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Foreløbig konsekvensvurdering vedr. Natura 2000 og bilag IV-arter i fht. landzonetil-

ladelse til maskinhus på Nordre Strandvej 7, Hjarnø, 7130 Juelsminde 

 

Det ansøgte maskinhus i landzone er omfattet af planlovens § 35 (LBK nr. 937 af 24. septem-

ber 2009) og der skal derfor jf. habitatbekendtgørelsen (BEK nr. 408 af 01. maj 2007) foreta-

ges en vurdering af om maskinhuset kan påvirke Natura 2000-områder eller bilag IV-arter i 

området væsentligt. 

 

Den ansøgte landzonetilladelse er en lovliggørelse, da maskinhuset er allerede er opført.  

 

Hele Hjarnø ligger indenfor Natura 2000-område, der rummer Habitatområde nr. 52: ”Horsens 

Fjord, havet øst for og Endelave”, EF-fuglebeskyttelses-område, nr. 36: ”Horsens Fjord og En-

delave”, samt Ramsar-område nr. 13. Nærmeste udpegningsgrundlag i Habitatområdet er en 

strandeng af moderat naturtilstand, som er beliggende ca. 200 meter nord for maskinhuset. 

Strandengen er samtidig det nærmest beliggende § 3 område. 1,1 km mod nordøst ligger 

nærmeste yngelområde for fuglearter på fuglebeskyttelsesdirektivet, havterne og klyde. 

 

Udpegningsgrundlaget for EF-habitatområde H52, EF-fuglebeskyttelsesområde F36, Ramsar-

område 13, Horsens Fjord, havet øst for og Endelave kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside: 

www.nst.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Hvad_er_Natura_2000, og er følgende: 

 

Udpegningsgrundlaget for EF-habitatområdet: 

*=prioriteret naturtype 

1364 Gråsæl (Halichoerus grypus) 

1365 Spættet sæl (Phoca vitulina) 

1110 Sandbanker med lavvandet vedvarende dække af havvand 

1140 Mudder- og sandflader blottet ved ebbe 

1150 *Kystlaguner og strandsøer 

1160 Større lavvandede bugter og vige 

1170 Rev 

1220 Flerårig vegetation på stenede strande 

1310 Vegetation af kveller eller andre enårige strandplanter, der koloniserer mudder og sand 

1330 Strandenge 

2130 *Stabile kystklitter med urteagtig vegetation (grå klit og grønsværsklit) 

3140 Kalkrige søer og vandhuller med kransnålalger 

3160 Brunvandede søer og vandhuller 

4030 Tørre dværgbusksamfund (heder) 

6210 Overdrev og krat på mere eller mindre kalkholdig bund (*vigtige orkidelokaliteter) 

6230 *Artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund 

6410 Tidvis våde enge på mager eller kalkrig bund, ofte med blåtop 

7230 Rigkær 

9120 Bøgeskove på morbund med kristtorn 

9130 Bøgeskove på muldbund 

9160 Egeskove og blandskove på mere eller mindre rig jordbund 

9190 Stilkegeskove og –krat på mager sur bund 

91D0 *Skovbevoksede tørvemoser 

91E0 *Elle- og askeskove ved vandløb, søer og væld 

Udpegningsgrundlaget for EF-fuglebeskyttelsesområdet: 

Y=ynglefugl, T=Rastende trækfugl 

http://www.nst.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Hvad_er_Natura_2000
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Y Klyde 

Y Splitterne 

Y Havterne 

Y Dværgterne 

Y Skarv 

T Hjejle 

T Lille kobbersneppe 

T Bjergand 

T Fløjlsand 

T Ederfugl 

T Hvinand 

T Stor skallesluger 

 

Ramsarbestande af international betydning: 

Hvinand 

Bjergand 

Ederfugl 

Sortand 

Fløjlsand 

Mellemskarv 

Hjejle 

 

Bilag IV-arter 

Ifølge Faglig rapport fra DMU nr. 635, 2007, om Bilag IV-arter, er der fundet flere bilag IV-

arter i området. Det drejer sig om arter af flagermus: vandflagermus, brunflagermus, sydfla-

germus, dværgflagermus samt strandtudse. Hedensted Kommune har ikke konkret kendskab 

til forekomster af bilag IV-arter i nærområdet.  

 

Pga. maskinhusets placering, samt afstand til områder, der indgår i udpegningsgrundlaget for 

habitatområdet og områder i øvrigt, der kan tænkes at rumme yngle- og rasteområder for de 

arter af fugle, der indgår i udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet og Ramsarom-

rådet, vurderes der ikke at være risiko for, at udpegningsgrundlag eller Bilag IV-arter vil blive 

påvirket væsentligt. 

 

Hedensted Kommune vurderer samlet, at det ansøgte maskinhus hverken vil indskrænke eller 

forringe egnede yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter i området, eller kunne få negativ ind-

flydelse på habitatområdets og fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag.  

 

På denne baggrund vurderes der ikke at være krav om en nærmere konsekvensvurdering af 

projektets virkninger på Natura 2000-områder eller bilag IV arter. 

 

 


