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Høringsnotat for Natura 2000-område N15 Nibe 
Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal.  
 

Notat vedrørende høringssvar til forslag af 2017 til justerede Natura 2000-områdegrænser for N15 
Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal. 

Forslaget til justerede Natura 2000-områdegrænser for N15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup 
Ådal har været i offentlig høring fra d. 28/9 2017 til d. 3/1 2018. 

Indkomne høringssvar ses på https://fugle-habitat-2017.hoering.mfvm.dk. 

Oktober 2018: Som nævnt i afsnit 5.2 ”Den videre proces” har Miljø- og Fødevareministeriet haft en 
bekendtgørelse i høring med henblik på at opdatere Natura 2000-områdegrænserne. Høringssvarene, 
der vedrører dette Natura 2000-område, er omtalt i afsnit 6, som er tilføjet efter høring af 
bekendtgørelsen. Miljøstyrelsen har valgt at uddybe argumentationen for nogle af justeringerne. Afsnit 
1.3 er desuden blevet udbygget. 
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Figur 1. Gældende afgrænsning af Natura 2000-området Nibe Bredning, Halkær Ådal og 
Sønderup Ådal. 

 Grænsejustering for Natura 2000-området 1

 Indledning 1.1

Dette høringsnotat behandler høringsvar for dette specifikke Natura 2000-område.  Af høringsnotatet 
fremgår også dokumentationen for de konkrete justeringer af Natura 2000-områdets grænser. Der er 
ligeledes udarbejdet specifikke høringsnotater for øvrige Natura 2000-områder, hvor afgrænsningen 
er blevet justeret. Desuden har Miljøstyrelsen udarbejdet et generelt høringsnotat, som behandler 
høringsvar vedrørende generelle forhold, spørgsmål og problemstillinger.  

Formålet med justeringen bygger på aftalen om Naturpakken, som blev indgået af Venstre, Dansk 
Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti i maj 2016.  
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Aftaleteksten lyder: "Tilpasning af Natura 2000-områdernes afgrænsning  
Natura 2000-områderne er nogle af de mest værdifulde naturområder i Danmark. Der indgår dog i 
de udpegede Natura 2000-områder intensive jordbrugsarealer og byarealer, som ikke bidrager til 
beskyttelsen af direktivarter og -naturtyper, men som alligevel er underlagt nogle af de krav, der 
følger af Natura 2000-udpegningen. 

Der iværksættes, i dialog med interessenterne og EU-kommissionen, en gennemgang af 
afgrænsningen af Natura 2000-områderne med henblik på at undersøge muligheden for at mindske 
andelen af intensivt drevne jordbrugsarealer og evt. at udvide de udpegede områder med mere 
værdifuld natur, hvor det understøtter direktivmål.” 

I aftalen er det således aftalt, at Natura 2000-områderne skal tilpasses med henblik på at mindske 
andelen af intensivt drevne jordbrugsarealer og evt. udvide områder med mere værdifuld natur, der 
understøtter direktivmål.  

Efterfølgende har aftaleparterne bag Naturpakken i forsommeren 2018 ønsket at udvide Natura 2000-
områderne med yderligere naturarealer. Derfor er Natura 2000-områderne suppleret med yderligere 
naturarealer, primært på Naturstyrelsens områder. Det drejer sig om arealer med habitatnatur eller 
arealer med særlige naturværdier. Derudover er der også i enkelte tilfælde medtaget yderligere arealer, 
hvor der er tale om store arealer med aftale om konkrete tiltag til naturgenopretning eller naturarealer, 
hvor private lodsejere selv har foreslået, at arealet kan indgå i et Natura 2000-område.  

Resultatet er, at Natura 2000-arealet samlet set reduceres med ca. 29.900 hektar, der primært er 
intensivt drevne landbrugsarealer og byområder, som Miljøstyrelsen vurderer ikke har væsentlig 
betydning for beskyttelse af naturtyper og arter omfattet af naturdirektiverne. Natura 2000-arealet 
udvides med ca. 30.900 hektar nye naturarealer, der primært er beliggende på Naturstyrelsens 
arealer, og som vil have væsentlig betydning for beskyttelse af habitatnatur og arter omfattet af 
direktiverne. 

1.2 Danmarks udpegning af Natura 2000-områder 

Danmark har udpeget 113 fuglebeskyttelsesområder og 261 habitatområder, som tilsammen 
udgør 250 Natura 2000-områder. Danmark har p.t. udpeget godt 8 procent af landarealet og godt 
18 procent af havarealet. De danske Natura 2000 områder er udpeget for at beskytte en række arter og 
naturtyper. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og dyre- og plantearter, som er sjældne, 
truede eller karakteristiske for EU-landene. 

Natura 2000-områderne er med til at løfte Danmarks forpligtelser efter fuglebeskyttelsesdirektivet og 
habitatdirektivet, hvor der blandt andet er krav om udpegning af særlige områder, som beskytter arter 
og naturtyper. Formålet med udpegningen er, at områderne vil medvirke til, at naturen udvikler sig 
positivt, således at arter og naturtyper på sigt opnår gunstig bevaringsstatus.  

1.2.1 Kommissionens retningslinjer – ændringer i Natura 2000-områdegrænser 

Europa Kommissionen har i 2005 præciseret mulighederne for at ændre Natura 2000-
områdegrænser.  Herefter kan ændringer i grænserne for et Natura 2000-område ske ved opdatering 
af oplysninger i Europa-Kommissionens standarddatabase, som opdateres, når der foreligger ny viden 
eller nye nationale beslutninger. 

I forbindelse med udtagning eller ændringer af habitatområder forudsætter det kommissionens 
godkendelse bortset fra tekniske fejlrettelser, som samlet udgør under 5 % af områdets areal. 
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1.3 Kriterier 

Miljøstyrelsen har med henblik på udmøntning af Naturpakkens ønsker til justering af Natura 2000-
områderne samt EU-kommissionens retningslinjer udarbejdet en række faglige kriterier for ændringer 
i områdegrænserne. 

