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Indstillingsnotat
Overskrift
Forslag til Natura 2000-handleplaner 2016-2021
Beslutningstema
Udvalget for Teknik og Byrådet skal tage stilling til at de vedlagte 5 Forslag til Natura
2000-handleplaner 2016-2021 for Hedensted Kommune sendes i offentlig høring.
Høringsperioden er den 20. oktober 2016 til 22. december 2016 og kan ikke fraviges.
Se vedhæftet som bilag, Forslag til Natura 2000-handleplaner for:
76. Store Vandskel, Rørbæk Sø, Tinnet Krat og Holtum Ådal øvre del
77. Uldum Kær, Tørring Kær og Ølholm Kær
78. Skovene langs nordsiden af Vejle Fjord
56. Horsens Fjord, havet øst for og Endelave
236. Bygholm Ådal
Økonomi
Til gennemførelsen af Natura 2000-handleplanerne stiller staten en række virkemidler til
rådighed, i form af tilskudsordninger, ligesom det forudsættes at kommunen i mindre
omfang bidrager økonomisk.
I den foregående handleplanperiode har økonomien været lagt ind under naturbudgettet i
Team Vand og Natur, herunder puljen (100.000 kr) til naturpleje og friluftsliv.
Indsatserne har bl.a. været bekæmpelse af de invasive arter kæmpe bjørneklo og rynket
rose.
Det forventes at Hedensted Kommunes bidrag fortsat kan findes under det kommunale
budget.
Personale
Intet
Historik
Den 9. december 2011 blev 1. generation af statens Natura 2000-planer offentliggjort,
og byrådet vedtog den 28. november 2012 1. generation af de kommunale Natura 2000handleplaner 2010-2015.
Sagsfremstilling
Statens nye Natura 2000-planer 2016-2021 (2. generation) blev den 20. april 2016
offentliggjort. Ifølge miljømålsloven skal forslag til de kommunale Natura 2000handleplaner inden 6 måneder fra offentliggørelse af statens planer være sendt i offentlig
høring i 8 uger og inden 1 år være endelig vedtaget i kommunalbestyrelsen. Dvs.
offentliggørelse af forslagene skal ske senest den 20. oktober 2016.
På kommunens hjemmeside er der link til flere oplysninger om Natura 2000 områder og
her til statens Natura 2000-planer:

76. Store Vandskel, Rørbæk Sø, Tinnet Krat og Holtum Ådal øvre del
77. Uldum Kær, Tørring Kær og Ølholm Kær
78. Skovene langs nordsiden af Vejle Fjord
56. Horsens Fjord, havet øst for og Endelave
236. Bygholm Ådal
Bestemmelser for hvad de kommunale Natura 2000-handleplaner skal indeholde fremgår
af Miljømålsloven, som med Lov om ændring af miljømålsloven, er blevet ændret med
henblik på at styrke interessentinddragelse og forenkle regler for udarbejdelse af de
statslige Natura 2000-planer og den opfølgende kommunale indsats. Det er kommunens
ansvar, at udarbejde handleplanerne og indfri målene i statens Natura 2000-planer i den
kommende planperiode for de arealer der vedrører kommunens geografiske område på
land og kystnære områder. Planlægningen for de skovbevoksede, fredskovspligtige
arealer varetages dog af Naturstyrelsen og gennemføres hvert 12. år. Skovhandleplaner
2010-21 gælder således fortsat.
De kommunale handleplaner skal ifølge miljømålslovens § 46a indeholde:
1) En prioritering af kommunalbestyrelsens forventede forvaltningsindsats i
planperioden på baggrund af en opgørelse af behovet for konkrete
forvaltningstiltag.
2) De forventede initiativer, som kommunalbestyrelsen vil tage for at gennemføre
Natura 2000-planen, herunder en plan for interessentinddragelse.
3) En oversigt over fordelingen af indsatsen mellem kommunale myndigheder, Miljøog Fødevareministeriet og offentlige lodsejere.
4) En redegørelse for gennemførelsen af handleplanen for den forudgående 6 års
periode, der gør det muligt at vurdere, i hvilket omfang Natura 2000-planen for
den forudgående periode er gennemført.
Der er i Natura 2000 planerne, som noget nyt lagt vægt på, at der skal indgå en plan for
forventet interessentinddragelse i kommunens handleplaner, dvs. hvilke initiativer vil
kommunen tage overfor hvilke interessenter. Der er afholdt møde med Det Grønne Råd
hvor det blev drøftet hvorledes vi bedst muligt inddrager lokale interessenter i det videre
arbejde med opfyldelse af målene i Natura 2000-planerne. Forslagene er indbygget i
handleplanerne.
Hedensted Kommune har 5 planer hvoraf de 4 er delt med nabokommuner. Natura 2000område nr. 77. ”Uldum Kær, Tørring Kær og Ølholm Kær” er den eneste plan som ikke er
delt mellem andre offentlige myndigheder. Fordeling af tovholderfunktion fortsætter som
i forgående planperiode, således at Vejle Kommune er tovholder på Natura 2000-område
nr. 76. ”Store Vandskel, Rørbæk Sø, Tinnet Krat og Holtum Ådal øvre del”, Horsens
Kommune er tovholder på Natura 2000-område nr. 56. ”Horsens Fjord, havet øst for og
Endelave” og på Natura 2000-område nr. 236. ”Bygholm Ådal”. Hedensted Kommune er
tovholder på Natura 2000-område nr. 78. ”Skovene langs nordsiden af Vejle Fjord”.
