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Tak for dit høringssvar. Det har fået løbenummer: 165, samt ændringsforslag nummer: 20245

Kontaktoplysninger
Afsendertype

Organisationer, foreninger mv.

Afsender

DOF Nordjylland

Postadresse

Hørgårdsvej 1, 9310 Vodskov

E-mailadresse

svemik45@hotmail.com

Evt.
kontaktperson

Svend Erik Mikkelsen

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
Søg adresse

500 m
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

Begge

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
Området Villerup Kær er vigtig føde- og rasteplads for IBA-arterne hjejle, kortnæbbet gås, sangsvane og pibesvane. Desuden er det
fourageringsområde for blandt andet fjeldvåge og blå kærhøg.
Dokumenter / billeder
Ingen vedhæftede dokumenter / billeder

Må dit høringssvar offentliggøres?
Miljøstyrelsen påtænker at offentliggøre alle høringssvar på Miljøstyrelsens hjemmeside, efter at alle modtagne
høringssvar er behandlet. Vi vil derfor gerne have din tilladelse til, at Miljøstyrelsen må offentliggøre dit høringssvar
på Miljøstyrelsens hjemmeside i dets helhed. Du har altid senere mulighed for at bede Miljøstyrelsen om at fjerne
høringssvaret.
Du har også mulighed for at sige nej til, at Miljøstyrelsen offentliggør dit høringssvar. I givet fald vil dit høringssvar
ikke blive offentliggjort, men dit høringssvar vil stadig blive behandlet på samme vis som øvrige modtagne
høringssvar. Høringssvaret vil dog efter omstændighederne kunne blive omfattet af reglerne om ret til aktindsigt.
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Ja, mit høringssvar må offentliggøres (ikke adresse og e-mail)

