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Høringsnotat vedrørende særskilt høring Natura 2000-området ved Nissum 
Fjord 

I forbindelse med den offentlige høring om justering af grænserne for Natura 2000-områderne, blev 

der foretaget en særskilt høring for en del af Natura 2000-området Nissum Fjord fra den 17. januar 

2018 til den 5. februar 2018.  

 

Baggrunden var, at regeringen sammen med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Socialistisk 

Folkeparti, har besluttet, at Høvsøre Prøvestation for store vindmøller skal udvides. Prøvestationen er 

beliggende tæt på Natura 2000 området Nissum Fjord (habitatområde H58 og 

fuglebeskyttelsesområde F38). De oplysninger, der var ved at blive indhentet i forbindelse med 

arbejdet med udvidelsen af Høvsøre Prøvestation, kunne have betydning for afgrænsningen af Natura 

2000-området umiddelbart syd for den eksisterende prøvestation. 

 

Miljøstyrelsen har modtaget i alt 5 høringssvar, herunder Region Midtjylland, Kriminalforsorgen 

Hobro og Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, som alle oplyser, at de ikke har bemærkninger.  

 

Følgende høringsparter er kommet med bemærkninger: Danmarks Naturfredningsforening 

lokalafdeling DN Lemvig samt Dansk Land- og Strandjagt. 

 

Dansk Land- og Strandjagt anfører i forbindelse med den særskilte høring af prøvestationen for 

vindmøller ved Høvsøre, at hele Nissum Fjord-områdets status som Natura 2000-område efter 

foreningens vurdering skaber store begrænsninger i den jagtlige udnyttelse af området. 

 

Miljøstyrelsen finder, at Dansk Land- og Strandjagts bemærkninger til høringen er af mere generel 

karakter, der ikke vedrører høringen om denne grænseændring. Høringssvaret vil i stedet blive 

behandlet i forbindelse med den generelle justering af Natura 2000-grænser. 
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Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling DN Lemvig foreslår, at der ikke sker en reduktion 

af området som en følge af udvidelsen af vindmølletestcentret ved Høvsøre, da området efter 

foreningens vurdering, er af største vigtighed for især fouragerende gæs, der indgår i områdets 

udpegningsgrundlag. 

 

Miljøstyrelsen kan oplyse, at der som led i arbejdet med udvidelse af Høvsøre Prøvestation ikke er 

fremkommet oplysninger, der kan danne grundlag for justering af grænserne (reduktion) 

umiddelbart syd for den oprindelige prøvestation.  

 

Derudover kan Miljøstyrelsen oplyse, at udover grænsejusteringer på baggrund af Miljøstyrelsens 

forslag og høringsproces er der også inddraget en opfølgning på lov nr. 705 af 8. juni 2018 om 

ændring af lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild (Udvidelse af vindmølletestcentrene 

ved Høvsøre og Østerild).  

 

Loven indebærer en fravigelse af beskyttelsen i EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 38 for Nissum Fjord 

(F38), som muliggør en placering af en standplads for en testmølle i Natura 2000-området ved 

Høvsøre. Som følge heraf skal der gennemføres kompenserende foranstaltninger, bl.a. en udvidelse 

af Natura 2000-området ved Nissum Fjord med et areal på ca. 35 ha egnet fødesøgningsareal, som 

kan kompensere for det potentielt påvirkede fødesøgningsområde for sangsvaner, kortnæbbede gæs 

og bramgæs. De identificerede kompensationsarealer er landbrugsarealer med tilsvarende kvalitet 

som det landbrugsareal, der potentielt påvirkes som følge af placering af en standplads i Natura 

2000-området. 

 

For nærmere vedrørende loven vedrørende udvidelse af vindmølletestcentrene ved Høvsøre og 

Østerild henvises til Erhvervsstyrelsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


