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Overskrift
Høringssvar vedr. justering af Natura 2000-områdegrænser

Beslutningstema
Udvalget for Teknik skal tage stilling til supplerende høringssvar med uddybende be-
mærkninger vedr. justering af Natura 2000-områdegrænser, som fremsende til Miljøsty-
relsen.

Historik
Tidligere forslag til justering af Natura 2000-grænser blev behandlet den 5. december 
2017 i Udvalget for Teknik og punktet blev genoptaget den 9. januar 2018. Høringssvar 
blev vedtaget, med en mindre tilføjelse om at intensivt dyrkede marker bør tages ud af 
Natura 2000-områder.

Sagsfremstilling
Miljøstyrelsen tidligere forslag til justering af Natura 2000-grænser var i offentlig høring i 
perioden 28. september 2017 til 3. januar 2018. De høringssvar der kom i den forbindel-
se har givet anledning til ændringer i det oprindelige forslag til justering af Natura 2000-
grænser.
 
Miljøstyrelsen har nu, med en 14 dages frist, givet kommunen mulighed for at komme 
med bemærkninger til de konkrete forslag, der er til ændrede områdegrænser i Heden-
sted Kommune. Særligt bemærkninger med fokus på forhold i den kommunale planlæg-
ning og kommunale projekter vil være relevante.
 
I Hedensted Kommune er der medtaget konkrete ændringer for to Natura 2000-områder 
i det nye forslag:
N56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave
N78 Skove langs nordsiden af Vejle Fjord
 
De konkrete ændringer i dette forslag er ikke indgivet af kommunen.
 
Den 31. maj 2018 fremsendte Hedensted Kommune foreløbigt høringssvar med svar på 
forhold omkring kommuneplanudpegningerne og om der er relevante kommunale projek-
ter i de områder, hvor der er sket nye justeringer af Natura 2000-områdegrænserne. Se 
bilag. I dette svar er det meddelt, at Hedensted Kommune vil behandle forslaget politisk 
den 12. juni og herefter komme med et supplerende høringssvar med uddybende be-
mærkninger.
 
Der er udarbejdet et udkast til høringssvar med uddybende bemærkninger, som blev 
sendt rundt til udvalget pr. mail den 29. maj 2018 og bilagt dette dagsordenspunkt.
 
Følgende bemærkninger er uddybet i det supplerende høringssvar: 
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Hjarnø
I høringssvaret er Hedensted Kommune ikke enig i Miljøstyrelsens vurdering af, at de 
arealer der foreslås taget ud af fuglebeskyttelsesområdet på Hjarnø, ikke bidrager væ-
sentligt til beskyttelsen af arter på fuglebeskyttelsesområdet udpegningsgrundlag. Den 
nuværende driftsform af de arealer, som foreslås taget ud, er korn med græsudlæg. Der 
afgræsses med kreaturer på store arealer, hvilket er med til at bevare og udvidelse fug-
lenes yngle- og rasteområder og derved bidrager den nuværende drift væsentligt til be-
skyttelsen af arter på fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag. Ved at tage area-
lerne ud af fuglebeskyttelsesområdet kan den nuværende driftform uden videre gøres 
mere intensiv og derved skade grundlaget for de fugle, der er på udpegningsgrundlaget.
 
Konsekvensen for lodsejere, hvis fuglebeskyttelsesområdet bevares i sin helhed er, at de 
fortsat skal anmelde omlægning af nogle typer græsarealer til kommunen, som foretager 
en vurdering af, om der er en væsentlig indvirkning på de beskyttede fuglearter.
 
Herudover er det en fejl, at en del af selve udpegningsgrundlaget for fuglen, klyde, tages 
ud. Ligeledes bemærkes, at det er imod Miljøstyrelsens retningslinjer at danne huller i 
Natura 2000-området, hvilket vil ske ved dette forslag.
 
Der er også foreslået udtaget selve havnemolen og vejen fra færgen og ind til Østre Kir-
kevej, begge ejet af Hedensted Kommune. Dette område er ikke relevant for udpeg-
ningsgrundlagene.
 
Hedensted Kommune har indenfor høringsperioden modtaget to henvendelser fra borgere 
på Hjarnø som er imod udtagning af fuglebeskyttelsesområdet på Hjarnø. De begrunder 
det med, at det er en af grundene til, at de har valgt at bosætte sig på øen. De spørger 
også til, hvordan kommunen forholder sig til forslaget.
 
Daugård
Hedensted Kommune vurderer, at arealer med intensivt dyrkede marker og arealer med 
hus og have, som foreslås taget ud af fuglebeskyttelsesområdet og habitatområdet, ikke 
bidrager til beskyttelsen af habitatnatur eller arter på habitat- og fuglebeskyttelsesområ-
dets udpegningsgrundlag. De vurderes heller ikke at kunne bidrage til Natura 2000-hand-
leplanens målopfyldelse for området.

Rosenvold Camping og havn
Udtagning af arealer fra fuglebeskyttelsesområdet ved selve havnen er ikke noget pro-
blem, da det ikke vurderes at bidrage til beskyttelsen af arter på udpegningsgrundlaget 
for fuglebeskyttelsesområdet. 
 
Ved at reducere område sydøst for havnen, fra habitatområdet, formindskes muligheder-
ne for udvidelse af naturtyper, hvilket vurderes uhensigtsmæssigt i forhold til at sikre op-
fyldelse af handleplanens målopfyldelse. Reduktion i forhold til fuglebeskyttelsesområdet 
vurderes ikke at være noget problem for udpegningsgrundlaget.
 
Rosenvold
Det vurderes ikke at have væsentlig konsekvens for fugle på udpegningsgrundlaget, hvis 
kun intensivt dyrkede marker tages ud af fuglebeskyttelsesområdet i et større område 
øst for Rosenvold Strand Camping (sydvest for Staksrode). Beskyttede naturtyper bør bi-
beholdes i fuglebeskyttelsesområde, da de i forvejen er beskyttede.
 
Der vurderes ikke at være konsekvenser for lodsejere i de udtagne områder ved Daugård 
og Rosenvold.
 
Miljøstyrelsen har indvilliget i at medtage de supplerende bemærkninger til foreløbigt hø-
ringssvar, som fremsendes senest 13. juni 2018, i deres vurderinger.
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Kommunikation
Høringssvar med uddybende bemærkninger sendes til Miljøstyrelsen.

Lovgrundlag
Lovbekendtgørelse nr. 1251 af 29. september 2016 om miljømål m.v. for internationale 
naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven) § 36, stk. 2, med de ændringer der følger af 
§ 38 i lov nr. 1715 af 27. december 2016.

Indstilling
Administrationen indstiller

Indstillingens indhold
At høringssvar med uddybende bemærkninger til nyt forslag til justering af Natura 2000-
områdegrænser fremsendes til Miljøstyrelsen uden ændringer.


