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Supplerende høringssvar vedr. tilpasning af Natura 2000-områdernes grænser

Den 17. maj 2018 modtog Hedensted Kommune høringsbrev fra Miljøstyrelsen om:

1. Høring - nyt forslag til justering af Natura 2000-områdegrænserne for Natura 
2000-område N56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave.

2. Høring - nyt forslag til justering af Natura 2000-områdegrænserne for Natura 
2000-område N78 Skove langs nordsiden af Vejle Fjord.

med mulighed for lodsejere og kommuner om komme med høringssvar indtil den 31. 
maj 2018.

Den 31. maj 2018 indsendte Hedensted Kommune foreløbigt høringssvar med en med-
delelse om, at ville sende supplerende bemærkninger senest den 13. juni 2018 efter poli-
tisk drøftelse.

For Hjarnø beliggende i N56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave er der følgende be-
mærkninger:

- Der henledes til, at det må være en fejl, at der i forslaget udtages områder med 
udpegningsgrundlag for klyde

- Den nuværende driftform med forskellige græsmarker, som skiftevis er i omdrift 
med kornafgrøder, og som afgræsses af kreaturer ved samhegning med de be-
skyttede strandenge ud mod havet, vurderes at være med til at beskytte og frem-
me forholdene for klyde, spiltterne og havterne, som er på udpegningsgrundlaget. 
Græsmarker i tilknytning til strandengsarealer med udpegningsgrundlag bør der-
for ikke udtages af fuglebeskyttelsesområdet

- Visse ændringer af markdrift i fuglebeskyttelsesområder skal anmeldes til kom-
munen. Med forslaget om at udtage fuglebeskyttelsesområdet undgår landmæn-
dene denne anmeldepligt, men samtidig mister kommunen muligheden for at vur-
dere, om den ændrede drift har negativ betydning for klyde, splitterne og havter-
ne, og for at forhindre en evt. negativ påvirkning. Dette vurderes ikke hensigts-
mæssigt på Hjarnø, hvor der findes en af landets bedste splitternekolonier, som 
med Natura 2000-handleplanen skal bevares og fremmes

Der er iøvrigt i høringsperioden kommet henvendelse fra to borgere på Hjarnø, som er 
imod forslaget om at udtage fuglebeskyttelsesområdet, da det netop har været en del af 
prioriteringen for deres valg af bosætningsområde at bo i et naturområde hvor fuglene er 
prioriteret.
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For N78 Skove langs nordsiden af Vejle Fjord er der følgende bemærkninger:

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.

Kommunens vurdering

Horsens Fjord, havet øst for og Endelave
Der er i forslaget for Natura 2000-området udtaget det meste af fuglebeskyttelsesområ-
det på Hjarnø. Miljøstyrelsens vurdering er:

”Forslag til reduktion af fuglebeskyttelsesområdet. 
Intensivt dyrkede arealer på Hjarnø foreslås ikke længere at være omfattet af fuglebeskyttelses-
området. Miljøstyrelsen har gennemgået datagrundlaget på Naturdatabasen og DOFbasen samt 
luftfoto mv. og vurderer på den baggrund, at arealet ikke bidrager væsentligt til beskyttelsen af ar-
ter på fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag.”

”Forslag til reduktion af fuglebeskyttelsesområdet og habitatområdet. 
Areal med hus og have nordøst for Lerdrup Bugt foreslås ikke længere at være omfattet af habitat- 
eller fuglebeskyttelsesområdet. Miljøstyrelsen har gennemgået datagrundlaget på Naturdatabasen, 
samt luftfoto mv. og vurderer på den baggrund, at arealet alene indeholder bygninger og have der 
ikke bidrager til beskyttelsen af habitatnatur eller arter på habitat- og fuglebeskyttelsesområdets 
udpegningsgrundlag.”

