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UDKAST

Høringssvar fra Hedensted Kommune til forslag om justering af Natura 2000-
områder 

Hedensted Kommune har den 28. september 2017 modtaget forslag til justering af Natu-
ra 2000-områdernes afgrænsning, som Miljøstyrelsen har sendt i offentlig høring med 
svarfrist den 3. januar 2018.

I Hedensted Kommune er udpeget helt eller delvist 5 Natura 2000 områder, som hver 
især består af fuglebeskyttelsesområder og/eller habitatområder:

- Nr. 77 Uldum Kær, Tørring Kær og Ølholm, eksisterende udpegning for habitat- og 
fuglebeskyttelsesområde er identiske

- Nr. 78 Skove langs nordsiden af Vejle Fjord (fælles med Vejle Kommune), eksiste-
rende udpegning for fuglebeskyttelsesområdet er større end habitatområdet

- Nr. 76 Store Vandskel, Rørbæk Sø, Tinnet Krat og Holtum Ådal øvre del (fælles 
med Vejle og Ikast-Brande Kommuner), består kun af habitatområde 

- Nr. 56 Horsens Fjord, arealer øst for og Endelave (fælles med Horsens og Odder 
Kommuner), eksisterende udpegning for habitat- og fuglebeskyttelsesområde er 
identiske

- Nr. 236 Bygholm Ådal (fælles med Horsens Kommune), består kun af habitatom-
råde

Nedenstående tabeller viser områdernes eksisterende arealstørrelser og arealstørrelser i 
ændringsforslag, opdelt på habitatområder og fuglebeskyttelsesområder, som justeres 
hver for sig. Det område som er størst, angiver Natura 2000-områdets afgrænsning.

Tabel over Habitatområder, ca. antal ha og ca. procentvis fald eller stigning
Uldum 
Kær

Vejle Fjord Horsens 
Fjord*

Bygholm 
Ådal

Store 
Vandskel I alt

Hele Habitatområdet
- eksisterende

1.053 2.552 45.823
(inkl. hav)

51 2.230 51.709

Hele Habitatområdet
- forslag

878 2.543 46.019
(inkl. hav)

52 2.023 51.515

Forskel ml. eksisterende 
og ændringsforslag

-175
(17%)

-9
( 0,4%)

196
( 0,4)

+1
( 2%)

-207
( 9%)

-194
(0,4%)

HK’s del af 
Habitatområdet

- eksisterende

1.053 2171,7 346
(ex hav)

2,7 528 4101,4

HK’s del af 
Habitatområdet

- forslag

878 2172,1 347
(ex hav)

2,3 477 3876,4

I Hedensted: Forskel ml. 
eksisterende og æn-
dringsforslag

-175
(17%)

+0,4**
(0,02%)

+1
(0,3%)

-0,4
(15%)

-51
(10 
%)

-225
(5%)

*Hovedparten af Natura 2000 området med Horsens Fjord dækker hav. Her er det grænserne på land 
der justeres, hvorfor arealberegninger for hele området og for Hedensted Kommunes andel af områ-
det ikke er sammenligneligt.
**Udvidelse af området er alene som følge af tilskyllet areal ved Rosenvold.
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Tabel over Fuglebeskyttelsesområder, ca. antal ha og ca. procentvis fald eller stigning
Uldum Kær Vejle Fjord Horsens 

Fjord*
I alt

Fuglebeskyttelsesområdet
- eksisterende

1053 2.690 45.823
(inkl. hav)

49.566

Fuglebeskyttelsesområdet
- forslag

830 2.683 41.993
(inkl. hav)

45.506

Forskel ml. eksisterende og 
ændringsforslag

      -223
( 21%)

-7
( 0,3%)

-3830
( 8%)

-4060
( 8%)

HK’s del af Fuglebeskyt-
telsesområdet  - eksiste-
rende

1053 2310 346
(ex hav)

3709

HK’s del af Fuglebeskyt-
telsesområdet - forslag

830 2312 346
(ex hav)

3488

I Hedensted: Forskel ml. ek-
sisterende og ændringsfor-
slag

      -223
( 21%)

+2**
( 0,1%) Uændret

-221
 ( 6 %)

*Hovedparten af Natura 2000 området med Horsens Fjord dækker hav. Her er det grænserne på land 
der justeres, hvorfor arealberegninger for hele området og for Hedensted Kommunes andel af områ-
det ikke er sammenligneligt.
**Udvidelse af området er alene som følge af tilskyllet areal ved Rosenvold.

