Høringssvar til Natura 2000 handleplanen
Norddjurs Kommune
norddjurs@norddjurs.dk.

Vedr. Natura 2000-handleplan for Aalborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord
Natura 2000-område nr.: N14
Habitatområde: H14
Fuglebeskyttelsesområde: F2 & F15

Jagtforeningernes kommunale Fællesråd i Norddjurs Kommune (JKF-Norddjurs) består af 13 lokale
jagtforeninger, der organiserer i alt ca. 1400 medlemmer under Danmarks Jægerforbund, og i forbindelse
med at Norddjurs Kommune har udsendt forslag til Natura 2000-handleplan nr. 14 for Aalborg Bugt,
Randers Fjord og Mariager Fjord i høring, ønsker JKF-Norddjurs at indgive nedenstående kommentarer.

Natura 2000 handleplanen for det ovennævnte område vil medføre en større biodiversitet og forøget
landskabelige kvalitet, hvilket JKF-Norddjurs i henhold til Danmarks Jægerforbunds formulerede natursyn
kun kan støtte. JKF-Norddjurs glæder sig desuden over, at handleplanen kan medføre udvidet indsats mod
prædatorer som ræv, mink osv., hvilket også vil tilgodese jagtbare arter.
Vi bemærker, at der nævnes en forøget indsats for bevarelse af odderbestanden i området, men det er
efter vores vurdering ikke særligt nødvendigt, selvom odderen er med i udpegningsgrundlaget, fordi
odderen efter hundredvis af lokale observationer gennem de seneste to årtier nu må anses for at leve i alle
større vandløb og fjorde i Norddjurs kommune og være i fremgang.

Angående forstyrrelser af ynglefugle på div. Rev og småøer er der allerede i dag regler, der giver mulighed
for at sikre fuglene fred i yngletiden, men vi kan godt være lidt bekymrede for, om disse regler bliver
håndhævet i tilstrækkeligt omfang.

JKF-Norddjurs anerkender, at forstyrrelsesfaktorer på de marine områder ikke inddrages som et forhold,
Norddjurs Kommune skal vurdere, idet det lægges over til staten. Vi vil dog gerne anføre, at
motorbådsjagten langs kysten ud for Norddjurs kommune ikke kan anses for at være en belastning for de
udpegede arter muligheder for at raste og fouragere, idet havjagt ikke dyrkes af mange jægere (dvs. et fåtal
af både), og at jagten dels som oftest foregår mindre end 5 km fra kysten og dels begrænses af
vejrforholdene til et mindre antal sejldage pr. år. Det allerede eksisterende reservat mellem Randers og
Mariager Fjorde rummer desuden allerede i dag store muligheder for uforstyrret rast og føde.

JKF-Norddjurs ser frem til et fortsat godt samarbejde med Norddjurs Kommune om naturforvaltningen og
regner med bl.a. i Grønt Råd at høre yderligere om implementeringen af handleplanerne.

Venlig hilsen
JKF-formand og JKF’s repræsentant i Grønt Råd
Henrik Rudfeld

Dato: 19.08. 2012

Aalborg Kommune

Høringssvar vedrørende udkast til natura 2000 Handleplan for
Natura 2000 område
nr. 14 Aalborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord
Habitatområde
nr. H 14
Fuglebeskyttelsesområde nr. F 2 og F 15

Danmarks Naturfredningsforenings afdeling i Aalborg fremsender hermed kommentarer til
udkastet til natura 2000 Handleplan.

Høringssvaret er udarbejdet af
AMS m.fl

Kontaktperson er
Thorkild Kjeldsen
Halsvej 246
POSTNR 9310 Vodskov
E-Mail thorkild.kjeldsen@mail.tele.dk
Tlf.

Med venlig hilsen
Thorkild Kjeldsen
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Generelt
Natura 2000 handleplanen skal lægges til grund for kommunens beføjelser i henhold til
lovgivning i øvrigt. I statens Natura-2000 plan vurderes atmosfærisk kvælstofdeponering at
være en trussel for mange af de naturtyper, området er udpeget for. Denne trussel skal
bl.a. imødegås ved kommunens administration af Husdyrgodkendelsesloven. Hele dette
kompleks er trukket ud af Natura-2000 planer og handleplaner.
Har kommunen naturtypernes tålegrænse som mål for Natura-2000 områdets kvælstofnedfald?
Om afsnittet ”Forventede metoder og forvaltningstiltag”
Tilskud under landdistriktsmidlerne.
Lodsejere skal søge om tilskud fra en række særlige tilskudsordninger under Landdistriksprogrammet. Det er NaturErhvervstyrelsen, der vurderer, hvilke tilskud, der kan opnås. Det er Naturstyrelsen, der er overordnet ansvarlig for målene og overvågning. Men
det er kommunen, der er ansvarlig for, at tilskudsordningerne medfører hensigstmæssig
naturpleje. Hvem skal i givet fald gribe ind for en uhensigtsmæssig tilskudsordning?
Store arealer i habitatområdet er fredet, så der er endnu en myndighed, der har en opgave, nemlig Fredningsnævnet.