Disse kriterier præciserer, at enhver ændring skal kunne begrundes naturfagligt, og at ændringer som 
udgangspunkt skal ske på en måde, så der ikke opstår huller i Natura 2000 områderne. Samtidig bør 
Natura 2000-grænserne følge naturlige skel (f.eks. veje, diger, levende hegn, vandløb, kyst, skovbryn 
mv.).  

I overensstemmelse med aftaleteksten i Naturpakken er der generelt ikke set på ændringer af 
grænserne for marine Natura 2000-områder. I visse særlige tilfælde er der sket ændringer, hvor det 
kan begrundes i hensynet til eksisterende aktiviteter såsom havneanlæg og i øvrigt er i 
overensstemmelse med Natura 2000-beskyttelsen. 

De specifikke kriterier for at udtage arealer fra Natura 2000-områder tager udgangspunkt i, at der kan 
udtages arealer i byzone og arealer med tæt bebyggelse, sommerhusområder og arealer med særligt 
forstyrrende aktiviteter, herunder erhvervshavne. Det indgår dog også, at der ikke må udtages arealer 
med habitatnatur og levesteder med en væsentlig stabil forekomst af arter på habitatdirektivets bilag 1 
og 2, fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1 eller regelmæssigt tilbagevendende trækfuglearter på 
udpegningsgrundlaget.  

I fuglebeskyttelsesområder suppleres udtagningskriterierne med tre yderligere kriterier, hvorefter der 
skal foretages en konkret vurdering af arealets betydning for tilbagevendende trækfugle og fugle på 
områdets udpegningsgrundlag.  

De udtagne arealer er gennemgået flere gange i forbindelse med  kortlægning og overvågning i 
NOVANA-programmet. Som supplement hertil er bl.a. naturdatabasen, DOF-basen samt seneste og 
historiske luftfotos gennemgået for at konstatere, at der ikke findes habitatnatur og -arter på 
arealerne. Der er som nævnt ovenfor gennemført en konkret vurdering i forhold til fugle på 
udpegningsgrundlaget, hvor dette er relevant. 

Der er desuden udarbejdet kriterier for i hvilke tilfælde, et areal kan inddrages i et Natura 2000-
område. Efter disse kriterier skal der tages udgangspunkt i, om arealet ligger i tilknytning til 
habitatnatur eller er et levested for bilagsarter. Derudover skal arealet have en god naturkvalitet.  

Disse kriterier er suppleret med kriterier, som skal sikre, at eksisterende husdyrbrug ikke berøres af 
yderligere husdyrregulering. Dette er gjort ved at definere et areal rundt om alle registrerede 
husdyrbrug, inden for hvilket Natura 2000-områderne ikke er foreslået udvidet med ammoniakfølsom 
natur. I vurderingen indgår afstanden til nærmeste husdyrbrug. Denne vurdering bygger på de 
specifikke kriterier til beregning af friholdt areal omkring husdyrbrug. Der henvises til det generelle 
høringsnotat for nærmere oplysninger.  

Der er desuden lavet supplerende kriterier i forhold til inddragelse af arealer i 
fuglebeskyttelsesområder, hvor der særligt er lagt vægt på, om arealet har væsentlige forekomster af 
f.eks. sjældne bilag 1 arter, eller hvis arealet er med til at sikre et eksisterende områdes 
udpegningsgrundlag.  

Der henvises desuden til det generelle høringsnotat, hvor de samlede kriterier fremgår som bilag.  
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Aftaleparterne har ønsket at udvide Natura 2000-områderne med yderligere naturarealer. Derfor er 
Natura 2000-områderne suppleret med yderligere naturarealer, primært på Naturstyrelsens områder. 
Det drejer sig om arealer med habitatnatur eller arealer med særlige naturværdier. Derudover er der 
også i enkelte tilfælde medtaget yderligere arealer, hvor der er tale om store arealer med aftale om 
konkrete tiltag til naturgenopretning eller naturarealer, hvor private lodsejere selv har foreslået, at 
arealet kan indgå i et Natura 2000-område. I forbindelse med gennemgangen af Natura 2000-
områderne har Miljøstyrelsen desuden foretaget en kvalitetssikring af de eksisterende Natura 2000-
områders grænser. Dette er sket for at justere grænserne i forhold til nutidig anvendelse af digitale 
kort. I samme proces har Miljøstyrelsen gennemgået de oprindelige høringssvar fra dengang, da 
Natura 2000-områderne blev udpeget. Dette er sket for at sikre fuld overensstemmelse mellem 
områdegrænserne og de oprindelige beslutninger, herunder de daværende høringssvar. 

1.4 Høringer 

Miljøstyrelsen har i forbindelse med arbejdet med justerede Natura 2000-grænser ønsket en bred 
inddragelse af offentligheden i processen. Derfor har Miljøstyrelsen i løbet af processen foretaget flere 
høringer.  

Først er der foretaget en teknisk høring af kommuner og offentlige lodsejere, hvor kommunerne i deres 
egenskab som myndighed blev bedt om at komme med faglige og tekniske bidrag med fokus på bynære 
arealer og intensive jordbrugsarealer, der kunne tages ud af Natura 2000-områderne. Naturstyrelsen 
og Forsvaret blev ligeledes inddraget i denne tekniske proces blandt andet i forhold til forslag til, hvor 
det eventuelt ville være muligt at udvide Natura 2000-områderne. 

Dernæst er der foretaget en høring over et høringsforslag i perioden fra 28. september 2017 til 3. 
januar 2018. Som følge af ændringer på baggrund af modtagne høringssvar har et nyt forslag til 
justerede Natura 2000-grænser været i målrettet høring i perioden fra 17. maj til 31. maj 2018. De 
enkelte høringer beskrives nærmere i det nedenstående.  