Forud for Miljøstyrelsens høringsforslag til justering af Natura 2000-områdernes afgræns-
ning har der været en teknisk forhøring, hvor administrationen har gennemgået Natura 
2000-områderne med henblik på at udtage opdyrkede arealer og tilpasse afgrænsningen 
til naturlige skel jf. ”Overordnede retningslinjer for MST´s forslag til justeringer af Natura 
2000-områdegrænser.” Disse forslag til tekniske tilretninger blev indberettet til Miljøsty-
relsen via WebGis-løsning i marts 2017.
For alle Natura 2000-områderne gælder, at disse forslag til tekniske tilretninger, stort set 
ikke er medtaget i forslaget til tilretninger fra Miljøstyrelsen.

Hedensted Kommune har på baggrund af drøftelse i Udvalget for Teknik den 5. december 
2017, følgende bemærkninger til høringsforslaget, se gennemgang af Natura 2000-områ-
derne nedenfor.

A. Uldum Kær, Tørring Kær og Ølholm Kær

I forslaget til justeringen af Natura 2000-grænserne er Uldum Kær, Tørring Kær og Øl-
holm Kær underlagt den største reduktion af de 5 Natura 2000 områder i kommunen. 
Natura 2000-området er reduceret med 223 ha i fuglebeskyttelsesområdet og 175 ha på 
habitatområdet, dvs. i begge tilfælde omkring 20 % af hele Natura 2000-området. Stør-
stedelen af de udtagne arealer er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3.

1. Fuglebeskyttelsesområdet er reduceret mere end habitatområdet i det nord-østli-
ge hjørne af Natura 2000-området, se figur 1. Der er ikke oplyst begrundelse for 
at udtage fuglebeskyttelsesarealer, som samtidig er habitatområde og §3 beskyt-
tet. Det forekommer ulogisk da det pga. naturbeskyttelsen alligevel ikke må op-
dyrkes, og da området ligger tæt på levested for rørhøg, som er en del af udpeg-
ningsgrundlaget. De åbne engarealer er velegnede som fødesøgningsområder for 
rørhøgen. 
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Fuglebeskyttelsesområdet i Uldum Kær, Tørring Kær og Ølholm Kær bør ikke re-
duceres på §3-beskyttede områder, hvor rørhøgen formodes at holde til. Se figur 
2.

2. Miljøstyrelsen har flere steder udtaget arealer af habitatområdet på trods af, at 
arealerne er §3-beskyttede. Dvs. Miljøstyrelsens retningslinjer om primært at ud-
tage intensivt drevne arealer og bynære arealer er ikke fulgt. Ligeledes indskræn-
kes lodsejernes muligheder for at søge tilskud, da en række tilskudsordninger til 
pleje af græs- og naturarealer kun kan søges indenfor Natura 2000-områderne. 
Desuden er §3-beskyttede arealer indenfor habitatområdet potentielle områder 
for udvidelse af eksisterende habitatnaturtyper. Derfor bliver det sværere at finde 
arealer hvor habitatnaturtyperne kan udvides indenfor Natura 2000-området, i ar-
bejdet med at opfylde Natura 2000-handleplanerne. 
§3-beskyttede arealer i Natura 2000-området Uldum Kær, Tørring Kær og Ølholm 
Kær bør ikke udtages af Natura 2000-området, se figur 3.

3. Der er taget mange flere arealer ud af Natura 2000-området end administrationen 
havde foreslået, også en del §3-beskyttede arealer, til trods for, at det var opdyr-
kede arealer, som skulle udtages. Desuden er administrationens forslag til udvi-
delser med §3 arealer, for at justere Natura 2000-grænsen til naturlige skel, ikke 
medtaget.