Hvem skal DN henvende sig til, hvis vi synes, der sker en uhensigtsmæssig pleje som følge af en EU-aftale?
Det er meget positivt, at der er planer om en kraftig udvidelse af aktiviteterne i dette habitatområde. De beskrevne metoder er velkendte og har været anvendt i området med gode resultater.
Proritering.
Aalborg Kommune dækker 772 ha ud af 7855 ha i habitatområdet
326 ha er §3 strandenge/moser, enge og overdrev, hvoraf 74,3 ha ikke er habitatnaturtyper.
Der er planlagt 17-24 ha ny habitatnatur!
Det bør være §3 arealer, der ikke er habitatnatur, der kommer i første række til naturgenopretning til ny habitatnatur. Og der kunne godt planlægges med langt flere ha.
Indsatsen for genskabelse af strandenge bør øges, især set i lyset af, at der forventes
havstigninger i fremtiden.
Det er positivt, at der skal arbejdes for at naturlig hydrologi får høj prioritet.
Da naturtypen Elle- og askeskov er en habitatnaturtype, der har stor naturværdi, bør en
indsats for at fremme 7230 rigkær først og fremmest ske, hvor der i dag er eng/ drænede
arealer eller pilekrat.
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Om afsnittet ”Forventet effekt”.
I afsnittet beskrives effekten af velkendte plejeaktiviteter, der har været i brugt området.
Det er ikke muligt nærmere at kommentere på dem, da vi ikke kan se, hvor de enkelte metoder tages i brug.
Skovnaturtyperne bør så vidt muligt udvikle sig uden indgreb. Formuleringerne for pleje i
skovnaturtyperne er så brede, at næsten alt kan lade sig gøre. Hvordan undgås, at det
bliver som "almindelig skovdrift"?
Dog findes i området egekrat, som er plejekrævende.
Om ”Bilag 2”
Udvidelse af naturtyper med 17-24 ha er positivt, men alligevel for lidt i så stort et område.

Om ”Bilag 3”
Der bør udpeges flere potentielle områder for strandengsnatur da habitatområdet rummer
store arealer, der ikke er habitatnatur. Hvorfor er disse arealer ellers taget med i udpegningen?
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Til Randers Kommune m.fl

26. august 2012

Høring over udkast til handleplan for Natura 2000-område nr. 14 Ålborg Bugt, Randers
Fjord og Mariager Fjord
Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling for Østjylland har med stor interesse læst udkastet til
handle-/plejeplanen. Foreningen ser meget frem til, at der sættes handling bag løfterne om at stoppe
tilbagegangen for den danske biodiversitet, og vende den til fremgang. Derfor er det afgørende, at
der nu sættes effektivt ind med målrettet naturpleje og naturgenopretning. Det gælder i særlig grad i
Natura 2000-områderne, men også generelt i den danske natur og det danske landskab. For ikke
statsejede områder, har kommunen her et ganske særligt ansvar sammen med lodsejerne.
Handleplanerne for de enkelte Natura 2000-områder er meget vigtige forvaltningsinstrumenter, og
vi vil derfor gerne gøre opmærksom på nogle alvorlige svagheder i planudkastet, der gennemgås
nedenfor.
DOF ser meget gerne, at handleplanerne bliver så konkrete og målrettede som muligt. Her har vi
med bekymring noteret os, at mange hensigtserklæringer er bredt og upræcist formuleret, hvilket vi
meget vil opfordre til bliver stammet op.

