaureres eller 
plejes, så de får en højere naturværdi samt bidrager til en forøget biodiversitet 
indenfor områderne, men anmoder om at overveje tiltag, så beskyttelsen af 
den sårbare undervandsvegetation (strandbo, pilledrager, nåle-sumpstrå og 
flydende kogleaks) i Skavemosen i Husby Plantage indarbejdes i plejeplanen 
for området. 
Plankonsekvens  
Søen i Skavemose er kunstig og etableret med henblik på en friluftsmæssig 
benyttelse. Naturstyrelsen vil løbende være opmærksom på de nævnte arters 
udbredelse og tilstand. 

18. Danmark Naturfredningsforening, Lemvig 

- Vedrørende Harboøre Tange: 
- Foreslår at tilsandede vandhuller genetableres 
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- Opfordrer til at ”bekæmpelse af tagrør og træopvækst foretages af 
græssende dyr 

- Opfordrer til at orkideengen alene plejes ved afgræsning eller ved høslæt 
uden anvendelse af tunge maskiner 

- Foreslår efterafgræsning med ponyer og at afgræsning af dele af engene 
ikke foretages tidligt på sæsonen 

- Opfordrer til at området med klokkelyng nævnes i registreringsskemaet og 
at området afgræsses med får 

- Ønsker øget opmærksomhed på bekæmpelse af rynket rose og gyvel 
- Ønsker fortsat offentlig adgang til området ad den gamle vej langs 

jernbanen 
- Opfordrer til at kulturspor i området sikres og synliggøres ved skiltning 
- Opfordrer til etablering af indhegning til hundeluftning 
- Opfordrer til gennemgang af skiltningen i området og at der opsættes 

skilte så kitesurfing kan undgås 

Plankonsekvens  
Langt hovedparten af forslagene vil blive adresseret i den daglige drift og vil 
løbende indgå i de konkrete overvejelser vedrørende valg af plejemetode. 
Naturstyrelsen er opmærksom på ønsket om ”hundeskov” i området og det 
indføres i driftsplanen, at Naturstyrelsen i samarbejde med brugergruppen vil 
forsøge at finde en optimal placering for en ”hundeskov” på Harboøre Tange 
i løbet af planperioden. 
Naturstyrelsen har noteret sig DN-Lemvigs anbefalinger og bekymringer 
angående kitesurfere og Naturstyrelsen er opmærksom på, at 
adgangsbegrænsning får større accept gennem god formidling. 
Stillezoneringen begrænser ikke offentlighedens adgang langs jernbanen. 
Færdsel på Harboøre Tange er uagtet zoneringen reguleret af 
bekendtgørelsen om fredning og vildtreservat Harboøre Tange. 

19. DOF Vestjylland 
Der er opbakning til driftsplanen med en opfordring til at kombinere den 
”ravage” som orkanen Bodil har lavet med nogle af de foreslåede tiltag i 
driftsplanen i forhold til at genskabe varierede skove og hydrologi. 
Plankonsekvens  
Orkanen Bodil har fremskyndet dele af driftsplanen således at flere af de 
projekter som var sat til rydning og lukning af grøfter i løbet af planperioden 
realiseres gennem oprydningsarbejdet. Implementeringen af de udlagte 
skovudviklingstyper, der rummer en større variation er ligeledes blevet 
fremskyndet, da der flere steder skal tilplantes store stormfaldsfalder med 
udgangspunkt i skovudviklingstyperne. 


