Aalborg Kommune

Bemærkninger til forslag til Natura 2000-handleplan for
område nr. 218 Hammer Bakker, østlige del
Aalborg Kommune. har sendt forslag til Natura 2000-handleplan for område nr.
19 Lundby Hede, Oudrup Østerhede og Vindblæs Hede i høring med høringsfrist
den 15/12 2016.
I medfør af miljømålslovens § 46 e kan miljø- og fødevareministeren til varetagelse
af statslige interesser eller opfyldelse af internationale forpligtelser fremsætte
indsigelse mod et forslag til handleplan inden udløbet af høringsfristen.
Miljø- og fødevareministeren har delegeret indsigelseskompetencen til Styrelsen
for Vand-og Naturforvaltning.
Styrelsen for Vand-og Naturforvaltning gør ikke indsigelse mod forslaget til
kommunal handleplan nr. 218, men har følgende bemærkninger.
Redegørelse for gennemførelse af seneste handleplan
Forslag til handleplan skal efter bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes
Natura 2000-handleplaner, bekendtgørelse nr. 944 af 27/06/2016, § 2, stk. 4,
indeholde en redegørelse for gennemførelsen af handleplanen for den forudgående
6 års periode, der gør det muligt at vurdere, i hvilket omfang Natura 2000-planen
for den forudgående periode er realiseret.
Forslaget til handleplan indeholder en redegørelse for indsatsen. Styrelsen for
Vand- og Naturforvaltning skal imidlertid bemærke, at det er vanskeligt for
styrelsen ud fra redegørelsen at vurdere, i hvilket omfang Natura 2000-planens
konkrete indsatser for den forudgående periode er realiseret.
Styrelsen skal derfor anmode om, at den endelige plan suppleres med en
sammenfatning, f.eks. i form af en tabel, der gør det muligt umiddelbart at få et
overblik over, i hvilket omfang de konkrete retningslinjer i indsatsprogrammet i
den statslige Natura 2000-plan 2010-15 er realiseret.
Myndighedsfordeling mellem Naturstyrelsen og Styrelsen for Vand- og
Naturforvaltning
Styrelsen skal gøre opmærksom på, at Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning fra
1. juli 2016 er ansvarlig myndighed for såvel de statslige Natura 2000-planer, de
statslige Natura 2000-skovplaner som de statslige skovhandleplaner.
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Naturstyrelsen er ansvarlig for plejeplaner for Miljø- og Fødevareministeriets
arealer.
Opdatering af love og bekendtgørelser
Styrelsen skal gøre opmærksom på, at en ny bekendtgørelse af miljømålsloven er
blevet udstedt (lovbekendtgørelse nr. 1251 af 29/09/2016). Lovbekendtgørelsen
erstatter lovbekendtgørelsen fra 2015. Handleplanbekendtgørelse nr. 944 af 27.
juni 2016 er fortsat gældende.
Særligt om SMV (Strategisk Miljøvurdering)
SVANA skal for god ordens skyld henlede opmærksomheden på afsnit 6 om
Strategisk Miljøvurdering i styrelsens vejledning om de kommunale handleplaner
http://svana.dk/media/192801/vejledning-om-de-kommunale-handleplaner-tilopfoelgning-af-natura-2000-planerne-2016-21.pdf
Vejledningen forudsætter, at kommunale handleplaner som udgangspunkt er
omfattet af begrebet plan/program, som anvendes i lov om miljøvurdering af
planer og programmer. Det medfører, at kommunen skal tage stilling til, om det
konkrete udkast til kommunal handleplan skal undergå en miljøvurdering, eller
om handleplanen kan screenes ud.
Kommunens screeningsafgørelse skal udmøntes i en konkret afgørelse, jf. lov om
miljøvurdering af planer og programmer § 4, stk.4, hvor kommunen redegør for
væsentligheden af indvirkningerne af det konkrete forslag til handleplan.
Afgørelsen kan enten kræve en mere dybtgående analyse i en miljøvurdering i
form af en miljørapport, hvor indvirkningen anses for væsentlig, eller den kan nå
frem til, at indvirkningen ikke er væsentlig (screenes ud).
Screeningsafgørelsen skal offentliggøres snarest muligt og inden vedtagelsen af
handleplanen. Afgørelsen kan påklages efter miljømålslovens regler om klage over
den kommunale handleplan, jf. miljøvurderingslovens § 16, stk. 1.
Tilsidesættes disse regler, må det - i tilfælde af en klage – forventes, at Natur- og
Miljøklagenævnet som udgangspunkt vil erklære handleplanen for ugyldig, jf. EUDomstolens praksis. Står flere kommuner bag handleplanen, skal alle involverede
kommuner træffe en konkret afgørelse, som offentliggøres med klagevejledning på
kommunernes hjemmesider.
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning ønsker dialog
Kommunen er velkommen til at kontakte Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning,
hvis styrelsens bemærkninger skulle give anledning til spørgsmål.

Med venlig hilsen

Jess Jørgensen
Kontorchef
Styrelsen for Vand og Naturforvaltning, Midtjylland
Tlf. 25420091
email: jessj@svana.dk
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Vesthimmerlands Kommune
Aalborg Kommune

