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Kommentar
Hermed indgives generelle kommentarer vedrørende Natura 2000 område H12 Store Vildmose:
Vi ønsker, at hele Natura 2000-området H12 opgraderes til et EF-Fuglebeskyttelsesområde og også at det så
udvides til at omfatte hele IBA-områder 117 (kort vedhæftet).
Store Vildmose har tilbage i tiden været et unikt og storslået naturområde i Danmark. I de sidste 100 år er
mosen forandret til ukendelighed. Der var andre interesser, som var bærende i samfundet den gang. Men nu er
der heldigvis mange eksempler på, at udviklingen vender og at man nu og i fremtiden ser en større værdi i at have
spændende naturområder for befolkningen, for turismen, for miljøet og klimaet, men ikke mindst for fuglenes
skyld.
Kongeørnene i Store Vildmose har opholdt sig der siden efteråret 2015. I foråret 2016 byggede de rede i den
nordlige del af Store Vildmose, og de fik en unge, en hun. Og i foråret 2017 havde de en ny rede med æg, ikke
langt fra den første, men i lighed med de tre andre kongeørnepar i Nordjylland kom der ikke unger ud af det i år.
Vedlagt som dokumentation er et udtræk fra DOF-basen med observationer af Kongeørn i Store Vildmose 20122017. Bemærk især kolonnen Fuglenoter, hvor vores observatører beskriver parret, ungen, reden m.m. Filen
hedder kongeørn 2012-2017 Store Vildmose 1.2
Udover kongeørn er der også andre rødlistede fugle i Store Vildmose. Som ynglefugle er Krikand Grishøjgårds
krat – Atlas-tælling, Ø.Hjermitslev kvadrat), Drosselrørsanger, Engsnarre (Toftegårde, Stavad og Ø.Hjermitslev
Enge), Plettet Rørvagtel og Storspove (også Ørnefenner, Lunefenner – Atlas-tælling) registreret. Derudover er
bilag 1-ynglefuglene Isfugl, Rødrygget Tornskade, Rørhøg og Trane registreret. Se bilagene Ynglefugle rødlistet
2012-2017 og Bilag 1 ynglefugle, begge udtræk fra DOF-basen med ynglefugle som søgeelement.
Store Vildmose er et meget vigtigt IBA-område (International Bird Area). Sangsvaner og pibesvaner ses i meget
stort antal, men især kortnæbbet gås har Store Vildmose som et af de afgørende områder. Hvis et område
rummer mere end 1% af fly-away-bestanden, betragtes det som et IBA-område for denne art. Vedhæftet er dels
listen over grænseværdier for IBA-arter, dels et udtræk fra DOF-basen af IBA-arter i Store Vildmose 2012-2017.
Derfor finder vi det oplagt at opgradere Store Vildmose fra udelukkende habitatområde til også
fuglebeskyttelsesområde.
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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.
Ja, mit høringssvar må offentliggøres (ikke adresse og e-mail)