Gennem hele processen med tilpasning at Natura 2000-områdernes grænser har Miljøstyrelsen haft 
en løbende dialog med forskellige interessenter, herunder afholdt møder med Kommunernes 
Landsforening, KTC – Kommunalteknisk Chefforening, de enkelte kommuner, erhvervet (bl.a. 
Skovforeningen, Landbrug og Fødevarer, Danmarks Jægerforbund, Danmarks Fiskeriforening), de 
grønne organisationer (Danmarks Naturfredningsforening, Birdlife/DOF) og Naturstyrelsen. 

I forbindelse med udarbejdelse af forslag til justerede Natura 2000-grænser har Miljøstyrelsen 
indhentet tekniske input fra kommuner og offentlige lodsejere. Kommunerne er i deres egenskab som 
myndighed blevet bedt om at komme med faglige og tekniske bidrag omkring Natura 2000-områderne 
med fokus på bynære arealer og intensive jordbrugsarealer, der kan tages ud af Natura 2000-
områderne.  

På baggrund af blandt andet de kvalitetssikrede Natura 2000-områders grænser og tekniske bidrag fra 
kommunerne har Miljøstyrelsen udarbejdet et forslag til justerede Natura 2000-grænser. Dette forslag 
har været i offentlig høring i perioden fra 28. september 2017 til 3. januar 2018. Høringen var 
annonceret i landsdækkende medie samtidig med, at der blev udsendt høringsbreve til interessenter og 
særligt berørte lodsejere (defineret som lodsejere med CVR-nummer indenfor grænserne af forslag til 
ny afgrænsning af Natura 2000-områder).  

Der blev i alt modtaget ca. 1.100 høringssvar indeholdende ca. 2.000 ændringsforslag. 
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De modtagne svar fra denne høring gav i flere situationer anledning til ændringer i det oprindelige 
forslag til justerede Natura 2000-grænser. Derfor udsendte Miljøstyrelsen et nyt forslag til justerede 
Natura 2000-grænser. Dette forslag blev sendt i en høring målrettet lodsejere med arealer, hvor der 
foreslås yderligere ændringer i forhold til den nuværende udpegning af Natura 2000-områder. Denne 
høring blev gennemført i perioden fra 17. maj til 31. maj 2018. I høringsbrevene har der været angivet 
en begrundelse for de påtænkte justeringer. På baggrund af denne høring modtog Miljøstyrelsen ca. 
150 høringssvar. 

Der har i forbindelse med høringen i sidste halvdel af 2017 og den målrettede høring i maj 2018 været 
udsendt materiale og kort, som har beskrevet de påtænkte justeringer, ligesom der på Miljøstyrelsens 
hjemmeside har været detaljerede oplysninger om baggrunden for arbejdet med justeringer af Natura 
2000-grænserne og kriterierne bag.  

De foretagne høringer er sket for at skabe et mere præcist grundlag for de faglige vurderinger for nye 
Natura 2000-områdegrænser, som først med udstedelsen af en bekendtgørelse om Natura 2000-
grænserne vil være endelige. De foreslåede justeringer i Natura 2000-områderne skal godkendes af 
EU-kommissionen. 

 

 Sammenfatning af høringsforslag og høringssvar for Natura 2
2000-område N15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal.  

 Sammenfatning af høringsforslaget  2.1

Sammenholdt med den gældende afgrænsning af N15 er der i Miljøstyrelsens høringsforslag sket en 
række reduktioner og udvidelser. Habitat- og fuglebeskyttelsesområdet er foreslået reduceret med 
intensivt drevne landbrugsarealer, bl.a. større arealer i den vestlige ende af området både nord og syd 
for Limfjorden samt nord for Ulvedybet.  
Både habitat- og fuglebeskyttelsesområdet er foreslået udvidet med et enkelt større strandengsareal i 
den nordøstlige ende af området ved Haldager, nord for Limfjorden.  
Habitatområdet er foreslået udvidet med mindre tilstødende naturarealer, bl.a. med habitatnaturtypen 
surt overdrev i Sønderup Ådal. 
 
Områdegrænserne er desuden berigtiget og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

 Sammenfatning af høringssvarene 2.2

Miljøstyrelsen har modtaget flere høringssvar indeholdende i alt 68 ændringsforslag med konkrete 
forslag til ændringer af Natura 2000-områdets afgrænsning. Forslagene er kommet fra Aalborg 
Kommune, Vesthimmerlands Kommune, Rebild Kommune, Dansk Botanisk Forening, en sejlklub, 
Danmarks Naturfredningsforening (både hovedkontoret og lokale kontorer), 2 lokale foreninger, en 
Landboforening, Dansk Ornitologisk Forening samt flere lodsejere og borgere. 

Ændringsforslagene indeholder både forslag om yderligere reduktioner og nye udvidelser af Natura 
2000-området. Forslagene om reduktioner begrundes bl.a. med, at der er tale om intensivt dyrkede 
arealer. Forslagene om udvidelser er bl.a. begrundet med tilstedeværelse af arter og habitatnatur på 
udpegningsgrundlaget, tilstedeværelse af natur, tilskudsmuligheder, ønske om at lave projekter og 
tilpasning af grænserne til naturlige skel og landskabselementer. 

I de kommende afsnit er ændringsforslagene gengivet i hovedtræk. Miljøstyrelsens kommentarer til de 
enkelte emner er anført i kursiv. 
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Nogle af høringssvarene berører emner, som ligger uden for rammerne af høringen om justering af 
grænserne for Natura 2000-områderne, fx kommentarer til gældende lovgivning, ønsker om 
ændringer af udpegningsgrundlag m.v. Sådanne høringssvar kan være kort gengivet, men kun i et 
begrænset omfang kommenteret. 

Af hensyn til det generelle overblik og læsevenlighed nævnes alene organisationer og kommuner med 
navn. Lodsejere og virksomheder er samlet under betegnelsen lodsejere. Alle høringssvar kan findes på 
https://fugle-habitat-2017.hoering.mfvm.dk 

I Miljøstyrelsens kommentering af høringssvarene henvises med links til eksisterende lovgivning og 
øvrigt materiale som f.eks. vejledninger, hvor dette er relevant. 