Bemærkninger til forslag til Natura 2000-handleplan for
område nr. 19 Lundby Hede, Oudrup Østerhede og Vindblæs
Hede
Vesthimmerlands Kommune og Aalborg Kommune. har sendt forslag til Natura
2000-handleplan for område nr. 19 Lundby Hede, Oudrup Østerhede og Vindblæs
Hede i høring med høringsfrist den 15/12 2016.
Planforslaget er udarbejdet i et samarbejde mellem de 2 kommuner inden for
hvert deres myndighedsområde.
I medfør af miljømålslovens § 46 e kan miljø- og fødevareministeren til varetagelse
af statslige interesser eller opfyldelse af internationale forpligtelser fremsætte
indsigelse mod et forslag til handleplan inden udløbet af høringsfristen.
Miljø- og fødevareministeren har delegeret indsigelseskompetencen til Styrelsen
for Vand-og Naturforvaltning.
Styrelsen for Vand-og Naturforvaltning gør ikke indsigelse mod forslaget til
kommunal handleplan nr. 19, men har følgende bemærkninger.
Redegørelse for gennemførelse af seneste handleplan
Forslag til handleplan skal efter bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes
Natura 2000-handleplaner, bekendtgørelse nr. 944 af 27/06/2016, § 2, stk. 4,
indeholde en redegørelse for gennemførelsen af handleplanen for den forudgående
6 års periode, der gør det muligt at vurdere, i hvilket omfang Natura 2000-planen
for den forudgående periode er realiseret.
Forslaget til handleplan indeholder en redegørelse for indsatsen. Styrelsen for
Vand- og Naturforvaltning skal imidlertid bemærke, at det er vanskeligt for
styrelsen ud fra redegørelsen at vurdere, i hvilket omfang Natura 2000-planens
konkrete indsatser for den forudgående periode er realiseret.
Styrelsen skal derfor anmode om, at den endelige plan suppleres med en
sammenfatning, f.eks. i form af en tabel, der gør det muligt umiddelbart at få et
overblik over, i hvilket omfang de konkrete retningslinjer i indsatsprogrammet i
den statslige Natura 2000-plan 2010-15 er realiseret.
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Behov for indsatser
Ny habitatnatur
Styrelsen har noteret, at forslag til handleplan indeholder en indsats til etablering
af ny natur for visse-indlandshede og revling-indlandshede. Styrelsen skal gøre
opmærksom på, at denne indsats ikke indgår i Natura 2000-planens konkrete
indsatser, og at der ikke findes støtte ordninger i Landdistriktsprogrammet til ny
natur.
Indsatser for andet end bindende retningslinjer i indsatsprogrammet
Styrelsen skal gøre opmærksom på, at der i forslag til handleplan er medtaget
indsatser til restaurering af vandhuller, slet for hedepletvinge, udvidelse af
levesteder for hedepletvinge, kildevindelsnegl og bæklampret, som ikke kan
betragtes som en udmøntning af de bindende retningslinjer i indsatsprogrammet i
den statslige Natura 2000-plan. Styrelsen lægger til grund, at kommunale DUTmidler, som er begrundet i Natura 2000-planlægningen og den forventede aftale
med KL herom, udelukkende anvendes til udmøntningen af indsatsprogrammet.
Indsatsfordeling mellem kommuner
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning skal bemærke, at miljømålslovens § 46 a
indeholder krav om, at den kommunale handleplan indeholder en oversigt over
fordeling af indsatsen mellem kommunale myndigheder, Miljø- og
Fødevareministeriet og offentlige lodsejere. Oversigten skal sikre
gennemskuelighed i tilfælde, hvor der er flere aktører, således at det kan vurderes,
hvordan Natura 2000-planens indsatsprogram samlet set planlægges realiseret.
Styrelsen kan konstatere, at forslaget til handleplan ikke indeholder oplysning om
fordelingen af indsatsen fra indsatsprogrammet mellem de berørte kommuner og
mangler en begrundelse herfor. Oversigten bør derfor udbygges, enten ved at
forslaget til handleplan suppleres med en begrundelse for, at fordelingen er
udeladt, eller ved at den aftalte opgavefordeling mellem de berørte kommuner
tydeliggøres ved, at oversigten udbygges. SVANA går ud fra, at det af den endelige
handleplan tydeligt vil fremgå, hvem der løfter hvilken indsats.
Myndighedsfordeling mellem Naturstyrelsen og Styrelsen for Vand- og
Naturforvaltning
Styrelsen skal gøre opmærksom på, at Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning fra
1. juli 2016 er ansvarlig myndighed for såvel de statslige Natura 2000-planer, de
statslige Natura 2000-skovplaner som de statslige skovhandleplaner.
Naturstyrelsen er ansvarlig for plejeplaner for Miljø- og Fødevareministeriets
arealer.
Opdatering af love og bekendtgørelser
Styrelsen skal gøre opmærksom på, at en ny bekendtgørelse af miljømålsloven er
blevet udstedt (lovbekendtgørelse nr. 1251 af 29/09/2016). Lovbekendtgørelsen
erstatter lovbekendtgørelsen fra 2015. Handleplanbekendtgørelse nr. 944 af 27.
juni 2016 er fortsat gældende.
Særligt om SMV (Strategisk Miljøvurdering)
SVANA skal for god ordens skyld henlede opmærksomheden på afsnit 6 om
Strategisk Miljøvurdering i styrelsens vejledning om de kommunale handleplaner
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http://svana.dk/media/192801/vejledning-om-de-kommunale-handleplaner-tilopfoelgning-af-natura-2000-planerne-2016-21.pdf
Vejledningen forudsætter, at kommunale handleplaner som udgangspunkt er
omfattet af begrebet plan/program, som anvendes i lov om miljøvurdering af
planer og programmer. Det medfører, at kommunen skal tage stilling til, om det
konkrete udkast til kommunal handleplan skal undergå en miljøvurdering, eller
om handleplanen kan screenes ud.
Kommunens screeningsafgørelse skal udmøntes i en konkret afgørelse, jf. lov om
miljøvurdering af planer og programmer § 4, stk.4, hvor kommunen redegør for
væsentligheden af indvirkningerne af det konkrete forslag til handleplan.
Afgørelsen kan enten kræve en mere dybtgående analyse i en miljøvurdering i
form af en miljørapport, hvor indvirkningen anses for væsentlig, eller den kan nå
frem til, at indvirkningen ikke er væsentlig (screenes ud).
Screeningsafgørelsen skal offentliggøres snarest muligt og inden vedtagelsen af
handleplanen. Afgørelsen kan påklages efter miljømålslovens regler om klage over
den kommunale handleplan, jf. miljøvurderingslovens § 16, stk. 1.
Tilsidesættes disse regler, må det - i tilfælde af en klage – forventes, at Natur- og
Miljøklagenævnet som udgangspunkt vil erklære handleplanen for ugyldig, jf. EUDomstolens praksis. Står flere kommuner bag handleplanen, skal alle involverede
kommuner træffe en konkret afgørelse, som offentliggøres med klagevejledning på
kommunernes hjemmesider.
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning ønsker dialog
Kommunerne er velkommen til at kontakte Styrelsen for Vand- og
Naturforvaltning, hvis styrelsens bemærkninger skulle give anledning til
spørgsmål.
Med venlig hilsen

Jess Jørgensen
Kontorchef
Styrelsen for Vand og Naturforvaltning, Midtjylland
Tlf. 25420091
email: jessj@svana.dk
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Mariagerfjord Kommune
Rebild Kommune
Aalborg Kommune

