
Tak for dit høringssvar. Det har fået løbenummer: 514, samt ændringsforslag nummer: 20913

Kontaktoplysninger

Afsendertype Organisationer, foreninger mv. 

Afsender DN Vesthimmerland 

Postadresse Vestervang Alle 85, 9670 Løgstør 

E-mailadresse vesthimmerland@dn.dk 

Evt.
kontaktperson

Svend Dahl 

Type af
høringssvar

Specifikt område 

Her kan du se Miljøstyrelsens høringsforslag til ændrede grænser for habitatområder (orange) og
fuglebeskyttelsesområder (rød). Den gældende afgrænsning af habitat- og fugebeskyttelsesområder er vist med
gråt. I dit høringssvar kan du selv tegne på kortet og dermed angive de arealer, som du gerne vil have ind eller ud af
områderne i forhold til Miljøstyrelsens høringsforslag.

Ændringsforslag

Sweco Minimap, Map data © Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,copyright

Oplysninger vedr. dit indtegnede ændringsforslag 

Gælder dit tegnede areal og tilhørende kommentarer for et fuglebeskyttelsesområde, habitatområde eller begge
områdetyper?

Ændringsforslag
vedrører

Fuglebeskyttelsesområde 

Hvilken type
ændring har du
tegnet?

Nyt område 

Indskrænkning = det tegnede areal tages ud af det beskyttede område i forhold til høringsmaterialet
Udvidelse = det beskyttede område udvides med det tegnede areal i forhold til høringsmaterialet
Nyt område = det tegnede areal skal være et helt nyt beskyttet område

Kommentar

N16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg)
 
DN Vesthimmerland fremsender hermed forslag om udvidelse af Fuglebeskyttelsesområde 12 (N 16 Løgstør Bredning, Vejlerne og
Bulbjerg) med et tillæg af Vilsted sø.
Søen blev for 10-12 år siden genskabt med et vandspejl på ca. 450 ha, og er nu rig på vige og bugter og omgivet af rørsumpe,
vandhuller og enge. Vilsted Sø har efter etableringen i 2006 udviklet sig til en integreret del af Natura 2000 område nr. 16 med
Løgstør Bredning og Vejlerne. Især de større fuglearter fra andefugle og opad benytter det store område centralt i Limfjorden som et
samlet fouragerings- og yngleområde. Også andre arter optræder i meget store antal som trækgæster. Mange arter er registreret
med over 1000 individer pr. observation i DOF-basen.
Søens vestligste bred er ca. 1600m fra Limfjorden og dermed F12. Søens afvandes gennem Bjørnsholm Å  
Afstanden til F8 og F13 er henholdsvis 12 og 20 km.
Indstillingen fremsendes i forståelse med Aage V. Jensens fond og med anbefaling af biolog Poul Hald Mortensen, der er tidligere
har været ansat ved fondens arealer i Vejlerne.
Bilag 1 giver en beskrivelse af nogle forekommende arter
https://www.dof.dk/oplev-fuglene/fuglesteder/jylland/vilsted-so
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Tak for dit høringssvar. Det har fået løbenummer: 514, samt ændringsforslag nummer: 20914

Kontaktoplysninger

Afsendertype Organisationer, foreninger mv. 

Afsender DN Vesthimmerland 

Postadresse Vestervang Alle 85, 9670 Løgstør 

E-mailadresse vesthimmerland@dn.dk 

Evt.
kontaktperson

Svend Dahl 

Type af
høringssvar

Specifikt område 

Her kan du se Miljøstyrelsens høringsforslag til ændrede grænser for habitatområder (orange) og
fuglebeskyttelsesområder (rød). Den gældende afgrænsning af habitat- og fugebeskyttelsesområder er vist med
gråt. I dit høringssvar kan du selv tegne på kortet og dermed angive de arealer, som du gerne vil have ind eller ud af
områderne i forhold til Miljøstyrelsens høringsforslag.

Ændringsforslag

Sweco Minimap, Map data © Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,copyright

Oplysninger vedr. dit indtegnede ændringsforslag 

Gælder dit tegnede areal og tilhørende kommentarer for et fuglebeskyttelsesområde, habitatområde eller begge
områdetyper?