 Høringssvar vedr. generelle emner 3

Der er indkommet flere høringssvar, der omhandler generelle emner. Høringssvarene omhandler bl.a. 
betydningen af udpegningen af Natura 2000 områderne, digitaliseringen af Natura 2000 grænserne, 
relationer til anden lovgivning og planlægning, regler for udpegning af Ramsarområder samt ønsker 
om økonomisk kompensation og ekspropriation. 

 Lovfortolkning, retsgrundsætninger mv. 3.1

3.1.1 Habitatdirektivet, Fuglebeskyttelsesdirektivet og Ramsarområder  

En lodsejer mener, at det i forbindelse med udpegningen af habitatområdet, blev oplyst, at 
udpegningen ikke ville få betydning for deres fremtidige forretning. Lodsejer mener, at man allerede 
dengang, burde have udstedt et påbud om ophør af hans virksomhed, og henviser til habitatdirektivets 
artikel 6 stk. 2 hvor det ifølge lodsejer gælder, at negative virkninger på naturtyper i et habitatområde 
skal bringes til ophør. 

Høringssvar med bemærkninger af juridisk karakter, herunder bemærkninger til regler, relation til 
anden lovgivning mv. er behandlet i Miljøstyrelsens overordnede høringsnotat, som kan læses på 
Miljøstyrelsens hjemmeside mst.dk/graensejustering-hoeringsnotater. 

Dansk Ornitologisk Forening, Jammerbugt mener at de godt og vel 500 ha landbrugsarealer, der er 
taget ud af Natura 2000 beskyttelsen ved Ølands Vejle, nord for Ulvedybet i Miljøstyrelsens 
høringsforslag, er i modstrid med fuglebeskyttelsesdirektivet og Natura 2000 bestemmelserne, da de 
mener at arealerne har betydning for fuglene på udpegningsgrundlaget. 

Høringssvar med bemærkninger af juridisk karakter, herunder bemærkninger til regler, relation til 
anden lovgivning mv. er behandlet i Miljøstyrelsens overordnede høringsnotat, som kan læses på 
Miljøstyrelsens hjemmeside mst.dk/graensejustering-hoeringsnotater. 

Se nærmere vedr. foreningens høringssvar under konkrete ændringsforslag. 

En borger mener at fuglebeskyttelsesområde F1 skal udvides med hele øen Egholm og 
omkringliggende fjordområder, hvis man skal følge gældende reglerne om udpegning af Ramsar- og 
fuglebeskyttelsesområder. Lysbuget knortegås har ifølge borgeren skiftet adfærd siden 
fuglebeskyttelsesområdet blev udpeget, så arealer på Egholm og fjordområder omkring øen ifølge 
borgeren er blevet værdifulde rasteområder med stor forekomst af arten. Borgeren henviser til bl.a. til 
data fra DOF og rapporter fra Århus Universitet til at underbygge dette. Udpegningen af 
Ramsarområder er ifølge borgeren dynamisk, og borgeren vurderer at det er nødvendigt at udlægge et 

https://fugle-habitat-2017.hoering.mfvm.dk/
http://mst.dk/graensejustering-hoeringsnotater
http://mst.dk/graensejustering-hoeringsnotater
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nyt område, hvis de beskyttede fugle flytter sig. Ifølge borgeren er det EF-domstolens praksis, at 
udpegning og afgrænsning af disse Ramsarområder alene skal baseres på ornitologiske kriterier, mens 
det ifølge borgeren er ulovligt at inddrage samfundsøkonomiske, rekreative eller privatøkonomiske 
hensyn ved udpegningen.  

  
Høringssvar med bemærkninger af juridisk karakter, herunder bemærkninger til regler, relation til 
anden lovgivning mv. er behandlet i Miljøstyrelsens overordnede høringsnotat, som kan læses på 
Miljøstyrelsens hjemmeside mst.dk/graensejustering-hoeringsnotater. 

Se nærmere vedr. borgerens høringssvar under konkrete ændringsforslag.  

 

3.1.2 Relation til anden lovgivning 

En borger foreslår at den 3. limfjordsforbindelse placeres et andet sted af hensyn til lysbuget 
knortegås. 

Et digelag anmoder om at alle eksisterende og planlagte ændringer i forhold til natura 2000, friholder 
Digerlagets arealer samt dæmningen ved Gjøl, idet digelaget oplyser at det er pålagt at vedligeholde og 
klimatilpasse disse diger, jævnfør kystbeskyttelsesloven. Digelaget ønsker at diger og dæmninger samt 
en bræmme på 10-15 meter på begge sider heraf friholdes, så der kan foretages de nødvendige 
klimatilpasninger. Endvidere ønsker digelaget nuværende begrænsninger fjernet, så den nødvendige 
klimatilpasning kan gennemføres som de er pålagt gennem Kystbeskyttelsesloven, og de af 
kommunens udarbejdede vedtægter. 

Høringssvar med bemærkninger af juridisk karakter, herunder bemærkninger til regler, relation til 
anden lovgivning mv. er behandlet i Miljøstyrelsens overordnede høringsnotat, som kan læses på 
Miljøstyrelsens hjemmeside mst.dk/graensejustering-hoeringsnotater. 

3.1.2.1 Husdyrloven 

En lodsejer oplyser, at indførelsen af den nye lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug i 2011 har en stor 
konsekvens for hans landbrug, og har ifølge borgeren betydet at, bedriften skal lukke.  

Høringssvar med bemærkninger af juridisk karakter herunder bemærkninger til 
ammoniakregulering i forbindelse med husdyrloven er behandlet i Miljøstyrelsens overordnede 
høringsnotat, som kan læses på Miljøstyrelsens hjemmeside mst.dk/graensejustering-
hoeringsnotater. 

 

3.1.2.2 Fredninger 

En borger foreslår at Egholm fredes af hensyn til strandtudse.  