Bemærkninger til forslag til Natura 2000-handleplan for
område nr. 18 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø
Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Aalborg Kommune. har sendt
forslag til Natura 2000-handleplan for område nr. 18 Rold Skov, Lindenborg Ådal
og Madum Sø i høring med høringsfrist den 15/12 2016.
Planforslaget er udarbejdet i et samarbejde mellem de 3 kommuner inden for
hvert deres myndighedsområde.
I medfør af miljømålslovens § 46 e kan miljø- og fødevareministeren til varetagelse
af statslige interesser eller opfyldelse af internationale forpligtelser fremsætte
indsigelse mod et forslag til handleplan inden udløbet af høringsfristen.
Miljø- og fødevareministeren har delegeret indsigelseskompetencen til Styrelsen
for Vand-og Naturforvaltning.
Styrelsen for Vand-og Naturforvaltning gør ikke indsigelse mod forslaget til
kommunal handleplan nr. 18, men har følgende bemærkninger.
Redegørelse for gennemførelse af seneste handleplan
Forslag til handleplan skal efter bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes
Natura 2000-handleplaner, bekendtgørelse nr. 944 af 27/06/2016, § 2, stk. 4,
indeholde en redegørelse for gennemførelsen af handleplanen for den forudgående
6 års periode, der gør det muligt at vurdere, i hvilket omfang Natura 2000-planen
for den forudgående periode er realiseret.
Forslaget til handleplan indeholder en redegørelse for indsatsen. Styrelsen for
Vand- og Naturforvaltning skal imidlertid bemærke, at det er vanskeligt for
styrelsen ud fra redegørelsen at vurdere, i hvilket omfang Natura 2000-planens
konkrete indsatser for den forudgående periode er realiseret.
Styrelsen skal derfor anmode om, at den endelige plan suppleres med en
sammenfatning, f.eks. i form af en tabel, der gør det muligt umiddelbart at få et
overblik over, i hvilket omfang de konkrete retningslinjer i indsatsprogrammet i
den statslige Natura 2000-plan 2010-15 er realiseret.
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Behov for indsatser
Manglende hydrologiordning fra 2017
Styrelsen har noteret, at forslag til handleplan indeholder en indsats for at
forbedre hydrologien på naturarealer. Styrelsen skal gøre opmærksom på, at den
nuværende tilskudsordning til forbedring af hydrologi på naturarealer udløber
med udgangen af 2017, dog har 2016 været sidste år, der kunne søges til
forprojekter. Der er således ikke mulighed for finansiering gennem
Landdistriktsprogrammet for 2018 - 2020 af nye projekter til forbedring af
hydrologi.
Sammenhængende natur
Styrelsen har noteret, at forslag til handleplan indeholder en indsats til etablering
af ny natur for våd hede, tør hede, tidvis våd eng og højmose. Styrelsen skal gøre
opmærksom på, at denne indsats ikke indgår i Natura 2000-planens konkrete
indsatser, og at der ikke findes en tilskudsordning til dette. Tilskud fra
Landdistriktsprogrammet til at skabe forbedret naturmæssig sammenhæng
udelukkende kan tildeles i områder, hvor en sådan indsats fremgår af de
områdespecifikke retningslinjer.
Indsatser fordelt på aktører
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning skal bemærke, at miljømålslovens § 46 a
indeholder indsatsen mellem kommunale myndigheder, Miljø- og
Fødevareministeriet og offentlige lodsejere. Oversigten skal sikre
gennemskuelighed i tilfælde, hvor der er flere aktører, således at det kan vurderes,
hvordan Natura 2000-planens indsatsprogram samlet set planlægges realiseret.
Styrelsen kan konstatere, at forslag til handleplan er mangelfuld, idet
Forsvarsministeriets indsats mangler i oversigten over fordelingen af indsatsen
mellem myndigheder og offentlige lodsejere i handleplanens afsnit ”Indsatser
fordelt på aktør”. SVANA går ud fra, at de offentlige ejeres indsats vil fremgå af
oversigten i den endelige handleplan.
Myndighedsfordeling mellem Naturstyrelsen og Styrelsen for Vand- og
Naturforvaltning
Styrelsen skal gøre opmærksom på, at Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning fra
1. juli 2016 er ansvarlig myndighed for såvel de statslige Natura 2000-planer, de
statslige Natura 2000-skovplaner som de statslige skovhandleplaner.
Naturstyrelsen er ansvarlig for plejeplaner for Miljø- og Fødevareministeriets
arealer.
Opdatering af love og bekendtgørelser
Styrelsen skal gøre opmærksom på, at en ny bekendtgørelse af miljømålsloven er
blevet udstedt (lovbekendtgørelse nr. 1251 af 29/09/2016). Lovbekendtgørelsen
erstatter lovbekendtgørelsen fra 2015. Handleplanbekendtgørelse nr. 944 af 27.
juni 2016 er fortsat gældende.
Særligt om SMV (Strategisk Miljøvurdering)
SVANA skal for god ordens skyld henlede opmærksomheden på afsnit 6 om
Strategisk Miljøvurdering i styrelsens vejledning om de kommunale handleplaner
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http://svana.dk/media/192801/vejledning-om-de-kommunale-handleplaner-tilopfoelgning-af-natura-2000-planerne-2016-21.pdf
Vejledningen forudsætter, at kommunale handleplaner som udgangspunkt er
omfattet af begrebet plan/program, som anvendes i lov om miljøvurdering af
planer og programmer. Det medfører, at kommunen skal tage stilling til, om det
konkrete udkast til kommunal handleplan skal undergå en miljøvurdering, eller
om handleplanen kan screenes ud.
Kommunens screeningsafgørelse skal udmøntes i en konkret afgørelse, jf. lov om
miljøvurdering af planer og programmer § 4, stk.4, hvor kommunen redegør for
væsentligheden af indvirkningerne af det konkrete forslag til handleplan.
Afgørelsen kan enten kræve en mere dybtgående analyse i en miljøvurdering i
form af en miljørapport, hvor indvirkningen anses for væsentlig, eller den kan nå
frem til, at indvirkningen ikke er væsentlig (screenes ud).
Screeningsafgørelsen skal offentliggøres snarest muligt og inden vedtagelsen af
handleplanen. Afgørelsen kan påklages efter miljømålslovens regler om klage over
den kommunale handleplan, jf. miljøvurderingslovens § 16, stk. 1.
Tilsidesættes disse regler, må det - i tilfælde af en klage – forventes, at Natur- og
Miljøklagenævnet som udgangspunkt vil erklære handleplanen for ugyldig, jf. EUDomstolens praksis. Står flere kommuner bag handleplanen, skal alle involverede
kommuner træffe en konkret afgørelse, som offentliggøres med klagevejledning på
kommunernes hjemmesider.
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning ønsker dialog
Kommunerne er velkommen til at kontakte Styrelsen for Vand- og
Naturforvaltning, hvis styrelsens bemærkninger skulle give anledning til
spørgsmål.

Med venlig hilsen

Jess Jørgensen
Kontorchef
Styrelsen for Vand og Naturforvaltning, Midtjylland
Tlf. 25420091
email: jessj@svana.dk
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Mariagerfjord Kommune
Rebild Kommune
Aalborg Kommune

Bemærkninger til forslag til Natura 2000-handleplan for
område nr. 17 Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstmark Skov
Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune og Aalborg Kommune. har sendt
forslag til Natura 2000-handleplan for område nr. 17 Lille Vildmose, Tofte Skov og
Høstmark Skov i høring med høringsfrist den 15/12 2016.
Planforslaget er udarbejdet i et samarbejde mellem de 3 kommuner inden for
hvert deres myndighedsområde.
I medfør af miljømålslovens § 46 e kan miljø- og fødevareministeren til varetagelse
af statslige interesser eller opfyldelse af internationale forpligtelser fremsætte
indsigelse mod et forslag til handleplan inden udløbet af høringsfristen.
Miljø- og fødevareministeren har delegeret indsigelseskompetencen til Styrelsen
for Vand-og Naturforvaltning.
Styrelsen for Vand-og Naturforvaltning gør ikke indsigelse mod forslaget til
kommunal handleplan nr. 17, men har følgende bemærkninger.
Redegørelse for gennemførelse af seneste handleplan
Forslag til handleplan skal efter bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes
Natura 2000-handleplaner, bekendtgørelse nr. 944 af 27/06/2016, § 2, stk. 4,
indeholde en redegørelse for gennemførelsen af handleplanen for den forudgående
6 års periode, der gør det muligt at vurdere, i hvilket omfang Natura 2000-planen
for den forudgående periode er realiseret.
Forslaget til handleplan indeholder en redegørelse for indsatsen. Styrelsen for
Vand- og Naturforvaltning skal imidlertid bemærke, at det er vanskeligt for
styrelsen ud fra redegørelsen at vurdere, i hvilket omfang Natura 2000-planens
konkrete indsatser for den forudgående periode er realiseret.
Styrelsen skal derfor anmode om, at den endelige plan suppleres med en
sammenfatning, f.eks. i form af en tabel, der gør det muligt umiddelbart at få et
overblik over, i hvilket omfang de konkrete retningslinjer i indsatsprogrammet i
den statslige Natura 2000-plan 2010-15 er realiseret.

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning • Haraldsgade 53 • 2100 København Ø
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Naturbeskyttelse
J.nr. SVANA-5669-00027
Ref. Heidi Vinther
tlf. 22194317
Den 15. november 2016

