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Kontaktoplysninger

Afsendertype Organisationer, foreninger mv. 

Afsender DOF, afd. for Nordjylland 

Postadresse Solbjergvej 9, Ø Hurup, 9560 Hadsund 

E-mailadresse Thorkildlund86@gmail.com 

Evt.
kontaktperson

Thorkild Lund 

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

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

Det angivne område bør også fremover indgå i fuglebeskyttelsesområde nr. F15
Området er en vigtig rasteplads for Sangsvane, Pibesvane, Grågås, Bramgås og Canadagås (se lokalitet Store Flaskesø og Måen).
Lysbuget Knortegås, der normalt fouragerer udenfor digerne, kan lejlighedsvis opholde sig på arealerne betinget af forekomsten af
ålegræs i yderfjorden. Da ålegræs forekommer i varierende mængder over tid, er det vigtigt, at Lysbuget Knortegås også kan
fouragere på land. Mariager Yderfjord var i 1900-tallets begyndelse et af de mest værdifulde vandfugleområder i Danmark -
Østkystens Vadehav. Gennemgribende landvindingsarbejder decimerede lokaliteten voldsomt, således Helberskov Enge (1942-44)
og Overgaards inddæmninger (1962-70). Området udgør derfor et potentielt naturgenopretningsområde med henblik på at få
fordums fugleliv tilbage. 
DOF Nordjylland kan derfor på ingen måde acceptere, at området udgår af nævnte fuglebeskyttelsesområde.
 

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


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) 
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