Sammenfatning af den statslige Natura 2000-plan
Til udpegningsgrundlaget skal vi foreslå følgende tilføjelser til Fuglebeskyttelsesområde F 15:
-

-

Skestork, som de seneste to år (2011 og 2012) har ynglet på holmene i Mariager Fjord. Der
er tale om artens første ynglelokalitet uden for Limfjorden og Vestjylland.
Kongeørn. Et par ynglede i 2006-2009 i Julianeholm Plantage på Overgårds arealer.
Ynglestedet ligger ganske vist uden for selve Natura 2000-området, men fouragering skete i
vid udstrækning inden for planområdet. Selv om parret forsvandt midt i yngletiden –
sandsynligvis pga. skovning for tæt på redestedet – må arten betragtes som potentiel
ynglefugl.
Splitterne, som i de seneste år har ynglet på Treskelbakkeholm med op til 935 par.

Mål for planperioden
De opstillede mål for arter og naturtyper kan vi i store træk tilslutte os, dog med følgende tilføjelser:
-

Vi mener, at målet om at ”arealet af og tilstanden på de udpegede naturtyper og de udpegede
arters levesteder må ikke formindskes eller forringes” bør gøres mere ambitiøst. Mange af
de udpegede arter har været i tilbagegang grundet forringelse og indskrænkninger af deres
levesteder. For at gavne levevilkårene for disse arter, er det derfor nødvendigt med mål, der
bl.a. sikrer udvidelser af naturtyperne.
Der er ganske vist senere i planen mål for begrænsede udvidelser af mindre
naturtyper som tør hede, rigkær m.m. Men disse udvidelser tilgodeser kun i
meget begrænset omfang de fuglearter, der er på udpegningsgrundlaget. De er
primært tilknyttet strandenge og småøer. Vi kunne derfor ønske et overordnet mål for en
udvidelse af disse biotoper.

-

Vi savner nogle mål for begrænsning af forstyrrelser ud over de meget generelle om at
”projekter og aktiviteter ikke har væsentlige påvirkninger på forekomster og levesteder…”
Se i øvrigt nedenfor.

-

Under afsnittet ”Arter” mener vi, at måltallet for ynglende dværgterner er sat urealistisk lavt
til 4 par. De fleste år yngler min. 10 par – nogle år over 20 par - dværgterner i området
fordelt på flere dellokaliteter. De væsentligste lokaliteter for arten er Mellempoldene i
Randers Fjords udløb og Nordmandshage ved Limfjordens udløb. Et rimeligere mål ville
derfor være 30 ynglende par dværgterner.

Forventede metoder og forvaltningstiltag
DOF har noteret sig, at mange af de foreslåede metoder og forvaltningstiltag bygger på frivillighed.
Det kan være et glimrende udgangspunkt, men der savnes i mange tilfælde konkrete bud på, hvad
myndighederne (oftest kommunen) vil stille op, hvis de nødvendige tiltag ikke kan gennemføres ad
frivillighedens vej. Vil kommunen udstede påbud, rejse fredningssag eller tilsvarende?
Vi mener, at der er behov for tiltag, som for alvor kan forbedre levevilkårene for de relevante arter
og levesteder i området. Her skal DOF navnlig pege på følgende forslag, som vi tidligere har
fremført i høringsfasen:
-

Genetablering af strandenge og holme ved fjernelse af diger. Her kan især følgende områder
fremhæves:
Overgårds ydre kog.
Kare Holme.
Øster Tørslev Kær.
Opdyrkede arealer ved Søledet.

-

Færdselsforbud i yngletiden på revlerne langs Norddjurs’ kyst.
Her tænkes især på de fast bevoksede revler ud for Hevring skydeterræn og Ingerslev.
Begge steder ses terner vise yngleadfærd bl.a. dværgterner.

-

Udvidelse af arealer med jagtbegrænsninger.
Det ville være relevant, at også vandområderne syd for det jagtfri område ved Sødring
omfattes af restriktioner (dvs. kysten fra Søledet til Hevring).
Desuden er det DOF’s ønske, at også udvalgte landarealer gøres jagtfri f.eks. Eskeplet.