Ændringsforslag
vedrører

Habitatområde 

Hvilken type
ændring har du
tegnet?

Udvidelse 

Indskrænkning = det tegnede areal tages ud af det beskyttede område i forhold til høringsmaterialet
Udvidelse = det beskyttede område udvides med det tegnede areal i forhold til høringsmaterialet
Nyt område = det tegnede areal skal være et helt nyt beskyttet område

Kommentar

N19 Lundby Hede, Oudrup Østerhede og Vindblæs Hede, H21
 DN Vesthimmerland har følgende bemærkninger til ”Offentlig høring af justerede Natura 2000-områdegrænser” Habitatområde N21.
De himmerlandske heder.
Udvidelsen af habitatområdet ved Gundersted, Lundby og Oudrup heder, til at følge fredningsgrænsen, værdsættes. Især er det
positivt at Bruså-dalen medtages.
Ved Vindblæs hede er der små justeringer som stort set følger fredningsgrænsen.
Arealet mellem Vindblæs hede og Oudrup Østerhede indgår i den samlede fredning af De Himmerlandske heder og er for store
dele beskyttet natur(§3). De resterende arealer ud udlagt med det formål at det skal udvikles til hede, og derfor bør
habitatgrænsen følge fredningsgrænsen. 
 
Fredningskendelsen (24MB, 216) sider https://www2.blst.dk/nfr/07932.00.pdf
Naturklagenævnets afgørelse
af 17. juli 2001 om fredning af De himmerlandske Heder i Løgstør, Års og Nibe Kommuner, Nordjyllands Amt
(sag nr. 97-111/800-0008).
Se side 17 – 22 og kort side 161 – 164
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Tak for dit høringssvar. Det har fået løbenummer: 514, samt ændringsforslag nummer: 20915

Kontaktoplysninger

Afsendertype Organisationer, foreninger mv. 

Afsender DN Vesthimmerland 

Postadresse Vestervang Alle 85, 9670 Løgstør 

E-mailadresse vesthimmerland@dn.dk 

Evt.
kontaktperson

Svend Dahl 

Type af
høringssvar

Specifikt område 

Her kan du se Miljøstyrelsens høringsforslag til ændrede grænser for habitatområder (orange) og
fuglebeskyttelsesområder (rød). Den gældende afgrænsning af habitat- og fugebeskyttelsesområder er vist med
gråt. I dit høringssvar kan du selv tegne på kortet og dermed angive de arealer, som du gerne vil have ind eller ud af
områderne i forhold til Miljøstyrelsens høringsforslag.

Ændringsforslag

Sweco Minimap, Map data © Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,copyright

Oplysninger vedr. dit indtegnede ændringsforslag 

Gælder dit tegnede areal og tilhørende kommentarer for et fuglebeskyttelsesområde, habitatområde eller begge
områdetyper?

Ændringsforslag
vedrører

Habitatområde 

Hvilken type
ændring har du
tegnet?

Udvidelse 

Indskrænkning = det tegnede areal tages ud af det beskyttede område i forhold til høringsmaterialet
Udvidelse = det beskyttede område udvides med det tegnede areal i forhold til høringsmaterialet
Nyt område = det tegnede areal skal være et helt nyt beskyttet område

Kommentar

 
N30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk
DN Vesthimmerland har følgende bemærkninger til ”Offentlig høring af justerede Natura 2000-områdegrænser”
Habitatområde N 30.
Den nuværende habitatgrænse på Lovnshalvøen bør fastholdes så den følger fredningsgrænsen. Arealet er for en stor dels
vedkommende offentlig ejet. (Hessel museum) og er p.t. økologisk dyrket. Halvøen er fredet og afgrænset mod værdifulde
landbrugsarealer ved bymæssig bebyggelse. Kommuneplan17 pålægger desuden området skærpede restriktioner.
 
 

500 m

Søg adresse

31-12-2017 10:04

http://sdfe.dk/om-os/lovstof/rettigheder-og-vilkaar/


Tak for dit høringssvar. Det har fået løbenummer: 514, samt ændringsforslag nummer: 20916

Kontaktoplysninger

Afsendertype Organisationer, foreninger mv. 