Til de nugældende handleplaner blev anvendt et paradigme udviklet i samarbejde mellem
KL og Naturstyrelsen. Dette paradigme er blevet revideret og er benyttet til forslag til
handleplaner 2016-2021.
Handleplanen skal være så konkret, at dens gennemførelse kan vurderes. Dog må
handleplanen ikke foregribe det præcise indhold af de aftaler eller afgørelser der træffes i
forhold til den enkelte lodsejer i forbindelse med gennemførelse af handleplanen.
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Natura 2000-planerne er bindende for myndighederne, men den konkrete indsats skal i
videst muligt omfang gennemføres ved frivillige virkemidler.
Natura 2000-planernes indhold:
Staten har foretaget de basisanalyser, som er grundlaget for fastsættelse af målene og
indsatsprogrammet i Natura 2000-planen. Naturtypernes tilstand fremgår af
basisanalysen, med fokus på arter og naturtyper, som Natura 2000-området er udpeget
for at beskytte (udpegningsgrundlag). Data er indsamlet i det nationale
overvågningsprogram Devano og er tilgængelige på Styrelsen for Vand- og Naturs
hjemmeside.
Det overordnede fokus for indsatsen i perioden 2016-2021 er:
- at den planlagte og igangsatte indsats i 1. planperiode 2010-2015 afsluttes og
fastholdes
- at der fortsættes og igangsættes den nødvendige pleje af de lysåbne naturarealer
for at sikre naturtilstanden mere langsigtet
- at der opnås flere robuste naturområder ved at skabe sammenhæng mellem
eksisterende og særlig sårbar natur
- at der sikres og forbedres levesteder for særligt sårbare arter, bl.a. ynglefugle
- at der sikres en indsats for bekæmpelse af invasive arter
Målsætningerne for Natura 2000-planerne rækker ud over den enkelte planperiode og
tager hensyn til naturpotentialet og giver en afvejning af modstridende interesser.
Der er opstillet nogle generelle retningsretningslinjer der gælder for alle Natura 2000områder og evt. områdespecifikke retningslinjer der gælder for det enkelte Natura 2000område.
Natura 2000-område nr. 77 ”Uldum Kær, Tørring Kær og Ølholm Kær” har eksempelvis
en overordnet langsigtet målsætning om at sikre områdets kærnatur som et
naturområde præget af store, sammenhængende lysåbne og artsrige naturarealer.
Området omgiver Gudenåens naturligt slyngede forløb med plads til større forekomster
af sammenhængende pilekrat, og med store velegnede levesteder for områdets yngleog trækfugle.
De truede naturtyper i området, tidvis våde enge og rigkær prioriteres højt, begge
naturtypers areal søges forøget, og der skabes sammenhæng mellem forekomsterne.
Områdets natur sikres ved hensigtsmæssig drift/pleje og hydrologi, en lav
næringsstofbelastning og gode sprednings- og etableringsmuligheder.
Konkrete målsætninger for Natura 2000-området i Uldum Kær er, at naturtyper og arter
på sigt skal opnå en gunstig bevaringsstatus.
Naturtilstanden opgøres på en skala fra I-V (høj-dårlig), hvor naturtyper eller levesteder i
tilstandsklasse I (høj) og II (god) med en vedvarende nødvendig drift har gunstig
bevaringsstatus, mens der for naturtyper eller arters levesteder i tilstandsklasse III-V
(moderat-dårlig) typisk skal gennemføres en større indledende forvaltningsindsats, før en
vedvarende drift vil være tilstrækkeligt til at sikre arealet på sigt, såfremt de naturgivne
forhold giver mulighed for det.
Ligeledes skal tilstanden og areal af levesteder for rørhøg og isfugl sikres eller øges.
Ved planlægning af naturforvaltningsindsatsen i området kan der komme modstridende
interesser. Sikring af muligheden for en forbedret afgræsning af kærene vægter højt,
ligesom forstyrrelse af ynglende og rastende fugle skal sikres undgået, når der
planlægges for rekreativ udnyttelse af området.
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Områdespecifikke retningslinjer kan eksempelvis være som i Natura 2000-plan nr. 78.
”Skovene langs nordsiden af Vejle Fjord”, at der iværksættes bekæmpelse af invasive
arter (kæmpe bjørneklo, rynket rose) på bestemte naturtyper. Der er ingen
områdespecifikke retningslinjer for Uldum Kær.
Kommuner og offentlige lodsejere imellem har til opgave at aftale nærmere på hvilke
arealer og i hvilke kommuner, den konkrete indsats skal foregå.
Kommunikation
Forslag til handleplaner sendes ud i offentlig høring via kommunens hjemmeside, til
interesseorganisationer og Grønt Råd. Høringsperioden er fra den 20. oktober 2016 til
22. december 2016.
Lovgrundlag
Lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder
(Miljømålsloven), nr. 1150 af 17. december 2003, jf. lovbek. nr. 1531 af 8. december
2015.
Lov om ændring af miljømålsloven nr. 514 af 27. maj 2013.
Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes Natura 2000-handleplaner, bek. nr. 944 af
27. juni 2016.
Vejledning om de kommunale handleplaner til opfølgning af Natura 2000-planerne 20162021.
Indstilling
Administrationen indstiller
-

At Forslag til Natura 2000-handleplaner 2016-2021 sendes ud i offentlig høring fra
den 20. oktober 2016, og med forbehold for at Byrådet godkender beslutningen
på byrådsmødet den 26. oktober 2016
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