Behov for indsatser
Manglende hydrologiordning fra 2017
Styrelsen har noteret, at forslag til handleplan indeholder en indsats for at
forbedre hydrologien på naturarealer. Styrelsen skal gøre opmærksom på, at den
nuværende tilskudsordning til forbedring af hydrologi på naturarealer udløber
med udgangen af 2017, dog har 2016 været sidste år, der kunne søges til
forprojekter. Der er således ikke mulighed for finansiering gennem
Landdistriktsprogrammet for 2018 - 2020 af nye projekter til forbedring af
hydrologi.
Sammenhængende natur
Styrelsen har noteret, at forslag til handleplan indeholder en indsats til forbedret
natursammenhæng for højmose. Styrelsen skal gøre opmærksom på, at denne
indsats ikke indgår i Natura 2000-planens konkrete indsatser, og at tilskud fra
Landdistriktsprogrammet til at skabe forbedret naturmæssig sammenhæng
udelukkende kan tildeles i områder, hvor en sådan indsats fremgår af de
områdespecifikke retningslinjer.
Indsatser for andet end udpegningsgrundlaget
Styrelsen skal gøre opmærksom på, at der i forslag til handleplan er medtaget
indsatser for bekæmpelse af mårhund, mink og til dels ræv, som ikke kan betragtes
som en udmøntning af de bindende retningslinjer i indsatsprogrammet i den
statslige Natura 2000-plan. Styrelsen lægger til grund, at kommunale DUTmidler, som er begrundet i Natura 2000-planlægningen og den forventede aftale
med KL herom, udelukkende anvendes til udmøntningen af indsatsprogrammet.
Behovsopgørelse
Styrelsen antager, at indsatsen i den områdespecifikke retningslinje nr. 1 er
planlagt løftet, da den fremgår af tabellen med fordeling af indsatser mellem
aktører. Styrelsen skal i den forbindelse bede kommunerne om at sikre sig, at
behovsopgørelsen afspejler indsatsprogrammets områdespecifikke retningslinjer
Indsatser fordelt på aktører
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning skal bemærke, at miljømålslovens § 46 a
indeholder indsatsen mellem kommunale myndigheder, Miljø- og
Fødevareministeriet og offentlige lodsejere. Oversigten skal sikre
gennemskuelighed i tilfælde, hvor der er flere aktører, således at det kan vurderes,
hvordan Natura 2000-planens indsatsprogram samlet set planlægges realiseret.
Styrelsen kan konstatere, at forslag til handleplan er mangelfuld, idet
Naturstyrelsens indsats mangler i oversigten over fordelingen af indsatsen mellem
myndigheder og offentlige lodsejere i handleplanens afsnit ”Indsatser fordelt på
aktør”. SVANA går ud fra, at de offentlige ejeres indsats vil fremgå af oversigten i
den endelige handleplan.
Myndighedsfordeling mellem Naturstyrelsen og Styrelsen for Vand- og
Naturforvaltning
Styrelsen skal gøre opmærksom på, at Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning fra
1. juli 2016 er ansvarlig myndighed for såvel de statslige Natura 2000-planer, de
statslige Natura 2000-skovplaner som de statslige skovhandleplaner.
Naturstyrelsen er ansvarlig for plejeplaner for Miljø- og Fødevareministeriets
arealer.
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Opdatering af love og bekendtgørelser
Styrelsen skal gøre opmærksom på, at en ny bekendtgørelse af miljømålsloven er
blevet udstedt (lovbekendtgørelse nr. 1251 af 29/09/2016). Lovbekendtgørelsen
erstatter lovbekendtgørelsen fra 2015. Handleplanbekendtgørelse nr. 944 af 27.
juni 2016 er fortsat gældende.
Særligt om SMV (Strategisk Miljøvurdering)
SVANA skal for god ordens skyld henlede opmærksomheden på afsnit 6 om
Strategisk Miljøvurdering i styrelsens vejledning om de kommunale handleplaner
http://svana.dk/media/192801/vejledning-om-de-kommunale-handleplaner-tilopfoelgning-af-natura-2000-planerne-2016-21.pdf
Vejledningen forudsætter, at kommunale handleplaner som udgangspunkt er
omfattet af begrebet plan/program, som anvendes i lov om miljøvurdering af
planer og programmer. Det medfører, at kommunen skal tage stilling til, om det
konkrete udkast til kommunal handleplan skal undergå en miljøvurdering, eller
om handleplanen kan screenes ud.
Kommunens screeningsafgørelse skal udmøntes i en konkret afgørelse, jf. lov om
miljøvurdering af planer og programmer § 4, stk.4, hvor kommunen redegør for
væsentligheden af indvirkningerne af det konkrete forslag til handleplan.
Afgørelsen kan enten kræve en mere dybtgående analyse i en miljøvurdering i
form af en miljørapport, hvor indvirkningen anses for væsentlig, eller den kan nå
frem til, at indvirkningen ikke er væsentlig (screenes ud).
Screeningsafgørelsen skal offentliggøres snarest muligt og inden vedtagelsen af
handleplanen. Afgørelsen kan påklages efter miljømålslovens regler om klage over
den kommunale handleplan, jf. miljøvurderingslovens § 16, stk. 1.
Tilsidesættes disse regler, må det - i tilfælde af en klage – forventes, at Natur- og
Miljøklagenævnet som udgangspunkt vil erklære handleplanen for ugyldig, jf. EUDomstolens praksis. Står flere kommuner bag handleplanen, skal alle involverede
kommuner træffe en konkret afgørelse, som offentliggøres med klagevejledning på
kommunernes hjemmesider.
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning ønsker dialog
Kommunerne er velkommen til at kontakte Styrelsen for Vand- og
Naturforvaltning, hvis styrelsens bemærkninger skulle give anledning til
spørgsmål.

Med venlig hilsen

Jess Jørgensen
Kontorchef
Styrelsen for Vand og Naturforvaltning, Midtjylland
Tlf. 25420091
email: jessj@svana.dk
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Brønderslev Kommune
Mariagerfjord Kommune
Norddjurs Kommune
Randers Kommune
Aalborg Kommune

