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NOTAT
vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N227 Mols Bjerge
med kystvande
Forslag til Natura 2000-plan for N227 Mols Bjerge med kystvande har været i offentlig høring fra
den 19. december 2014 til den 10. april 2015.
Indkomne høringssvar kan ses på: http://www3.naturstyrelsen.dk/2015/natura2000/.
Alle forslag til Natura 2000-planer er annonceret offentligt på Naturstyrelsens hjemmeside og
desuden sendt i høring hos relevante myndigheder, jf. miljømålsloven § 43. Den offentlige høring
er endvidere annonceret i en række landsdækkende og regionale aviser. Lodsejere med væsentlige
interesser, der vil kunne berøres af et eller flere elementer i planlægningen for et Natura 2000område, er individuelt blevet orienteret om høringen over forslag til Natura 2000-planer.
Naturstyrelsen har modtaget i alt ca. 760 høringssvar vedrørende de enkelte Natura 2000-planer
og mere generelle høringssvar vedrørende naturplanlægningen. De generelle høringssvar er
sammenfattet i et samlet høringsnotat: www.naturstyrelsen.dk/natura2000/hoeringsnotat20162021.
Til denne Natura 2000-plan er der modtaget i alt 4 høringssvar.
Svarene har berørt følgende emne:
1. Landskabs- og miljømæssige konsekvenser af planlagt opstilling af havvindmøller i
Aarhusbugten.

Flere emner er uddybende behandlet i særskilt høringsnotat om generelle emner
http://nst.dk/media/138355/generelt-hoeringsnotat.pdf .
I det følgende sammenfattes de væsentligste synspunkter til de overfor nævnte punkter.
Naturstyrelsens bemærkninger hertil er anført i kursiv.
Det bemærkes, at høringssvarene kun er gengivet i hovedtræk. Liste over høringssvar med IDnummer vedlægges som bilag 1. Høringssvarene kan i sin helhed læses på
http://www3.naturstyrelsen.dk/2015/natura2000/.
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Bemærkninger til planforslaget
1. Landskabs- og miljømæssige konsekvenser af planlagt opstilling af havvindmøller i
Aarhusbugten
4 borgere: Sven Weel Jensen, Steen Pedersen, Karsten Gorm Sattrup og Charlotte Elling anfører
nogenlunde enslydende, at opstilling af havvindmøller ved Mejlflak vil være et overgreb mod
naturen i og omkring Aarhusbugten, og en trussel mod dyre- og fugleliv i de berørte områder og
virke ødelæggende på kystlandskabet med blinkende lys og støj.
Naturstyrelsen har følgende kommentar:
De omtalte møller er planlagt opstillet på havbunden i Aarhus Bugt umiddelbart uden for
afgrænsningen af Natura 2000-området N194 Mejlflak. Planlægning for havvindmøller er
Energistyrelsens ansvarsområde.
Natura 2000-planerne varetager udelukkende hensynet til de naturtyper og arter, som områderne
er udpeget for at beskytte. Overordnede landskabshensyn, som indlægget efterspørger, varetages
ikke af Natura 2000-planlægningen.
I forbindelse med planlægningen af en mulig mølleopstilling er der februar 2012 udarbejdet en
Natura 2000 konsekvensvurdering /-redegørelse. Redegørelsen konkluderer, at den planlagte
opstilling af havvindmøllerne hverken har væsentlige negative konsekvenser for de naturtyper og
arter som N194 Mejlflak er udpeget for at beskytte – eller tilsvarende for de Natura 2000-områder,
der ligger rundt om Aarhus Bugt.
Redegørelsen kan ses på Energistyrelsens hjemmeside.

Justering af forslag til Natura 2000-plan for N227 Mols Bjerge med kystvande
Den indkomne bemærkning giver ikke anledning til ændring i Natura 2000-planen.
Der er endvidere foretaget justering af teksten i afsnit 1. Natura 2000-planlægning og afsnit 4.
Indsatsprogram - med henblik på at præcisere videreførelse og konsolidering af indsatsen fra 1.
planperiode i lyset af, at indsatsen fra den første generation planer har haft en kortere periode til
gennemførelse end forudsat.
Ingen af ændringerne i forhold til planforslaget giver anledning til fornyet høring over
planforslaget, jf. miljømålslovens § 45.
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Bilag 1: Indkomne høringssvar til Natura 2000-planforslaget N227 Mols Bjerge med
kystvande
•
•
•
•

ID
ID
ID
ID

nr.:
nr.:
nr.:
nr.:

13910
13867
13822
13646

Sven Weel Jensen.
Steen Pedersen.
Karsten Gorm Sattrup.
Charlotte Elling.

Løbe
Løbe
Løbe
Løbe

nr.:
nr.:
nr.:
nr.:

20150410190151908
20150410121348814
20150409235452387
2015040722205857
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