Hedensted Kommune er ikke enig i, at arealet som udtages af fuglebeskyttelsesområdet på 
Hjarnø ikke bidrager væsentligt til beskyttelsen af arter på fuglebeskyttelsesområdets udpegnings-
grundlag

En stor del af markerne er græsarealer, som omlægge til nyt græs. Omlægningen sker i 
etaper hvilket gør, at der altid er græsarealer, som anvendes til afgræsning. Disse græs-
arealer fungerer som rasteområder for fuglene. Ynglekolonier for splitterne, havterne og 
klyde, fugle, som er udpegningsgrundlag for Natura 2000-området, ligger på strandenge-
ne mod nord og øst i kanten af de nævnte græsarealer. Desuden er der udpeget levested 
for klyde på marker mod nord. Se kortbilag nedenfor. 
Den nuværende drift med afgræsning af både strandenge og nævnte græsarealer, som 
omlægges til nyt græs i etaper og i sædskifte med korn, vurderes at fungere godt for be-
varelsen og udvidelse af fuglenes yngle- og rasteområder.
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Hedensted Kommune vurderer derfor, at det nuværende fuglebeskyttelsesområde på 
Hjarnø sammenholdt med den nuværende drift, bidrager væsentligt til beskyttelsen af 
arter på fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag.

I fuglebeskyttelsesområder skal nogle typer af landbrugsmæssige aktiviteter anmeldes, 
så kommunen kan vurdere, om det vil have en væsentlig indvirkning på de beskyttede 
fuglearter. Fx hvis der skal ske omlægning af nogle typer græsmarker, så kan der om-
lægges, når blot de ikke alle omlægges samtidig. Muligheden for at påse dette hensyn 
mistes, hvis arealerne tages ud af fuglebeskyttelsesområdet.   

Desuden fremgår det i de overordnede retningslinjer for justeringer af Natura 2000-om-
rådegrænserne udsendt af Miljøstyrelsen, at Miljøstyrelsen tager højde for retningslinjer 
som EU-Kommissionen lægger vægt på. Herunder at udtagninger ikke må give ”huller” i 
områderne. Den viste udtagning af hovedparten af Hjarnø forårsager et sådan hul. Rent 
teoretisk er der sammenhæng med hele områdets ydre afgrænsning, men i realiteten 
skabes et hul. Se kortbilag.

På baggrund af ovenstående er Hedensted Kommune ikke enig i Miljøstyrelsens vurde-
ring om at udtage arealer fra fuglebeskyttelsesområdet på Hjarnø.

Skove langs nordsiden af Vejle Fjord
Der er i forslaget for Vejle fjord udtaget intensivt dyrkede marker og areal ved Rosenvold 
Strand Camping, samt Rosenvold havn og arealer tilknyttet denne, fra både habitatområ-
det og fuglebeskyttelsesområdet. Miljøstyrelsens vurdering er:

”Forslag til reduktion af fuglebeskyttelsesområdet og habitatområdet 
Areal med intensivt landbrugjord syd for Daugård foreslås ikke længere at være omfattet af habi-
tat- eller fuglebeskyttelsesområdet. Miljøstyrelsen har gennemgået datagrundlaget i Naturdataba-
sen og DOFbasen, samt luftfoto mv. og vurderer på den baggrund, at arealet ikke bidrager til be-
skyttelsen af habitatnatur eller arter på habitat- og fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrund-
lag. Forslaget justeres derfor her.
 
Areal med havn, campingplads og pakeringsplads ved Rosenvold foreslås ikke længere at være 
omfattet af habitat- eller fuglebeskyttelsesområdet. Miljøstyrelsen har gennemgået datagrundlaget 
i Naturdatabasen og DOFbasen, samt luftfoto mv. og vurderer på den baggrund, at arealet ikke bi-
drager til beskyttelsen af habitatnatur eller arter på habitat- og fuglebeskyttelsesområdets udpeg-
ningsgrundlag. Forslaget justeres derfor her.” 