Bemærkninger til forslag til Natura 2000-handleplan for
område nr. 14 Ålborg bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord
Brønderslev Kommune, Mariagerfjord Kommune, Norddjurs Kommune, Randers
Kommune og Aalborg Kommune. har sendt forslag til Natura 2000-handleplan for
område nr. 14 Ålborg bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord i høring med
høringsfrist den 15/12 2016.
Natura 2000-område nr. 14 omfatter også arealer beliggende i Frederikshavn
Kommune, og det fremgår bl.a. af planforslagets side 2, at planforslaget er
udarbejdet i et samarbejde mellem de 6 kommuner inden for hvert deres
myndighedsområde.
Frederikshavn Kommune har imidlertid endnu ikke sendt forslaget til kommunal
handleplan for område nr. 14 i offentlig høring, hvorfor Styrelsen for Vand- og
Naturplanlægnings bemærkninger på nuværende tidspunkt kun er til denne
kommunes orientering.
I medfør af miljømålslovens § 46 e kan miljø- og fødevareministeren til varetagelse
af statslige interesser eller opfyldelse af internationale forpligtelser fremsætte
indsigelse mod et forslag til handleplan inden udløbet af høringsfristen.
Miljø- og fødevareministeren har delegeret indsigelseskompetencen til Styrelsen
for Vand-og Naturforvaltning.
Styrelsen for Vand-og Naturforvaltning gør ikke indsigelse mod forslaget til
kommunal handleplan nr. 14, men har følgende bemærkninger.
Redegørelse for gennemførelse af seneste handleplan
Forslag til handleplan skal efter bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes
Natura 2000-handleplaner, bekendtgørelse nr. 944 af 27/06/2016, § 2, stk. 4,
indeholde en redegørelse for gennemførelsen af handleplanen for den forudgående
6 års periode, der gør det muligt at vurdere, i hvilket omfang Natura 2000-planen
for den forudgående periode er realiseret.
Forslaget til handleplan indeholder en redegørelse for indsatsen. Styrelsen for
Vand- og Naturforvaltning skal imidlertid bemærke, at det er vanskeligt for
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning • Haraldsgade 53 • 2100 København Ø
Tlf. 72 54 20 00 • CVR 37606030 • EAN 5798000860810 • svana@svana.dk • www.svana.dk
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styrelsen ud fra redegørelsen at vurdere, i hvilket omfang Natura 2000-planens
konkrete indsatser for den forudgående periode er realiseret.
Styrelsen skal derfor anmode om, at den endelige plan suppleres med en
sammenfatning, f.eks. i form af en tabel, der gør det muligt umiddelbart at få et
overblik over, i hvilket omfang de konkrete retningslinjer i indsatsprogrammet i
den statslige Natura 2000-plan 2010-15 er realiseret.
Behov for indsatser
Styrelsen har noteret, at forslag til handleplan indeholder en indsats for at
forbedre hydrologien på naturarealer. Styrelsen skal gøre opmærksom på, at den
nuværende tilskudsordning til forbedring af hydrologi på naturarealer udløber
med udgangen af 2017, dog har 2016 været sidste år, der kunne søges til
forprojekter. Der er således ikke mulighed for finansiering gennem
Landdistriktsprogrammet for 2018 - 2020 af nye projekter til forbedring af
hydrologi.
Indsatser fordelt på aktører
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning skal bemærke, at miljømålslovens § 46 a
indeholder indsatsen mellem kommunale myndigheder, Miljø- og
Fødevareministeriet og offentlige lodsejere. Oversigten skal sikre
gennemskuelighed i tilfælde, hvor der er flere aktører, således at det kan vurderes,
hvordan Natura 2000-planens indsatsprogram samlet set planlægges realiseret.
Styrelsen kan konstatere, at forslag til handleplan er mangelfuld, idet
Naturstyrelsens indsats mangler i oversigten over fordelingen af indsatsen mellem
myndigheder og offentlige lodsejere i handleplanens afsnit ”Indsatser fordelt på
aktør”. SVANA går ud fra, at de offentlige ejeres indsats vil fremgå af oversigten i
den endelige handleplan.
Myndighedsfordeling mellem Naturstyrelsen og Styrelsen for Vand- og
Naturforvaltning
Styrelsen skal gøre opmærksom på, at Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning fra
1. juli 2016 er ansvarlig myndighed for såvel de statslige Natura 2000-planer, de
statslige Natura 2000-skovplaner som de statslige skovhandleplaner.
Naturstyrelsen er ansvarlig for plejeplaner for Miljø- og Fødevareministeriets
arealer.
Opdatering af love og bekendtgørelser
Styrelsen skal gøre opmærksom på, at en ny bekendtgørelse af miljømålsloven er
blevet udstedt (lovbekendtgørelse nr. 1251 af 29/09/2016). Lovbekendtgørelsen
erstatter lovbekendtgørelsen fra 2015. Handleplanbekendtgørelse nr. 944 af 27.
juni 2016 er fortsat gældende.
Særligt om SMV (Strategisk Miljøvurdering)
SVANA skal for god ordens skyld henlede opmærksomheden på afsnit 6 om
Strategisk Miljøvurdering i styrelsens vejledning om de kommunale handleplaner
http://svana.dk/media/192801/vejledning-om-de-kommunale-handleplaner-tilopfoelgning-af-natura-2000-planerne-2016-21.pdf
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Vejledningen forudsætter, at kommunale handleplaner som udgangspunkt er
omfattet af begrebet plan/program, som anvendes i lov om miljøvurdering af
planer og programmer. Det medfører, at kommunen skal tage stilling til, om det
konkrete udkast til kommunal handleplan skal undergå en miljøvurdering, eller
om handleplanen kan screenes ud.
Kommunens screeningsafgørelse skal udmøntes i en konkret afgørelse, jf. lov om
miljøvurdering af planer og programmer § 4, stk.4, hvor kommunen redegør for
væsentligheden af indvirkningerne af det konkrete forslag til handleplan.
Afgørelsen kan enten kræve en mere dybtgående analyse i en miljøvurdering i
form af en miljørapport, hvor indvirkningen anses for væsentlig, eller den kan nå
frem til, at indvirkningen ikke er væsentlig (screenes ud).
Screeningsafgørelsen skal offentliggøres snarest muligt og inden vedtagelsen af
handleplanen. Afgørelsen kan påklages efter miljømålslovens regler om klage over
den kommunale handleplan, jf. miljøvurderingslovens § 16, stk. 1.
Tilsidesættes disse regler, må det - i tilfælde af en klage – forventes, at Natur- og
Miljøklagenævnet som udgangspunkt vil erklære handleplanen for ugyldig, jf. EUDomstolens praksis. Står flere kommuner bag handleplanen, skal alle involverede
kommuner træffe en konkret afgørelse, som offentliggøres med klagevejledning på
kommunernes hjemmesider.
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning ønsker dialog
Kommunerne er velkommen til at kontakte Styrelsen for Vand- og
Naturforvaltning, hvis styrelsens bemærkninger skulle give anledning til
spørgsmål.

Med venlig hilsen

Jess Jørgensen
Kontorchef
Styrelsen for Vand og Naturforvaltning, Midtjylland
Tlf. 25420091
email: jessj@svana.dk
SVANAs høringssvar er samtidig sendt c.c. til Frederikshavn Kommune til
orientering.
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Jammerbugt Kommune
Rebild Kommune
Vesthimmerlands Kommune
Aalborg Kommune

