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Høringssvar vedr. ”Statsligt vådområdeprojekt Flade Sø” i Thisted
Kommune (J.nr. NST-130-00304).
Vi ser flere gode elementer i det påtænkte projekt, men frygter imidlertid også, at projektet
på flere områder vil medføre en negativ påvirkning af områdets naturværdier. I sagens
foreløbige afgørelse er projektets positive forventninger beskrevet, hvorimod vi i høj grad
savner en grundigere naturmæssig vurdering og beskrivelse af de eventuelle negative
påvirkninger.
Bl.a. følgende forhold føler vi os usikre på, eller savner en nærmere vurdering af, idet vi
synes, at de er mangelfuldt vurderet eller helt forbigået i det foreliggende projektmateriale:


Vil Flade Sø med sikkerhed blive så tilstrækkelig fersk, at den sammenholdt med
den kommende tilførsel af næringsstoffer vil kunne opnå en god naturtilstand?



Efter projektbeskrivelsen vil der blive tale om en lavere vandstand i Flade Sø på ca.
20 cm i en stor del af sommerhalvåret. Det vil betyde at væsentlige dele af de
omgivende ferske enge ændres fra fugtige til tørre, hvilket vi må frygte, vil medføre
en væsentlig forringelse af levestederne for den flora og fauna, der ellers er
tilknyttet disse vådområder.



I den botaniske registrering nævnes, at de nuværende arter ved Flade Sø formodes
at kunne overleve i områdets laveste partier ved den lavere vandstand. Det kan de
måske også, men der bliver dog tale om en væsentlig arealmæssig reduktion af
områdets våde og fugtige enge, hvorved der efter vores vurdering vil blive tale om
en forringelse af områdets samlede botaniske værdi.



En nærmere vurdering af følgevirkningerne for bl.a. områdets fugle- og insektliv
savnes helt.

Vi finder det således helt nødvendigt, at der foretages en VVM-redegørelse for derved at få
en grundigere vurdering af de følgevirkninger, som den ændrede naturtilstand vil medføre
for dette store og interessante naturområde.
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