”Forslag til reduktion af fuglebeskyttelsesområdet. 
Areal med landbrug sydvest for Staksrode forslås ikke længere at være omfattet af fuglebeskyttel-
sesområdet. Miljøstyrelsen har gennemgået datagrundlaget i Naturdatabasen og DOFbasen, samt 
luftfoto mv. og vurderer på den baggrund, at arealet ikke bidrager til beskyttelsen af arter på fug-
lebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag. Forslaget justeres derfor her.”

a. Udtagne arealer syd for Daugård er primært intensivt dyrkede marker og arealer 
med hus og have. 

Hedensted Kommune vurderer, at disse arealer med intensivt dyrkede marker og 
arealer med hus og have ikke bidrager til beskyttelsen af habitatnatur eller arter 
på habitat- og fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag. De vurderes heller 
ikke at kunne bidrage til Natura 2000-handleplanens målopfyldelse for området.

b. Udtagne arealer ved Rosenvold Strand Camping er havnen og p-plads.
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Udtagning af disse arealer ved selve havnen er ikke noget problem for udpeg-
ningsgrundlagene, da det ikke vurderes at bidrage til beskyttelsen af arter på ud-
pegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet. 

c. Arealet sydøst for havnen grænser direkte op til et areal der er surt overdrev (rin-
ge tilstand), som er en del af udpegningsgrundlaget for habitatområdet. Der er ik-
ke pt aktiviteter umiddelbart synlige på hovedparten af dette areal, så det vurde-
res at arealet vil kunne udvikle sig til surt overdrev. Det er en del af indsatspro-
grammet i Natura 2000-områdets handleplan at udvide naturtypen surt overdrev. 

Desuden er udtagningen i strid med Miljøstyrelsens retningslinjer for justeringen: 
”forventede artslevesteder og oplagte potentialer for genopretning skal ikke udta-
ges”.   

Ved at reducere dette område sydøst for havnen fra habitatområdet, formindskes 
mulighederne for udvidelse af naturtyper, hvilket vurderes uhensigtsmæssigt. Re-
duktion i forhold til fuglebeskyttelsesområdet vurderes ikke at være noget pro-
blem.

d. Et større område øst for Rosenvold Strand Camping (sydvest for Staksrode), har 
hidtil været fuglebeskyttelsesområde, men ikke habitatområde. Området er pri-
mært intensivt dyrkede marker. I den nordlige ende af den foreslåede reduktion 
af fuglebeskyttelsesområdet, er både beskyttede søer, overdrev og områder, der 
nogle år ligger i græs. Disse arealer vurderes at kunne være værdifulde for både 
hvepsevåge og isfugl, som udgør udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesom-
rådet.

Det vurderes ikke at have væsentlig konsekvens for fugle på udpegningsgrundla-
get, hvis kun intensivt dyrkede marker tages ud af fuglebeskyttelsesområdet i et 
større område øst for Rosenvold Strand Camping (sydvest for Staksrode). Beskyt-
tede naturtyper bør derimod bibeholdes i fuglebeskyttelsesområde.

Med venlig hilsen

Lene Kofoed
Biolog
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Kortbilag

Blåt område viser forslag til reduktion af fuglebeskyttelsesområde på Hjarnø indenfor Na-
tura 2000-område 56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave. Fin grøn, rød og gul 
skravering viser habitatnaturtyperne og fuglenes levesteder. Grov grøn skravering viser 
habitatområdet og grov rød skravering viser fuglebeskyttelsesområdet.

Blåt område viser forslag til reduktion af fuglebeskyttelsesområde og habitatområde i Na-
tura 2000-område 78 Skove langs nordsiden af Vejle Fjord. Fin grøn, rød og gul skrave-
ring viser habitatnaturtyperne. Grov grøn skravering viser habitatområdet og grov rød 
skravering viser fuglebeskyttelsesområdet.