For flere af fuglearterne på udpegningsgrundlaget, er forstyrrelser i yngletiden et stort problem. Det
gælder især for de fuglearter, der yngler på småøer og revler langs kysten: Klyde, Fjordterne,
Havterne, Dværgterne og Splitterne. Vi savner derfor i planen mere konkrete tiltag til begrænsning
af disse forstyrrelser. Det drejer sig bl.a. om menneskelig færdsel og løsgående hunde i og omkring
kolonierne på holmene i Randers Fjords udløb og revlerne ud for Hevring og Ingerslev Strand. For
Mellempoldenes vedkommende er der endda færdselsforbud i yngletiden, men dette respekteres
ikke i tilstrækkeligt omfang.
I planen omtales forstyrrelser kun i det indledende afsnit, og her siges blot at det skal undersøges
nærmere. Vi mener imidlertid, at der er rigelig dokumentation for, at der sker forstyrrelser i
yngletiden, og at man derfor kan skride til handling straks.
Vi vil foreslå:
- At der indføres færdselsforbud i yngletiden på flere af øerne med ynglekolonier. Det gælder
revlerne ud for Hevring og Ingerslev.
- At færdselsforbuddet gøres tydeligere og at skiltene holdes ved lige. På Mellempoldene er
således en stor del af skiltene væltet eller helt forsvundet de seneste isvintre. En
tydeliggørelse kunne bl.a. handle om klart og tydeligt på skilte på land at forklare, hvorfor
løsgående hunde er et stort problem for de ynglende fugle.
- I sidste ende kunne det blive nødvendigt at afspærre områder med kolonier med trådhegn og
opsætning af forklarende skilte. Dette er med held gjort bl.a. i vadehavet i områder med
f.eks. ynglende dværgterner og hvidbrystede præstekraver.

Forventet effekt
For at kunne vurdere effekten af de gennemførte tiltag vil det være helt nødvendigt at have præcise
opgørelser over bestanden af udpegningsarterne. DOF medvirker som hidtil gerne med dette.
Vi kan oplyse, at bestanden af arterne på udpegningsgrundlaget i år på Mellempoldene f.eks. har
været:
Klyde 3-6 par
Fjordterne 3-4 par
Havterne min 150 par
Dværgterne 10-12 par
Antallet af ynglende terner er det højeste, der er registreret inden for de seneste 10 år. Havterne var
således for første gang fordelt på to delkolonier.
Desværre ser det ikke lige så positivt ud med ternernes ynglesucces, idet der i juli blot er registreret
ca. 10 flyvedygtige unge havterner.

Udmøntningen af handleplanen er naturligvis betinget af samarbejde med lodsejere og
interesseorganisationer, og dette arbejde deltager DOF meget gerne i, fx i brugerråd for de enkelte
Natura 2000-områder. Desuden står DOF naturligvis meget gerne til rådighed med yderligere
oplysninger og uddybning af ovenstående.
Med venlig hilsen
DOF Østjylland
Kim Skelmose &
Formand

Lars Tom-Petersen
lokalitetsansvarlig caretaker

Kopi af dette høringssvar er sendt til DOF’s sekretariat.

Idrættens hus
Brøndby Stadion 20
DK.-2605 Brøndby
Danmark

Mariagerfjord Kommune
Naturafdelingen
Østergade 22
9510 Arden

Tlf. +45 43262094
Fax.+45 43262095
dkf@kano - kajak.dk
www.kano - kajak.dk

Brøndby, 30/08 2012

Vedr.: Høring om forslag til Natura 2000-handleplan –
” Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord” & ” Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø” & ”Lovns
Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk”.

Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) har fulgt arbejdet med implementeringen af EU’s Natura 2000 direktiv i
Danmark tæt fra starten. Arbejdet betyder, at vi også i fremtiden får mulighed for at opleve en række af
Danmarks naturskønne områder. Derfor har DKF følgende kommentarer til den foreslåede handleplan.
Langt størsteparten af DKF’s medlemmer er motionister, som har valgt denne form for fysisk aktivitet, hvor
netop oplevelsen af naturen er et væsentligt element. Som aktive naturbrugere har kano- og kajakroere
fokus på både naturoplevelser såvel som respekt og hensyn til naturen. DKF har i mange år haft høj vægt på
netop denne kombination og derfor har vores klubber også meget fokus på det. Alle vores medlemmer er
derfor grundigt informeret om hvor vi må ro og hvor vi skal være særlig hensynstagen eller helt holde os væk
fra. Kano- og kajakroere færdes som oftest alene eller i små grupper i et roligt tempo. Det er DKF’s opfattelse
at vore medlemmers aktiviteter ikke udgør nogen form for belastning for dyr og fugle, udover den belastning
som menneskelig færdsel altid vil være, til vands til lands og i luften.
Af de tre forslag fremgår det, at bl.a. Naturstyrelsen skal undersøge og vurdere behov for en indsats mod
forstyrrelser i området, hvilket efterfølgende kan føre til en konkret indsats. Det fremgår dog også at
hovedparten af indsatsen for arterne på udpegningsgrundlaget vil ske gennem indsatsen for naturtyperne,
bl.a. med fokus på sikring af beskyttede levesteder for arterne. DKF ønsker dog at der ikke indføres yderligere
restriktioner oven i allerede eksisterende sejladsforbud eller restriktioner fra bl.a. diverse bekendtgørelser,
love og fredninger, da vi jo allerede gør en dyd ud af at overholde disse. I forlængelse af dette ønsker vi
ligeledes at Kommunen søger at inddrage de lokale interessenter for at det bedste kompromis kan nås, hvis
det ikke kan undgås at lave ændringer.
DKF og vores klubber står naturligvis til rådighed for uddybende belysning af vore aktiviteters omfang, vores
lokale viden og er villig til at diskutere evt. hjælp til ny optælling el. lign.

