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Tak for dit høringssvar. Det har fået løbenummer: 589, samt ændringsforslag nummer: 21025

Kontaktoplysninger
Afsendertype

Organisationer, foreninger mv.

Afsender

DOF Nordjylland

Postadresse

Madum Søvej 31, Akselterp, 9510 Arden

E-mailadresse

jpg.holm@gmail.com

Evt.
kontaktperson

Gitte Holm

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

1000 m
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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?

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
DOF Nordjylland skal hermed komme med en indsigelse mod de foreslåede ændringer af Natura 2000områdenummer 14 langs Mariager Fjord. Indsigelsen går på de ændringer, der er foreslået langs Havnøvej,
mellem Havnø Gods og Helberskov.
De foreslåede ændringer, hvor et stort areal med landbrugsjord tages ud af Natura 2000-området, er uheldigt af
flere årsager:
For det første udgør markerne et vigtigt raste- og fourageringsområde for en række arter på
udpegningsgrundlaget for området. Det gælder primært de store flokke af sangsvaner og pibesvaner, der hver
vinter fouragerer på de marker, der nu foreslås taget ud af området. Derudover ses mindre flokke af lysbuget
knortegås af og til på markerne, en sjælden art med et stort behov for i fred og ro at kunne søge føde indenfor
Natura 2000-området. Dertil kommer et betydeligt antal gæs, primært grågås, men også arter som sædgås,
canadagås, bramgås og blisgås ses hyppigt i området. Endvidere kan store flokke af hjejler raste på markerne
om efteråret.
DOF Nordjylland er meget bekymrede for konsekvenserne ved en indskrænkning af området, ligesom vi ikke er
blevet præsenteret for en faglig begrundet redegørelse for, at det ikke vil være i modstrid med målet om gunstig
bevaringsstatus for fuglene i området.
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For det andet er DOF Nordjylland på et møde i Naturrådet i Mariagerfjord Kommune blevet præsenteret for et
projektforslag, der vil betyde, at områdets landbrugsjorder tages ud af drift, at digerne trækkes tilbage og de
oprindelige strandenge genskabes. Projektet er et stort ønske fra de lokale lodsejere og bakkes op af
Mariagerfjord Kommune, og vil utvivlsomt bidrage til markant forbedrede forhold for en lang række fuglearter i
området. Det vil sende et meget forkert signal, og være i åbenlys modstrid med mulighederne for at finansiere
projektet via EU's LIFE-pulje, hvis en betydelig del af projektområdet tages ud af Natura 2000-udpegningen.
For det tredje vil et naturgenopretningsprojekt bidrage til at klimasikre naturen langs Mariager Fjord. I takt med
de forventede havstigninger vil områdets strandenge blive vanddækket. En tilbagetrækning af digerne vil gøre det
muligt at udvide arealet med naturtypen strandeng ind i landet, og dermed sikre levesteder for en lang række af
områdets arter, herunder især lysbuget knortegås, der foretrækker strandeng fremfor marker.
På den baggrund skal DOF Nordjylland opfordre til, at arealerne langs Mariager Fjord beholdes indenfor Natura
2000-området, både af hensyn til områdets nuværende værdi for trækkende fugle, dels for at sikre optimale
betingelser for et storstilet naturgenopretningsprojekt i området.
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.
Ja, mit høringssvar må offentliggøres (ikke adresse og e-mail)