Indsigelser og bemærkninger til forslag til Natura 2000-handleplan for
område nr. 15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal
Jammerbugt Kommune, Rebild Kommune, Vesthimmerlands Kommune, og
Aalborg Kommune. har sendt forslag til Natura 2000-handleplan for område nr.
15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal i høring med høringsfrist den
15/12 2016.
Planforslaget er udarbejdet i et samarbejde mellem de 4 kommuner inden for
hvert deres myndighedsområde.
I medfør af miljømålslovens § 46 e kan miljø- og fødevareministeren til varetagelse
af statslige interesser eller opfyldelse af internationale forpligtelser fremsætte
indsigelse mod et forslag til handleplan inden udløbet af høringsfristen.
Miljø- og fødevareministeren har delegeret indsigelseskompetencen til Styrelsen
for Vand-og Naturforvaltning.
Indsigelse
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning gør indsigelse mod forslag til Natura
2000-handleplan nr. 15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal, idet
styrelsen ikke ud fra planforslaget kan vurdere, hvorvidt det områdespecifikke
indsatsprogram i Natura 2000-planen 2016-21 gennemføres.
Indsigelsen er begrundet i følgende:
De kommunale Natura 2000-handleplaner udarbejdes i medfør af
miljømålslovens 37 a, hvorefter kommunalbestyrelsen udarbejder en handleplan
til gennemførelse af Natura 2000-planen inden for kommunens geografiske
område på land og for den kystnære del af vanddistriktet. De nærmere regler for
indholdet af handleplanen er fastsat i miljømålslovens § 46 a og bekendtgørelse nr.
944 af 27. juni 2016 om kommunalbestyrelsernes Natura 2000-handleplaner.
Heraf fremgår bl.a., at handleplanen skal være i overensstemmelse med Natura
2000-planen, jf. § 46, stk. 2.
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning finder det ikke tilstrækkeligt beskrevet i
handleplanudkastet, hvorledes forslag til handleplan løfter de indsatser, der er
beskrevet i indsatsprogrammets områdespecifikke retningslinje 4 om forbedring af
levesteder for fjordterne og retningslinje 6 om sikring eller øgning af det samlede
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areal af levesteder for dværgterne i den statslige Natura 2000-plan. Det skal
tydeligere fremgå af handleplanen.
Bemærkninger
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har følgende bemærkninger til
handleplanforslaget:
Redegørelse for gennemførelse af seneste handleplan
Forslag til handleplan skal efter bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes
Natura 2000-handleplaner, bekendtgørelse nr. 944 af 27/06/2016, § 2, stk. 4,
indeholde en redegørelse for gennemførelsen af handleplanen for den forudgående
6 års periode, der gør det muligt at vurdere, i hvilket omfang Natura 2000-planen
for den forudgående periode er realiseret.
Forslaget til handleplan indeholder en redegørelse for indsatsen. Styrelsen for
Vand- og Naturforvaltning skal imidlertid bemærke, at det er vanskeligt for
styrelsen ud fra redegørelsen at vurdere, i hvilket omfang Natura 2000-planens
konkrete indsatser for den forudgående periode er realiseret.
Styrelsen skal derfor anmode om, at den endelige plan suppleres med en
sammenfatning, f.eks. i form af en tabel, der gør det muligt umiddelbart at få et
overblik over, i hvilket omfang de konkrete retningslinjer i indsatsprogrammet i
den statslige Natura 2000-plan 2010-15 er realiseret.
Behov for indsatser
Manglende hydrologiordning fra 2017
Styrelsen har noteret, at forslag til handleplan indeholder en indsats for at
forbedre hydrologien på naturarealer. Styrelsen skal gøre opmærksom på, at den
nuværende tilskudsordning til forbedring af hydrologi på naturarealer udløber
med udgangen af 2017, dog har 2016 været sidste år, der kunne søges til
forprojekter. Der er således ikke mulighed for finansiering gennem
Landdistriktsprogrammet for 2018 - 2020 af nye projekter til forbedring af
hydrologi.
Sammenhængende natur
Styrelsen har noteret, at forslag til handleplan indeholder en indsats til forbedret
natursammenhæng for indlandssalteng. Styrelsen skal gøre opmærksom på, at
denne indsats ikke indgår i Natura 2000-planens konkrete indsatser, og at tilskud
fra Landdistriktsprogrammet til at skabe forbedret naturmæssig sammenhæng
udelukkende kan tildeles i områder, hvor en sådan indsats fremgår af de
områdespecifikke retningslinjer.
Indsatser for andet end udpegningsgrundlaget
Styrelsen skal gøre opmærksom på, at der i forslag til handleplan er medtaget
indsatser for hedepletvinge og gul stenbræk, som ikke kan betragtes som en
udmøntning af de bindende retningslinjer i indsatsprogrammet i den statslige
Natura 2000-plan. Styrelsen lægger til grund, at kommunale DUT-midler, som er
begrundet i Natura 2000-planlægningen og den forventede aftale med KL herom,
udelukkende anvendes til udmøntningen af indsatsprogrammet.
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Behovsopgørelse
Styrelsen antager, at det er planlagt at der skal gennemføres en indsats for
hedepletvinge og gul stenbræk, da det fremgår af tabel 5 i handleplanen over
fordeling af indsatser mellem aktører. Styrelsen skal i den forbindelse bede
kommunerne om at sikre sig, at behovsopgørelsen afspejler alle indsatser.
Indsatser fordelt på aktører
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning skal bemærke, at miljømålslovens § 46 a
indeholder indsatsen mellem kommunale myndigheder, Miljø- og
Fødevareministeriet og offentlige lodsejere. Oversigten skal sikre
gennemskuelighed i tilfælde, hvor der er flere aktører, således at det kan vurderes,
hvordan Natura 2000-planens indsatsprogram samlet set planlægges realiseret.
Styrelsen kan konstatere, at forslag til handleplan er mangelfuld, idet
Naturstyrelsens, Forsvarsministeriets og NaturErhvervstyrelsens indsats mangler i
oversigten over fordelingen af indsatsen mellem myndigheder og offentlige
lodsejere i handleplanens afsnit ”Indsatser fordelt på aktør”. SVANA går ud fra, at
de offentlige ejeres indsats vil fremgå af oversigten i den endelige handleplan.
Myndighedsfordeling mellem Naturstyrelsen og Styrelsen for Vand- og
Naturforvaltning
Styrelsen skal gøre opmærksom på, at Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning fra
1. juli 2016 er ansvarlig myndighed for såvel de statslige Natura 2000-planer, de
statslige Natura 2000-skovplaner som de statslige skovhandleplaner.
Naturstyrelsen er ansvarlig for plejeplaner for Miljø- og Fødevareministeriets
arealer.
Opdatering af love og bekendtgørelser
Styrelsen skal gøre opmærksom på, at en ny bekendtgørelse af miljømålsloven er
blevet udstedt (lovbekendtgørelse nr. 1251 af 29/09/2016). Lovbekendtgørelsen
erstatter lovbekendtgørelsen fra 2015. Handleplanbekendtgørelse nr. 944 af 27.
juni 2016 er fortsat gældende.
Særligt om SMV (Strategisk Miljøvurdering)
SVANA skal for god ordens skyld henlede opmærksomheden på afsnit 6 om
Strategisk Miljøvurdering i styrelsens vejledning om de kommunale handleplaner
http://svana.dk/media/192801/vejledning-om-de-kommunale-handleplaner-tilopfoelgning-af-natura-2000-planerne-2016-21.pdf
Vejledningen forudsætter, at kommunale handleplaner som udgangspunkt er
omfattet af begrebet plan/program, som anvendes i lov om miljøvurdering af
planer og programmer. Det medfører, at kommunen skal tage stilling til, om det
konkrete udkast til kommunal handleplan skal undergå en miljøvurdering, eller
om handleplanen kan screenes ud.
Kommunens screeningsafgørelse skal udmøntes i en konkret afgørelse, jf. lov om
miljøvurdering af planer og programmer § 4, stk.4, hvor kommunen redegør for
væsentligheden af indvirkningerne af det konkrete forslag til handleplan.
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Afgørelsen kan enten kræve en mere dybtgående analyse i en miljøvurdering i
form af en miljørapport, hvor indvirkningen anses for væsentlig, eller den kan nå
frem til, at indvirkningen ikke er væsentlig (screenes ud).
Screeningsafgørelsen skal offentliggøres snarest muligt og inden vedtagelsen af
handleplanen. Afgørelsen kan påklages efter miljømålslovens regler om klage over
den kommunale handleplan, jf. miljøvurderingslovens § 16, stk. 1.
Tilsidesættes disse regler, må det - i tilfælde af en klage – forventes, at Natur- og
Miljøklagenævnet som udgangspunkt vil erklære handleplanen for ugyldig, jf. EUDomstolens praksis. Står flere kommuner bag handleplanen, skal alle involverede
kommuner træffe en konkret afgørelse, som offentliggøres med klagevejledning på
kommunernes hjemmesider.
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning ønsker dialog
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning indgår gerne i dialog om de nødvendige
ændringer med henblik på at få ophævet indsigelsen.
Indsigelsen betyder, at kommunalbestyrelsen ikke kan vedtage planforslaget
endeligt, før der er opnået enighed med Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning
om forslagets indhold, jf. miljømålslovens § 46 e.
Hvis der ikke ved forhandling kan opnås enighed, træffer miljø- og
fødevareministeren afgørelse, jf. miljømålslovens § 46 e, stk. 2.

Med venlig hilsen

Jess Jørgensen
Kontorchef
Styrelsen for Vand og Naturforvaltning, Midtjylland
Tlf. 25420091
email: jessj@svana.dk
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Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Anna-Lise Fruelund
14. december 2016 08:56
Gustav Schaarup
VS: Natura 2000-handleplaner Vildmosen