Høringssvar med bemærkninger af juridisk karakter herunder bemærkninger til regler, relation til 
anden lovgivning mv. er behandlet i Miljøstyrelsens overordnede høringsnotat, som kan læses på 
Miljøstyrelsens hjemmeside mst.dk/graensejustering-hoeringsnotater. 

 

http://mst.dk/graensejustering-hoeringsnotater
http://mst.dk/graensejustering-hoeringsnotater
http://mst.dk/graensejustering-hoeringsnotater
http://mst.dk/graensejustering-hoeringsnotater
http://mst.dk/graensejustering-hoeringsnotater
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3.1.3 Erstatning og kompensation 

En lodsejer opfordrer staten til at yde erstatning for de ødelæggelser store flokke af bramgæs ifølge 
lodsejeren påfører hans bedriften. 

Høringssvar med bemærkninger af juridisk karakter herunder bemærkninger til regler, relation til 
anden lovgivning mv. er behandlet i Miljøstyrelsens overordnede høringsnotat, som kan læses på 
Miljøstyrelsens hjemmeside mst.dk/graensejustering-hoeringsnotater. 

 

3.1.4 Retssikkerhed 

En lodsejer er ikke tilfreds med processen i forhold til den oprindelige udlægning af Natura 2000-
områderne. Lodsejeren mener, at digitaliseringen af områdegrænserne medførte at dele af hans 
staldbygning blev inddraget i habitatområde H15. Lodsejer er endvidere ikke tilfreds med den 
information han som lodsejer fik, da Natura 2000-områderne blev udpeget.  

Høringssvar med bemærkninger af juridisk karakter herunder bemærkninger til regler, relation til 
anden lovgivning mv. er behandlet i Miljøstyrelsens overordnede høringsnotat, som kan læses på 
Miljøstyrelsens hjemmeside mst.dk/graensejustering-hoeringsnotater. 

 

 Høringsgrundlag og høringsmaterialet 3.2

3.2.1 Processen for Natura 2000-grænsejusteringen 

Miljøstyrelsen har modtaget høringssvar fra en forening på vegne af flere lodsejere med forslag om 
ikke at udvide habitatområdet med Binderup Ådal.  

Flere lodsejere ønsker ikke at arealer i Binderup Ådal, foreslået af Aalborg og Rebild Kommune, 
inddrages i habitatområdet. Lodsejerne vurderer at det vil få store økonomiske konsekvenser for deres 
husdyrproduktion. De mener at det vil stride i mod Miljøstyrelsens kriterier for grænsejusteringerne at 
inddrage de pågældende arealer i habitatområdet. 
 
Miljøstyrelsen takker for høringssvarene. Efter at høringen er slut, behandler Miljøstyrelsen alle 
indkomne høringssvar. På baggrund af høringssvarene laves der et forslag til, hvordan de nye 
grænser for Natura 2000-områderne skal se ud. Ved behandlingen af høringssvar tages hensyn til 
de samme kriterier, der som udgangspunkt lå til grund for Miljøstyrelsens høringsforslag. 

Under den offentlige høring kan der være foreslået større ændringer i Natura 2000-områdernes 
grænser. Hvis disse forslag tages med i Miljøstyrelsens forslag til de nye grænser for Natura 2000-
områderne, så laves der en supplerende høring af de berørte parter (hvis de ikke selv har stillet 
forslaget). På den måde sikres det, at alle relevante parter er bekendt med større ændringsforslag, 
og at alle har mulighed for at udtrykke deres mening. 

Høringssvar med bemærkninger af juridisk karakter herunder bemærkninger til 
ammoniakregulering i forbindelse med husdyrloven er behandlet i Miljøstyrelsens overordnede 
høringsnotat, som kan læses på Miljøstyrelsens hjemmeside mst.dk/graensejustering-
hoeringsnotater. 

http://mst.dk/graensejustering-hoeringsnotater
http://mst.dk/graensejustering-hoeringsnotater
http://mst.dk/graensejustering-hoeringsnotater
http://mst.dk/graensejustering-hoeringsnotater
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3.2.2 Kortgrundlaget 

En lodsejer mener, at hans ejendom ville ligge udenfor habitatgrænsen, såfremt de oprindelige 
håndtegnede grænser var blevet digitaliseret på opdaterede kort.  

Høringssvar med bemærkninger vedr. digitalisering af Natura 2000 grænserne er behandlet i 
Miljøstyrelsens overordnede høringsnotat, som kan læses på Miljøstyrelsens hjemmeside 
mst.dk/graensejustering-hoeringsnotater. 

 

 MST’s kriterier og anvendelsen 3.3

Danmarks Naturfredningsforening-lokalafdeling (DN-Aalborg) undrer sig over, at der ifølge 
foreningen fjernes habitatnatur flere steder, da de mener det strider mod Miljøstyrelsens egne 
retningslinjer om, at der som udgangspunkt ikke kan fjernes arealer med habitatnatur fra 
habitatområderne. 

DN-Aalborg undrer sig over formålet med at nogle arealer går fra at være både habitat- og 
fuglebeskyttelsesområde til kun at være fuglebeskyttelsesområde. DN Aalborg mener at 
den umiddelbare konsekvens er, at lodsejerne mister muligheden for betydelige tilskud i til naturvenlig 
drift. DN Aalborg mener, at konsekvensen på lidt længere sigt vil være, at en eventuel fremtidig 
udvidelse af det tilstødende NATURA 2000 område, eller bufferområder hertil, vanskeliggøres ligesom 
den foreslåede ændring ifølge foreningen vil være en hindring for det optimale udbytte i forbindelse 
med arbejdet med Det Grønne Danmarkskort. 