Med venlig hilsen
På vegne af DKF

Dorthe Hansen
Miljø- og Udviklingskonsulent

Medlem af Danmarks Idræts-Forbund • International Canoe Federation • European Canoe Asssociation
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Fra: Anna Louise Seiersboel Oestergaard (aso) [Anna.Louise.Seiersboel.Oestergaard@kyst.dk]
Sendt: 16. juli 2012 09:39
Til: 'randers.kommune@randers.dk'
Cc: 'tf@frederikshavn.dk'; 'park.natur@aalborg.dk'; 'norddjurs@norddjurs.dk';
'vandognatur@mariagerfjord.dk'; 'Naturstyrelsen'; Raadhus
Emne: Bente - J.nr. 12/00242. Kystdirektoratets høringssvar N2000 nr. 14
Til rette vedkommende
Kystdirektoratet har med interesse læst det fremsendte udkast til Natura 2000-handleplan for område nr.
14. Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord. Kystdirektoratet har følgende bemærkning til
høringsforslaget.
Side 6: Målsætning (generel bemærkning). Kystdirektoratet er overordnet set enig i, at kysterne skal sikres
en fri dynamik, hvor det er muligt.
Tilladelser til kystbeskyttelse gives efter kystbeskyttelseslovens § 16, stk. 1 nr. 1, som administreres af
Kystdirektoratet. Formålet med kystbeskyttelse er bl.a. jf. lovens § 1, stk. 1, at beskytte ejendomme mod
nedbrydning fra havet. Dette formål skal varetages ud fra en række hensyn, herunder også hensynet til
naturens frie udfoldelse.
Med venlig hilsen
Anna L. S. Østergaard
AC-Fuldmægtig, Cand. Jur.
(45) 99 63 63 08
aso@kyst.dk
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Høringssvar fra Landboforeningen Kronjylland vedr. Ålborg Bugt, Randers Fjord og
Mariager Fjord
Kommentar til Forventede metoder og forvaltningstiltag:
Af tabel 1, side 7 fremgår det, at der skal ryddes yderlige 93 ha, forbedret hydrologi på 268 ha og
etableres høslet og græsning på 1643 ha.
NaturErhvervstyrelsen tilbyder lodsejere inden for Natura 2000 områderne en projektordning, hvor
der kan søges tilskud til at klargøre arealer til afgræsning, ændret hydrologi samt tilskud til at rydde
arealer for uønsket opvækst, der er vokset frem efter 2004.
Det vil sige, at Randers Kommune, for at kunne opfylde kravene i Natura 2000 planen er dybt
afhængig af at tilstrækkelig mange lodsejere søger NaturErhvervstyrelsen om disse projekttilskud.
Samtidig er kommunen afhængig af at disse projekter bliver udført korrekt. Samt at der sker en
faglig koordinering af projekterne.
Efterfølgende skal lodsejer frivilligt indgået et 5 årigt tilsagn om Pleje af græs- og naturlignende
arealer. Denne ordning stiller følgende krav: For at opnå tilsagn skal plantedækket være egnet til
afgræsning eller slæt, og arealet skal kunne plejes i henhold til forpligtelsen. Midlertidig
oversvømmelse af et areal kan således godt accepteres, så længe plantedækket opretholdes.
Tilsagnet forpligtiger også lodsejer til enten:
 Afgræsning med krav om tæt og lavt plantedække den 31. august


Afgræsning med krav om mindst 1,5 storkreaturer pr. ha kontinuerligt i perioden 1. juni til
31. august