Hej Gustav
Disse bemærkninger fra AVJ Naturfond skal også journaliseres på sagen.
Vil du gøre det?
Hilsen
Anna-Lise
Fra: Lars Malmborg [mailto:lm@avjf.dk]
Sendt: 7. december 2016 11:25
Til: Anna-Lise Fruelund <anna-lise.fruelund@aalborg.dk>; Jens Vinge <jens.vinge@aalborg.dk>
Cc: Jacob Palsgaard Andersen <jpa@avjf.dk>; Jacob Skriver <js@avjf.dk>; Roar Skovlund Poulsen
<roar.poulsen@aalborg.dk>; Anders Skov <as@avjf.dk>; Christian Rasmussen (toften32@gmail.com)
<toften32@gmail.com>; Anders Horsten (anhor@mariagerfjord.dk) <anhor@mariagerfjord.dk>
Emne: Natura 2000-handleplaner Vildmosen
Kære Anna-Lise og Jens
Mange tak for mødet i går, som var meget givtigt for os alle. Det bliver spændende, om der kan rejses et nyt LIFEprojekt til at sikre den vestlige del af Tofte Mose og måske også til jeres store projekt med afskrabning af tørv.
National medfinansiering bliver igen et issue …
Mødet har givet mig anledning til lidt opfølgende kommentarer.
Som gammel projektleder for Natura 2000-planer i Naturstyrelsen, og projektleder for udarbejdelse af handleplaner
i Næstved Kommune har jeg været opmærksom på krav for retningslinjer for indsatser, som skal være realistiske
inden for den planperiode, som handleplanen gælder. Jeg er ikke helt sikker på, at man kan påføre indsatser i
planperioden, som man på forhånd ved ikke kan realiseres. Men der er måske sket ændringer siden, og så er det
fint. I modsats fald skal I nok overveje at komme med realistiske bud på indsatser. Afskrabning af 400 ha tørvejord er
rigtig meget!
Jeg har tænkt lidt videre over projektet med afskrabning af tørv. Udover hvad der er fysisk muligt og med brug af
maskiner og selve Pindstrup Mosebrug, er der i hvert fald flere andre forhold, som vi skal være meget
opmærksomme på, ved udvælgelse af områder for afskrabning:
 Tørvelagets tykkelse. Hvis der skal være succes med genskabelse af højmose, må tørvelagets bund ned
mod den underliggende kalkgytje under ingen omstændigheder gennembrydes. Det vil skabe forbindelse til
det underliggende minerogene vandspejl og dermed ødelægge muligheden for højmosedannelse mange
hundrede år frem i tiden. Altså er der brug for et grundigt kendskab til tørvelagets tykkelse i de områder,
som udvælges til afskrabning. Jeg ved, at Bent Aaby har lavet en del undersøgelser for jer (Nordjyllands Amt)
i 1980 i hele Vildmosen, men der er formentlig ikke tilstrækkelige i forhold til tørveafskrabning, eller der er
sket ændringer sfa. sammenbrændingen på de 36 år, han undersøgte jordbunden. Der skal derfor nok
foretages supplerende undersøgelser - men der foreligger et arbejdsgrundlag.
 Hydrologi. Som følge af ovenstående og samtidig at skabe de optimale vækstvilkår for spagnum er
vandstand helt afgørende. Der er derfor brug for yderligere at kunne styre vandstand end den, der p.t. er i
området. Fx kan det være, at de nordlige arealer til afskrabning har de tykkeste tørvelag, men samtidig er
mere tørre, og derfor skal der tilføres yderlige vand ved opstemninger m.m. Omvendt kan lavtliggende
arealer have for høj vandstand til optimal spagnumdannelse. Altså vi skal kunne styre vandstandsforholdene
i de områder, der foretages afskrabning.
 Merglingens betydning. Det er lidt en dark horse for successen i projektet.
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a. Har vi kendskab til områder, hvor der ikke er foretaget mergling? Det er måske at foretrække?
b. Merglede områder har fået indblandet kalk(-gytje) og sand i de øverste lag af tørven. Hvor meget er
kalken til hindring for optimal dannelse af spagnum? (jeg ved, at spagnum bytter ca⁺⁺-ioner med
brintioner og dermed skaber et surt miljø, men der er formentlig en trigger-grænse for hvor basisk,
det må være).
c. Hvor dybt er merglingen foretaget?, og
d. Hvor meget har laget brændt sammen i dag?
e. Kan vi nøjes med at afskrabe de øverste merglede dele og stå tilbage med jomfrulig mørk spagnum
og derefter regulere vandstand optimalt for højmosedannelse?
Der er sikkert flere forhold, som skal vurderes inden man starter afskrælning, men der er helt sikkert områder i
fennerne, hvor det ikke er tilrådeligt at foretage afskrabning.
Det jeg vil siger med dette er, at afskrabning er mere end at forsøge sig frem med nogle prøvefelter. Der skal laves et
godt forarbejde for at opnå succes – hvilket er i vores alles interesse. Det er ikke i vores interesse at lave forsøg, som
ødeligger mere end det gavner!
Jeg er noget usikker på, at det er viden, som Pindstrup Mosebrug ligger inde med, selvom de nok kender en del til
tørvelagenes tykkelse i området. Og dermed er der også behov for, at der også afsættes penge til forundersøgelser
og inddragelse af ekspertviden.
Håber I vil tage dette indspark som et konstruktivt bidrag til en værdifuld proces hen imod en mere ideel tilstand for
højmosen og højmosedannelsen i Vildmosen.

Med venlig hilsen
Lars Malmborg
biolog

Kampmannsgade 1, 6
1604 København V
Telefon 33 73 43 42
Mobil 21 66 36 67
Mail
lm@avjf.dk
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Aalborg Kommune
By- og landskabsforvaltningen
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby

15. december 2016

Bemærkninger til Natura 2000 planer i Aalborg kommune
Aalborg kommune har annonceret en høring af Natura 2000 handleplanerne for perioden 2016 –
21. Det drejer sig om 6 handleplaner angående habitatområder, der helt eller delvis ligger i
kommunen.
Agri Nord har nedenstående bemærkninger til de fremlagte planer.

Fastholdelse af resultaterne fra første planperiode.
Vi noterer sig, at indsatsen fra 1. planperiode videreføres og vedligeholdes. Det er vigtigt og
prisværdigt, fordi alt for mange steder i projekt-samfundet mister man interessen for (læs: finansieringen af) vedligeholdelse frem for nyskabelse af tilsvarend. Mange trusler mod naturen i
kulturlandskabet kommer ud af ophørt drift, tilgroning og manglende pleje, og derfor er det vigtigt, at myndighederne i den anden af tre planperioder bevarer fokus, så resultaterne fra første
periode ikke sættes over styr i anden.

Tilladelser i forhold til anden lovgivning i Natura 2000 områderne.
Generelt bemærkes, at ønsket om genskabelse af naturlig hydrologi, som vil være retningsgivende for administrationen af øvrig lovgivning i habitatområderne, bør sættes i forhold til, hvad i
øvrigt kan opnås med afgræsning og lign. pleje på arealerne. Der vil være situationer, hvor brugerens afvandingsønsker kan imødekommes, så naturen får fordel af afgræsning og pleje på privat initiativ, i stedet for at arealerne ekstensiveres fuldstændig og dermed overgår til offentlig
pleje. Vi ønsker altså en pragmatisk tilgang, så alt i henhold til f.eks. vandløbsloven ikke bare er
udelukket
Dette kan vi læse ind i den generelle retningslinje 2 (”Der arbejdes for at sikre de lysåbne terrestriske naturtyper en hensigtsmæssig hydrologi, drift og pleje”). En ”arbejde-for” målsætning
giver mulighed for interesseafvejning. Forhåbentlig lader det sig gennemføre i praksis.

Erstatningsfri regulering over for regulering imod erstatning.
Vi er meget opmærksomme på forholdet mellem erstatningsfri regulering og regulering, som
følges med erstatning. Hvis habitatbeskyttelsen medfører indgreb, bør det ikke være sådan, at
de miljøgodkendte landbrug er underlagt vilkår uden erstatning, medens de øvrige lodsejere måske pålægges vilkåret via naturbeskyttelsesloven og dermed mod erstatning. Helt konkrete naturforbedrende initiativer bør ikke stilles som vilkår i miljøgodkendelser, blot fordi det er erstatningsfrit at benytte den lovgivning.
Eksempelvis bør udlæg af randzoner for at mindske påvirkning på habitatnatur bør således ske
mod erstatning i henhold til naturbeskyttelseslovens kap. 2a. Det vil i øvrigt ikke være overvældende dyrt.

Tilsvarende er sammenbinding af naturarealer en indsats i forhold til Natura 2000planlægningen, og som med udlæg af randzoner vil det være en forvridning af lovene, hvis disse
udlæg ender med at ske erstatningsfrit som vilkår i miljøgodkendelser af husdyrbrug. Aftal ordninger med erstatninger i henhold til naturbeskyttelsesloven kap. 2a.