Afsender DN Vesthimmerland 

Postadresse Vestervang Alle 85, 9670 Løgstør 

E-mailadresse vesthimmerland@dn.dk 

Evt.
kontaktperson

Svend Dahl 

Type af
høringssvar

Specifikt område 

Her kan du se Miljøstyrelsens høringsforslag til ændrede grænser for habitatområder (orange) og
fuglebeskyttelsesområder (rød). Den gældende afgrænsning af habitat- og fugebeskyttelsesområder er vist med
gråt. I dit høringssvar kan du selv tegne på kortet og dermed angive de arealer, som du gerne vil have ind eller ud af
områderne i forhold til Miljøstyrelsens høringsforslag.

Ændringsforslag

Sweco Minimap, Map data © Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,copyright

Oplysninger vedr. dit indtegnede ændringsforslag 

Gælder dit tegnede areal og tilhørende kommentarer for et fuglebeskyttelsesområde, habitatområde eller begge
områdetyper?

Ændringsforslag
vedrører

Habitatområde 

Hvilken type
ændring har du
tegnet?

Udvidelse 

Indskrænkning = det tegnede areal tages ud af det beskyttede område i forhold til høringsmaterialet
Udvidelse = det beskyttede område udvides med det tegnede areal i forhold til høringsmaterialet
Nyt område = det tegnede areal skal være et helt nyt beskyttet område

Kommentar

N30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk
DN Vesthimmerland har følgende bemærkninger til ”Offentlig høring af justerede Natura 2000-områdegrænser”
Habitatområde N 30.
Store dele af de arealer, der i forslaget er taget ud af Natura2000 beskyttelsen er underlagt andre former for beskyttelse.
Hele området er fredet og en væsentlig del er beskyttet natur (§3). Se Bilag 1 med materiale fra behandlingen i Byrådet
Vesthimmerlands Kommune.
Forslaget til justering vil betyde, at eksisterende aftaler med landmændene om miljøvenlig jordbrugsdrift (MVJ) ikke kan
fornys og incitamenterne til at deltage i Naturstyrelsens Lavbundsprojekt og LIFE IP forringes. Justeringen vil være et klart
tilbageskridt set ud fra et naturbevaringssynspunkt.
Forholdene for de omkringliggende landbrug i øvrigt vil stort set være uændret.  
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Tak for dit høringssvar. Det har fået løbenummer: 514, samt ændringsforslag nummer: 20917

Kontaktoplysninger

Afsendertype Organisationer, foreninger mv. 

Afsender DN Vesthimmerland 

Postadresse Vestervang Alle 85, 9670 Løgstør 

E-mailadresse vesthimmerland@dn.dk 

Evt.
kontaktperson

Svend Dahl 

Type af
høringssvar

Specifikt område 

Her kan du se Miljøstyrelsens høringsforslag til ændrede grænser for habitatområder (orange) og
fuglebeskyttelsesområder (rød). Den gældende afgrænsning af habitat- og fugebeskyttelsesområder er vist med
gråt. I dit høringssvar kan du selv tegne på kortet og dermed angive de arealer, som du gerne vil have ind eller ud af
områderne i forhold til Miljøstyrelsens høringsforslag.

Ændringsforslag

Sweco Minimap, Map data © Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering,copyright

Oplysninger vedr. dit indtegnede ændringsforslag 

Gælder dit tegnede areal og tilhørende kommentarer for et fuglebeskyttelsesområde, habitatområde eller begge
områdetyper?

Ændringsforslag
vedrører

Habitatområde 

Hvilken type
ændring har du
tegnet?

Nyt område 

Indskrænkning = det tegnede areal tages ud af det beskyttede område i forhold til høringsmaterialet
Udvidelse = det beskyttede område udvides med det tegnede areal i forhold til høringsmaterialet
Nyt område = det tegnede areal skal være et helt nyt beskyttet område

Kommentar

DN Vesthimmerland anbefaler at Natura2000 området udvides opstrøms i Lerkenfeld Å fra Lerkenfeld Gods til Testrupvej. Det er ca.
190 ha sammenhængende natur med 40 ha meget værdiful overdrev registret som § 3 natur.
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