
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilag 2 – Uddybet vurdering 
 
 
 
Området omfatter hele matrikel nr. 6h, Hjarnø By, Hjarnø og udgør samlet et areal på 
cirka 3,3 hektar. Den sydligste del, anvendes i dag som campingplads, og er omfattet af 
landsbyrammen 1.L.09. 
 
Hjarnø er som helhed udpeget som kulturmiljø. Da rammen udlægges til et rekreativt 
formål, og der ikke ændres på strukturen af hverken anvendelse eller landsbygadens 
profil, vurderes udlægget ikke at få mærkbar indvirkning på kulturmiljøet. 
 
Rammen ligger inden for kystnærhedszonen, men da den udlægges til rekreativt område, 
vil den åbne karakter opretholdes. Derved vurderes der ikke at blive nogen mærkbar 
visuel indvirkning på kystlandskabet. 
 
Tilsvarende vurderes det at et udlæg af et rekreativt område vil være i overensstem-
melse med landsbykataloget for Hjarnø og de hensyn, der heri er beskrevet i forhold til 
landskabet: 
 

"Øen er også beskyttet som Internationalt Naturområde og et område med 
særligt værdifuldt landskab. 
Det betyder at disse landskaber skal friholdes for bebyggelse og anlæg, der 
ikke er lokalt nødvendige. 
Hvis der gives tilladelse til byggeri eller anlæg, skal der ske en nøje tilpas-
ning til landskabet." 

 
Herudover er en større del af området er udpeget i kommuneplanens retningslinje 4.4 
Campingpladser, og samtidig omfattet af flere naturudpegninger. 
I forhold til af kommuneplanens retningslinje 4.4.2:  
 

”Etablering eller udvides af campingpladser kan som hovedregel ikke ske in-
den for de internationale naturbeskyttelsesområder.” 

 
vurderer Hedensted Kommune dog: 
 

 §3 beskyttet natur 
Der er registreret beskyttet natur, som er strandeng, nordligst på ejendom-
men, men udvidelsen er på dyrket mark og med en afstand på cirka 450 
meter til strandengen. Det vurderes på den baggrund, at projektet ikke vil 
påvirke §3 beskyttede naturtyper. 

 
 Natura 2000 
Det er kommunens vurdering, at pga. projektets karakter og afstand til ud-
pegnings-grundlag, vil det ikke påvirke arter eller naturtyper som Natura 
2000 området er udpeget for at beskytte. 
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 Bilag IV arter 
Hedensted Kommune vurderer ikke at bilag IV arter vil blive påvirket af det 
ansøgte, da arealet hvor projektet ligger ikke favoriserer disse arter. 
Hedensted Kommune vurderer samlet set, at det ansøgte hverken vil ind-
skrænke eller forringe egnede yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter i 
området.