Grundig forberedelse af alle projekter med vand i.
Vandløbsprojekter og projekter med ændret hydrologi bør – uanset de miljømæssigt indeholder
fordele og forbedringer – undersøges nøje og grundigt, inden de vedtages, for øvrige brugere af
vandløbene kan påvirkes med ændret vandstand, ændret afstrømning eller lignende. Det er ikke
spor hensigtsmæssigt efterfølgende at få rejst krav i anledning af skader. Dette gælder især for
projekterne med hævet vandstand i højmoser.
Vandløbsmyndigheden har et stort ansvar for at fange de uhensigtsmæssige konsekvenser af
ændringer i afvanding, for ofte vil lodsejere ikke – og specielt ikke i en 4 ugers høring – opdage
ulemperne, før de melder i virkeligheden. Mange gange opdager lodsejere det først, når projektet
er bragt til udførelse, og så er det svært og dyrt at afhjælpe problemerne.

Tilførelse af andre projektmidler til Natura 2000 områderne
Hvor der er synergi mellem tilskudsordninger til opfyldelse af vandområdeplanernes formål og
bevaringsmålsætninger i N2000-planen bør denne fordel udnyttes maksimalt – dette vil også
være til gavn for det øvrige landbrug i Limfjordsoplandet/Mariagerfjord området.
Flere af områderne består næsten udelukkende privatejede arealer. Planernes realisering vil derfor kræve en stor indsats, især fordi realiseringen af projekterne er knyttet til frivillighed. Det
giver derfor god mening at iværksætte et særligt LIFE-projekt med sigte blandt andet på disse
områder.
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Sønderup Å
I denne sammenhæng er det måske på sin plads at gøre opmærksom på, at en del af udpegningsgrundlaget for habitatområdet nr. 15 er selve Sønderup Å (selvom det ikke er tør natur),
som ikke har det særligt godt. På den nedre strækning er vandløbsbunden dækket af sand, som
er skyllet ned fra den højere del. Der skal ske en afstemning af interesserne, for Sønderup Ås
tilstand skal forbedres, også af hensyn til de tilstødende naturarealer.
Lille Vildmose.
Afslutningsvis bemærkes i forhold til Lille Vildmose-området, at det konkret er et stort problem i
området, at der på grund af fredningen ikke er reel frivillighed omkring projekterne for de private
lodsejere, som berøres af naturgenopretning. Planens mål lader sig vanskeligt ændre nu, hvor
man er kommet så langt; men de private lodsejere burde købes ud, så der var en mere homogen
ejerkreds. Lodsejerne har meget lidt at sige om, hvad der skal ske på deres ejendomme, og derfor yder de modstand, som forsinker projektets gennemførelse og også fordyrer sagsbehandlingen. I øjeblikket oplever man alternativet med stor uro omkring alle dele af projektet, hvilket
forsinker processen væsentligt.

Venlig hilsen
På foreningens vegne

Hans Ole Kristensen
Landboretskonsulent
Direkte
E-mail

+45 9635 1195
hok@agrinord.dk
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Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Park og Natur, BLF (Fællespostkasse)
9. november 2016 08:22
Gustav Schaarup
VS: Natura 2000

Godmorgen Gustav
Er nedenstående til dig?
Hilsen Kira
Fra: svend@tranevej56.dk [mailto:svend@tranevej56.dk]
Sendt: 8. november 2016 21:27
Til: Park og Natur, BLF (Fællespostkasse) <park.natur@aalborg.dk>
Emne: Natura 2000

Park/natur
, d 8.11.16

Grindsted

Natura-2000 handleplan
Bemærkninger til den påtænkte revidering kaldet:
Forslag til Natura-2000 handleplaner for årene 2016-2021 (lovbekendtgørelse nr 1251 af 29.9.2016)
Jeg skal i medfør af Naturbeskyttelsesloven §19a fremsætte forslag om indsættelse af
beskyttelseselementer, der ikke allerede er medtaget i bestående handleplan, - samt under skyldig
hensyntagen til Habitatsdirektivet, .... streng beskyttelsesordning i det naturlige udbredelsesområde for dyreog plantearter .....
Tilsynsmyndigheden Aalborg Kommune bedes indføre restriktiv bekæmpelse af invasive arter (planter/dyr)
i almindelighed samt vilde og tamme strejfende katte i særdeleshed.
Kattene udgør overordentlig stor belastning af fuglelivet og små pattedyr.
Yderligere bedes kommunen håndhæve kontrol af skovgæsters medtagning af hunde, der ikke er ført i snor
ligesom det pålægges hundeejeren at rense efter hundenes efterladenskaber.

Venlig hilsen
Svend Nielsen, Tranevej 56, 9310 Vodskov
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Til Rebild Kommune
Mariagerfjord kommune og
Aalborg kommune
12.december 2016
Friluftsrådets høringssvar vedrørende forslag til Natura 2000-handleplan 2016-2021 for område nr.17
Lille Vildmose og Høstemark skov.
Friluftsrådet i Himmerland-Aalborg har med stor interesse læst "Forslag til Natura 2000-handleplan
2016-2021 for område nr.17. På den baggrund har vi nedenstående indsigelse til planforslaget :

Tofte mose (højmose) er under nedbrydning og dermed tilgroning som følge af afvanding og udtørring (se Basisanalysen 2016-21 side 42 – 44). I den
gældende handlingsplan (og tidligere) er der udført arbejder for at standse
udsivningen af vand fra højmosen, dels ved spunsvægge og senest ved et
dige i mosens nordlige kant. For perioden 2016 – 2021 foreslås i handleplanen at bygge et dige i højmosens kant på den ca. 8 km lange vestside for at
standse udsivningen/nedbrydningen af højmosen.
I Friluftsrådets kreds Himmerland-Aalborg støtter vi bestræbelser for at bevare Nordeuropas største højmoseflade og genetablere Natura2000områdets naturlige hydrologi. Vi mener. at der er et stort naturmæssigt og
rekreativ potentiale i en genoprettet Haslevgård å. Vandplanen for 2016 -21
har (endnu ! ) ikke imødekommet dette.
Friluftsrådet i Himmerland-Aalborg er uenig i, at et dige er en hensigtsmæssig måde at fremme målsætningen for Natura2000-området. Vi foreslår derfor en anden løsning, der er skitseret nedenfor. Den er ”lånt” i rapporten:
”Muligheder for naturgenopretning i og omkring Lille Vildmose” (COWI
2004). Rapporten er lavet for Pilotprojekt Lille Vildmose Nationalpark af Riis,
Hinge-Christensen og Aaby. Der henvises til afsnit 7.16 (side 52 – 55) og afsnit 9.5 (side 75 – 77) samt bilagene 7, 8 og 9.
Den alternative løsning i få ord
Langs højmosens vestlige kant, fra Toftesø til Brøndum Kær genoprettes
højmosens naturlige lagg-zone, d.v.s. et bredt bælte af søer, sumpskov og
med lavmose, der i tykkelse tiltager ind mod højmosen.
Hydrologien må ændres ganske meget. Dræningssystemet i fennerne skal
standses og Haslevgård å skal flyttes i det øvre løb for at lagg-zonen øst for

Smidie Udflyttere kan gendannes. Åen vendes fra broen syd for Kongstedlund, således at engene vest for Smidie afvandes gennem den nuværende
Tavringgrøft til Haslevgård å (ved den tidligere Blegsø). Nedstrøms den tidligere Blegsø genoprettes åens gamle forløb, så lagg-zonen kan dannes.
Bredden af lagg-zonen her – syd for Natura2000-området (i Brøndum kær
og Solbjerg enge) må bestemmes ved senere naturgenopretningsprojekter.

Med venlig hilsen
Christian Kragh
Kredsformand
Kreds Himmerland-Aalborg
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