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Foreløbigt høringssvar til Miljøstyrelsen vedr. justering af Natura 2000-område-
grænser for N56 og N78

Hedensted Kommune har den 17. maj 2018 modtaget høringsbrev fra Miljøstyrelsen 
vedr. nyt forslag til justering af Natura 2000-områdegrænserne for to Natura 2000-områ-
der i Hedensted Kommune.

Miljøstyrelsen giver herved kommunen mulighed for at komme med bemærkninger til de 
konkrete forslag, der er til ændrede områdegrænser i Hedensted Kommune. Særligt be-
mærkninger med fokus på forhold i den kommunale planlægning og kommunale projek-
ter vil være relevante.

N56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave:
Forslaget til justering af Natura 2000-afgrænsningen er ikke i konflikt med udpegninger-
ne Naturområder, Særlig værdifuld Natur, Økologiske forbindelser og Potentielle økologi-
ske forbindelser i den gældende kommuneplan.

I forslag til kommuneplan 2017 fastholdes naturudpegningerne, men kommunen agter 
inden udgangen af 2018 at revidere hele naturafsnittet i et kommuneplantillæg, hvilket 
er meddelt til Miljøstyrelsen. Ligeledes er der forslag om Grønt Danmarkskort, hvor Hjar-
nø indgår, som ikke er endelig vedtaget.

Der ikke planlagt konkrete kommunale projekter for området.

N78 Skove langs nordsiden af Vejle Fjord: 
Forslaget til justering af Natura 2000-afgrænsningen er i mindre konflikt med en eller fle-
re af udpegningerne Naturområder, Særlig værdifuld Natur, Økologiske forbindelser og 
Potentielle økologiske forbindelser i den gældende kommuneplan. Der skal ske en mindre 
justering i forhold til kommuneplanudpegningerne Naturområder, Økologiske forbindelser 
og Potentielle økologiske forbindelser.

I forslag til kommuneplan 2017 fastholdes naturudpegningerne, men kommunen agter 
inden udgangen af 2018 at revidere hele naturafsnittet i et kommuneplantillæg, hvilket 
er meddelt til Miljøstyrelsen. Ligeledes er der forslag om Grønt Danmarkskort, hvor Natu-
ra 2000-område Skove langs nordsiden af Vejle Fjord indgår, som ikke er endelig vedta-
get.

Der ikke planlagt konkrete kommunale projekter for området.

Uddybende bemærkninger
Hedensted Kommune vil på næstkommende udvalgsmøde den 12. juni 2018 behandle 
nyt forslag til justering af Natura 2000-områdernes grænser for Natura 2000 område:
N56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, og
N78 Skove langs nordsiden af Vejle Fjord, 
og vil senest den 13. juni 2018 fremsende uddybende bemærkninger til høringssvar til 
Miljøstyrelsen.