Høringssvar med generelle bemærkninger til virkemidler, finansiering og/eller støtteordninger 
relateret til Natura 2000 er behandlet i Miljøstyrelsens overordnede høringsnotat, som kan læses på 
Miljøstyrelsens hjemmeside mst.dk/graensejustering-hoeringsnotater  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mst.dk/graensejustering-hoeringsnotater
http://mst.dk/graensejustering-hoeringsnotater
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 Behandling af områdespecifikke emner 4

Område N15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal består af følgende habitat- og 
fuglebeskyttelsesområder: 

- H15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal 
- F1 Ulvedybet og Nibe Bredning 

 

Figur 2. Habitatområde 
H15 

 

Figur 3. 
Fuglebeskyttelsesområde 
F1 

Høringssvar med konkrete arealforslag til de enkelte habitat- og fuglebeskyttelsesområde samt 
høringsforslagets forslag om justeringer i områdegrænserne vil blive gennemgået område for område i 
de følgende afsnit. 

 

 Habitatområde 15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal 4.1

4.1.1 Høringsforslag 

Habitatområdet er foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer, bl.a. større arealer i den 
vestlige ende af området både nord og syd for Limfjorden. Habitatområdet er foreslået udvidet med 
mindre, tilstødende naturarealer, bl.a. indeholdende habitatnaturtypen surt overdrev. 

Habitatområdet er foreslået tilføjet et enkelt større strandengsareal i den nordøstlige ende af området 
ved Haldager, nord for Limfjorden. 
Områdegrænserne er desuden berigtiget og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

Figur 4 viser de berigtigede grænser samt høringsforslaget for habitatområde 15 Nibe bredning, 
Halkær Ådal og Sønderup Ådal. 
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Figur 4. Habitatområde H15. Den røde skravering viser de berigtigede grænser for 
habitatområdet, og den grønne skravering angiver høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, 
der kun er skraveret med grønt er forslag til udvidelser, og arealer, der kun er skraveret med rødt 
er forslag til reduktioner. 

 

4.1.2 Indkomne høringssvar 

Miljøstyrelsen har modtaget flere høringssvar indeholdende i alt 61 ændringsforslag med konkrete 
forslag til ændringer af habitatområdets afgrænsning. Forslagene er kommet fra Aalborg Kommune, 
Vesthimmerlands Kommune, Rebild Kommune, Dansk Botanisk Forening, en sejlklub, Danmarks 
Naturfredningsforening (både hovedkontoret og lokale kontorer), 2 lokale foreninger, en 
Landboforening, Dansk Ornitologisk Forening samt flere lodsejere og borgere. 

Ændringsforslagene indeholder både forslag om yderligere reduktioner og nye udvidelser af 
habitatområdet. Forslagene om reduktioner begrundes bl.a. med, at der er tale om intensivt dyrkede 
arealer. Forslagene om udvidelser er bl.a. begrundet med tilstedeværelse af arter og habitatnatur på 
udpegningsgrundlaget, tilstedeværelse af natur, tilskudsmuligheder, ønske om at lave projekter og 
tilpasning af grænserne til naturlige skel og landskabselementer. 
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På figur 5 ses Miljøstyrelsens høringsforslag samt de indkomne ændringsforslag der indeholder et 
konkret geografisk forslag til ændringer i områdeafgrænsningen. Ændringsforslagene behandles i 
grupper ud fra deres geografiske placering. Dette gøres ved at underopdele området i en række 
kvadrater på 2,5 km x 2,5 km der bruges til at foretage en systematisk gennemgang af høringsforslaget 
og behandling af indkomne ændringsforslag. Kvadraterne gennemgås først nord for Limfjorden fra det 
nordvestlige hjørne mod øst langs grænsen til Egholm. Herefter gennemgås kvadraterne syd for 
Limfjorden fra øst mod vest, hvor grænsen følges langs de 2 ådale.  

 

 

Figur 5. Habitatområde 15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal. Den røde skravering 
viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering angiver 
høringsforslagets afgrænsning. De gule, blå og brune helfarvede polygoner viser 
ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til reduktion og brun er 
forslag til nye områder. 
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4.1.2.1 Kvadrat 874, 875, 909, 910, 946, 947 – arealer nær Holmsø og Attrup 

 

Figur 6.  Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 5. Den røde 
skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering angiver 
høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med grønt er forslag til 
udvidelser, og arealer, der kun er skraveret med rødt er forslag til reduktioner. De gule, blå og 
brune helfarvede polygoner viser ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er 
forslag til reduktion og brun er forslag til nye områder. 

Miljøstyrelsen har foreslået at arealer i den nordvestligste del af habitatområdet udtages.  De 
nævnte justeringer er sket, da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier.  Miljøstyrelsen 
har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af Naturdatabasen og har i den forbindelse ikke 
fundet dokumentation for naturtyper, levesteder eller arter på udpegningsgrundlaget for 
habitatområdet på arealet. Miljøstyrelsen har desuden foretaget en vurdering af luftfoto fra 1995 og 
2016. Det vurderes, at de udtagne arealer på begge luftfotos kan karakteriseres som intensivt drevet 
areal eller bebyggelse. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealerne kan udtages fra 
habitatområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i forhold til den 
eksisterende udpegning.  

En lodsejer foreslår et smalt areal i habitatområdet længst mod vest tages ud af habitatområdet, da 
arealet ifølge lodsejer ikke indeholder natur, men kun dyrket mark. 

Miljøstyrelsen har på baggrund af høringssvaret gennemgået datagrundlaget samt luftfoto og 
vurderer på den baggrund, at arealet ikke bidrager til beskyttelsen af habitatnatur eller levesteder 
for arter på habitatområdets udpegningsgrundlag. På den baggrund justeres høringsforslaget. 
 
Forslaget til justerede grænser har været i høring hos de implicerede lodsejere. Der er ikke kommet 
høringssvar. Den justerede grænse ses på kortet i figur 7. 

http://mst.dk/media/139254/kriterier-til-forslag-til-aendringer-i-natura-2000-graenserne.pdf
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Figur 7. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 5. Den grønne 
skravering angiver høringsforslagets afgrænsning og den blå streg angiver den opdaterede 
områdegrænse. 