Det er ikke givet, at denne type pleje vil skabe de mest gunstige vilkår for de lysåbne
habitatnaturtyper denne handleplan skal fremme: tør hede, tørre kalksands overdrev, surt overdrev
og rigkær. Andre krav til plejen kan bringe tilskuddets udbetaling i fare.
Landboforeningen Kronjylland vil opfordre Randers Kommune til at tage direkte kontakt til de
pågældende lodsejere og gøre opmærksom på de muligheder, der er for tilskud.
Landboforeningen Kronjylland opfordrer Randers Kommune til at lave en lodsejerfølgegruppe for
hvert Natura 2000 område (eller delområde). Denne form for dialog kan skabe større lokal
forståelse og opbakning til gennemførelsen af indsatsen.
Kommentar til Natura 2000 planens princip om frivillighed
Det er forholdsvis uigennemskueligt for den enkelte lodsejer, hvordan gennemførslen af Natura
2000-planen skal finde sted. Det er kun få, der er opmærksomme på, at planen skal gennemføres
med frivillige virkemidler. Lodsejerne får derfor en hel central rolle for at kommunen kan
gennemføre statens natura 2000 planer. Det vil sandsynligvis kun lykkedes, hvis kommunen
arbejder for en mere gennemskuelig proces med en langt større grad af inddragelse af lodsejere i
og omkring Natura 2000-området.
Målene er meget ambitiøse i forhold til de tilgængelige virkemidler og den tidshorisont, som
indsatsen skal ske inden for. Det må derfor forventes, at den frivillige indsats ikke kan nås i
indeværende planperiode med den begrænsede tidshorisont og de tilstedeværende
støtteordninger. Derfor opfordres til, at der i næste planperiode arbejdes for aktiv involvering af
lodsejere langt tidligere i processen, samt at de tilgængelige støtteordninger gøres mere fleksible
og attraktive.

____________________________________________________________________
Landboforeningen Kronjylland, Trigevej 20, Søften, 8382 Hinnerup

Erfaringen viser, at når frivilligheden ikke er tilstrækkelig til at nå målene, gennemføres generelle
reguleringer. Det er derfor meget vigtigt at understrege at virkemidlerne ikke er attraktive og at den
manglende vilje kan skyldes utilstrækkelig økonomisk incitament, usikkerhed, utryghed og
manglende helhedstænkning el. lign.

Ny natur
Landboforeningen Kronjylland finder det positivt, at de nye naturområder, hvor habitatnaturtyperne
skal kunne udvides til, primært skal findes indenfor eksisterende § 3-områder i Aalborg og
Mariagerfjord Kommuner

Med venlig hilsen
Anders Laustsen, Formand Landboforeningen Kronjylland
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Fra: Jensen, Peter Bundgaard [petbj@nst.dk]
Sendt: 15. august 2012 11:40
Til: Frederikshavn Kommmune; Raadhus; Aalborg Kommune (gælder også sikker mail); åå Randers
Kommune; åå Norddjurs Kommune; åå Mariagerfjord Kommune
Emne: Høringssvar vedr. forslag til Natura 2000-handleplan for område nr. 14
Til Frederikshavn, Brønderslev, Aalborg, Randers, Norddjurs og Mariagerfjord Kommuner
Frederikshavn, Brønderslev, Aalborg, Randers, Norddjurs og Mariagerfjord Kommuner Kommune har sendt
forslag til Natura 2000-handleplan for område nr. 14 - Aalborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord høring
med høringsfrist den 17. august 2012.
I medfør af miljømålslovens § 46 e kan miljøministeren til varetagelse af statslige interesser eller opfyldelse af
internationale forpligtelser fremsætte indsigelse mod et forslag til handleplan inden udløbet af høringsfristen.
Miljøministeren har delegeret indsigelseskompetencen til Naturstyrelsen.
For god ordens skyld kan Naturstyrelsen oplyse, at Naturstyrelsen hverken fremsætter indsigelse eller har
væsentlige bemærkninger til handleplanforslaget .
pva.
Søren Hald
Kontorchef

Med venlig hilsen
Peter Bundgaard Jensen
Biolog, Projektleder Natura 2000-planer
Naturstyrelsen Vestjylland
Dir tlf.: (+45) 72 54 37 70
Mobil tlf.: 22871174
petbj@nst.dk

Holstebrovej 31
DK - 6950 Ringkøbing
Tlf.: (+45) 72 54 30 00
www.naturstyrelsen.dk
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