4. Miljøstyrelsen har stillet retningslinjer om at rette afgrænsningen til efter naturlige 
skel som veje, diger, vandløb, vandløbsbræmmer, §3 beskyttede arealer, læhegn, 
matrikelgrænser, skovbryn og højdekurver. Det er ikke konsekvent hvordan Mil-
jøstyrelsen har fulgt disse retningslinjer.

Signaturforklaring til kort:
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Figur 1. Eksisterende fuglebeskyttelsesområde og forslag til ny udpegning for fuglebeskyttelsesområdet samt 
§3-beskyttet natur i Natura 2000-område Uldum Kær, Tørring Kær og Ølholm Kær. Ortofoto 2016.

Figur 2. Forskel på forslag til habitatområde og fuglebeskyttelsesområde i forhold til eksisterende fuglebeskyt-
telses- og habitatområde (ens afgrænsning på eksisterende udpegning) samt §3-beskyttet natur i Natura 2000-
område Uldum Kær, Tørring Kær og Ølholm Kær. Ortofoto 2016.

Levested for 
rørhøg
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Figur 3. Eksisterende habitatområde-udpegning og forslag til ny habitatområde-udpegning samt beskyttet natur 
i Natura 2000-område Uldum Kær, Tørring Kær og Ølholm Kær. Ortofoto 2016.



6

B. Skove langs nordsiden af Vejle Fjord 

I forslaget til grænsejusteringen af Natura 2000-området Skove langs nordsiden af Vejle 
Fjord er både habitatområdet og fuglebeskyttelsesområdet stort set uændret i Hedensted 
Kommune, i forhold til eksisterende udpegning.

1. I den tekniske gennemgang blev foreslået at udtage større arealer dyrket mark, 
hvilket ikke er med i Miljøstyrelsens forslag. Her er kriteriet for at udtage intensivt 
drevne arealer ikke fulgt. 
Der kan udtages flere intensivt dyrkede marker i Natura 2000-området Skove 
langs nordsiden af Vejle Fjord fra habitatområdet, se figur 4.

Figur 4. Intensivt dyrkede marker er ikke taget ud af habitatområdet ved Natura 2000-området ved Vejle Fjord.
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C. Store vandskel, Rørbæk Sø, Tinnet Krat og Holtum Ådal øvre del

Ved store vandskel er forslag om en nedjustering af habitatområdet på ca. 51 ha i He-
densted Kommune, hvilket primært er dyrkede marker og skov.

1. Der er et eksempel på at grænsejusteringen går igennem en sø, hvilket er uhen-
sigtsmæssigt. 
Uhensigtsmæssig grænsejustering midt gennem en sø i Store Vandskel, Rørbæk 
Sø, Tinnet Krat og Holtum Ådal øvre del, bør tilrettes, se figur 5.

Figur 5. Grænsejusteringen går igennem en sø ved Natura 2000-område Store Vandskel, Rørbæk Sø, Tinnet 
krat og Holtum Ådal øvre del. Ortofoto 2016.
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D. Horsens Fjord, havet øst for og Endelave
Der er forslag om en lille udvidelse af habitatområdet på ca. 1 ha ved Borre Knob, udvi-
delsen følger §3-afgrænsningen. Hertil er ingen bemærkninger. Ingen ændring af fugle-
beskyttelsesområdet. Se figur 6.

Figur 6. Udvidelse af habitatområde ved Natura 2000-område Horsens Fjord. Ortofoto 2016.
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E. Bygholm Ådal

Der er forslag om små nedjusteringer af habitatområdet på ca. 0,4 ha i Hedensted Kom-
mune pga. dyrket mark, hvilket der ikke er bemærkninger til. Se figur 7.

Figur 7. Mindre justeringer af habitatgrænse i Natura 2000-området ved Bygholm Ådal. Den hvide stiplede linje 
er kommunegrænsen. Ortofoto 2016.