4.1.2.2 Kvadrat 1062 og 1105 – arealer nær Østerby 

 

Figur 8. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 5. Den røde 
skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering angiver 
høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med grønt er forslag til 
udvidelser, og arealer, der kun er skraveret med rødt er forslag til reduktioner. De gule, blå og 
brune helfarvede polygoner viser ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er 
forslag til reduktion og brun er forslag til nye områder.  



 

 

17 

Miljøstyrelsen har foreslået at arealer nær Østerby tages ud af habitatområdet.  De nævnte 
justeringer er sket, da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier.  Miljøstyrelsen har 
vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af Naturdatabasen og har i den forbindelse ikke fundet 
dokumentation for naturtyper, levesteder eller arter på udpegningsgrundlaget for habitatområdet 
på arealet. Miljøstyrelsen har desuden foretaget en vurdering af luftfoto fra 1995 og 2016. Det 
vurderes, at de udtagne arealer på begge luftfotos kan karakteriseres som intensivt drevet areal eller 
bebyggelse. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealerne kan udtages fra habitatområdet, 
uden at der sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i forhold til den eksisterende udpegning.  

 

4.1.2.3 Kvadrat 1060, 1061, 1102, 1103, 1104, 1149, 1150 og 1151–arealer nord for 
Ulvedybet samt nær Bjerget 

 

 

Figur 9. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 5. Den røde 
skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering angiver 
høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med grønt er forslag til 
udvidelser, og arealer, der kun er skraveret med rødt er forslag til reduktioner. De gule, blå og 
brune helfarvede polygoner viser ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er 
forslag til reduktion og brun er forslag til nye områder.  

Miljøstyrelsen har foreslået at 3 mindre arealer langs den nordlige del af Ulvedybet tages ud af 
habitatområdet.  De nævnte justeringer er sket, da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige 
kriterier.  Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af Naturdatabasen og har 
i den forbindelse ikke fundet dokumentation for naturtyper, levesteder eller arter på 
udpegningsgrundlaget for habitatområdet på arealet. Miljøstyrelsen har desuden foretaget en 
vurdering af luftfoto fra 1995 og 2016. Det vurderes, at de udtagne arealer på begge luftfotos kan 
karakteriseres som intensivt drevet areal eller bebyggelse. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, 

http://mst.dk/media/139254/kriterier-til-forslag-til-aendringer-i-natura-2000-graenserne.pdf
http://mst.dk/media/139254/kriterier-til-forslag-til-aendringer-i-natura-2000-graenserne.pdf
http://mst.dk/media/139254/kriterier-til-forslag-til-aendringer-i-natura-2000-graenserne.pdf
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at arealerne kan udtages fra habitatområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af 
beskyttelsen i forhold til den eksisterende udpegning.  

Danmarks Naturfredningsforening-lokalforening (DN-Jammerbugt) foreslår, at udvide det 
eksisterende habitatområde med Gjøl Bjerg samt omdriftsjordene omkring Gjøl Bjerg. DN 
Jammerbugt mener, at både overdrevet og de tilgrænsende arealer indeholder værdifuld natur, og 
vurderes af foreningen at understøtte direktivmålet. DN Jammerbugt oplyser, at Gjøl Bjerg er tilgroet, 
men foreningen vurderer arealet indeholder artsrige sure overdrev og kalkrige overdrev.  

Miljøstyrelsen takker for det indsendte høringssvar. Høringssvaret indeholder forslag om udvidelse 
af habitatområdet med Gjøl Bjerg og omdriftsjordene omkring Bjerget. Da de gældende danske 
udpegninger af Natura 2000-områder er godkendt af EU-Kommissionen, og da der i justeringen af 
Natura 2000-områderne fokuseres på at udtage intensivt drevne arealer af Natura 2000-
områderne jf. de faglige kriterier og ikke udtage habitatnatur eller levesteder for arter samt tage 
højde for at eventuelle nye arealer, som natura 2000-områderne udvides med, ikke skal give 
yderligere restriktioner for eksisterende husdyrbrug, så vurderes det, at der ikke er behov for 
yderligere udpegning af arealer. På den baggrund fastholdes høringsforslagets områdegrænser. 
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4.1.2.4 Kvadrat 1152 og 1205 – arealer ved Gjøl by 

 

Figur 10. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 5. Den røde 
skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering angiver 
høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med grønt er forslag til 
udvidelser, og arealer, der kun er skraveret med rødt er forslag til reduktioner. De gule, blå og 
brune helfarvede polygoner viser ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er 
forslag til reduktion og brun er forslag til nye områder.  

Miljøstyrelsen har foreslået en justering af områdegrænsen omkring Gjøl Havn med fokus på at 
følge naturlige skel og udtage lokalplanlagte arealer og arealer i byzone. Justeringen er sket, da 
arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. Grænsen ved Gjøl Havn er således 
tilpasset afgrænsningen af den gældende lokalplan af 27. november 1985.  

En sejlklub ønsker at arealet ved Gjøl Havn forbliver indenfor habitatområdet, da foreningen mener 
det sikrer havneområdet mod bebyggelse med højere bygninger og konstruktioner, som foreningen 
mener, kan have negativ betydning for fuglene på områdets udpegningsgrundlag.  

En borger ønsker, at grænserne for habitatområdet omkring Gjøl havn føres tilbage til de oprindelige. 

En borger foreslår at grænsen for habitatområdet justeres, så den følger den nord-syd gående grøft øst 
for Gjøl Havn.  
 
Miljøstyrelsen takker for de indsendte høringsforslag, der indeholder et ønske om at bevare 
arealerne omkring Gjøl Havn indenfor habitatområdet af hensyn til fuglene på 
udpegningsgrundlaget og justering af grænsen til naturligt skel. I forbindelse med justeringen af 
Natura 2000-områdernes grænser har Miljøstyrelsen fjernet arealer, der lå i byzone før Natura 
2000-områderne blev udpeget. Grænsen ved Gjøl Havn er således tilpasset afgrænsningen af den 
gældende lokalplan af 27. november 1985. Annullering af reduktionen af grænserne imødekommes 
ikke, da arealerne lå i byzone før Natura 2000-området blev udpeget.  
 
 
 
 
 

http://mst.dk/media/139254/kriterier-til-forslag-til-aendringer-i-natura-2000-graenserne.pdf
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4.1.2.5 Kvadrat 1202, 1241, 1242 og 1243 – arealer mellem Gjøl og Haldager 

 

 

Figur 11. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 5. Den røde 
skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering angiver 
høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med grønt er forslag til 
udvidelser, og arealer, der kun er skraveret med rødt er forslag til reduktioner. De gule, blå og 
brune helfarvede polygoner viser ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er 
forslag til reduktion og brun er forslag til nye områder.  

Miljøstyrelsen har foreslået at et mindre areal langs habitatgrænsen mellem Gjøl og Haldager tages 
ud af habitatområdet.  De nævnte justeringer er sket, da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige 
kriterier.  Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af Naturdatabasen og har 
i den forbindelse ikke fundet dokumentation for naturtyper, levesteder eller arter på 
udpegningsgrundlaget for habitatområdet på arealet. Miljøstyrelsen har desuden foretaget en 
vurdering af luftfoto fra 1995 og 2016. Det vurderes, at de udtagne arealer på begge luftfotos kan 
karakteriseres som intensivt drevet areal eller bebyggelse. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, 
at arealerne kan udtages fra habitatområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af 
beskyttelsen i forhold til den eksisterende udpegning.  

Miljøstyrelsen foreslår desuden at udvide habitatområdet med et areal omkring Haldager, da 
arealet lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har ud fra Miljøstyrelsens viden 

http://mst.dk/media/139254/kriterier-til-forslag-til-aendringer-i-natura-2000-graenserne.pdf
http://mst.dk/media/139254/kriterier-til-forslag-til-aendringer-i-natura-2000-graenserne.pdf
http://mst.dk/media/139254/kriterier-til-forslag-til-aendringer-i-natura-2000-graenserne.pdf
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om lokale forhold og luftfotos fra 1995-2016 vurderet, at de foreslåede medtagede arealer indeholder 
habitatnaturtypen strandeng. 
 
Et digelag anmoder om at den foreslåede udvidelse af Natura 2000 området ved 
Ryå annulleres, idet digelaget oplyser, at de er pålagt at vedligeholde og klimatilpasse disse diger, 
jævnfør kystbeskyttelsesloven.  

Digelaget ønsker at de diger og dæmninger, som laget oplyser, at de har ansvaret for samt en bræmme 
på 10-15 meter på begge sider friholdes, så der kan foretages de nødvendige klimatilpasninger. 

Endvidere ønsker digelaget nuværende begrænsninger fjernet, så den nødvendige klimatilpasning kan 
gennemføres. som de ifølge digelaget er pålagt gennem Kystbeskyttelsesloven, og de af kommunens 
udarbejdede vedtægter. 

Miljøstyrelsen har på baggrund af høringssvaret gennemgået datagrundlaget og vurderer på den 
baggrund, at arealerne på digerne ved Ryå og mod fjorden ikke bidrager til beskyttelsen af 
habitatnatur eller levesteder for arter på habitatområdets udpegningsgrundlag. På den 
baggrund justeres områdegrænsen så digelagets arealer ved Ryå og mod fjorden ikke indgår i 
habitatområdet. De øvrige strandengsarealer øst for Ryå bevares indenfor habitatområdet. 

Et digelag anmoder om, at Gjøl Øland dæmningen udtages af habitatområdet. Ifølge Digelaget er 
dæmningen og Ulvedybet ikke matrikuleret og ejes af Kommunen eller Staten, men Digelaget oplyser, 
at de er pålagt vedligeholdelsen jævnfør kystbeskyttelsesloven og lagets vedtægter. Digelaget ønsker 
derfor nuværende begrænsninger fjernet, da digelaget vurderer det er nødvendigt for at 
klimatilpasning kan gennemføres, jf. Kystbeskyttelsesloven og kommunale vedtægter. Digelaget 
ønsker diger og dæmninger samt en bræmme på 10-15 meter på begge sider friholdt, så der kan 
foretages de nødvendige klimatilpasninger. 
 

I processen med at justere grænserne for habitatområderne fokuseres der på justeringer i kanten af 
områdegrænserne på baggrund af EU’s retningslinjer for afgrænsning af Natura 2000-områder. 
Miljøstyrelsen vurderer at det foreslåede areal har karakter af et hul i det eksisterende 
habitatområde. Dette er ikke i overensstemmelse med EUs retningslinjer. På baggrund af dette 
fastholdes høringsforslagets områdegrænser ved Gjøl Øland dæmningen. 

DN- Jammerbugt tilkendegiver tilfredshed med at habitatområdet er udvidet ved 
Haldager/sandholme. 

Miljøstyrelsen takker for høringssvaret. 

Den justerede grænse ses på kortet i figur 12. 



 

 

22 

 
 

 

Figur 12. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 5. Den 
grønne skravering angiver høringsforslagets afgrænsning og den blå streg angiver den opdaterede 
områdegrænse. 
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4.1.2.6 Kvadrat 1273, 1274, 1275, 1276, 1312, 1313, 1314, 1315, 1352, 1353 og 1354  
– arealer ved Aalborg Lufthavn og Egholm 

 

Figur 13. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 5. Den røde 
skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering angiver 
høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med grønt er forslag til 
udvidelser, og arealer, der kun er skraveret med rødt er forslag til reduktioner. De gule, blå og 
brune helfarvede polygoner viser ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er 
forslag til reduktion og brun er forslag til nye områder.  

Miljøstyrelsen har foreslået at 2 mindre areal langs habitatgrænsen ved Aalborg Lufthavn og 2 
arealer på Egholm tages ud af habitatområdet.  De nævnte justeringer er sket, da arealerne lever op 
til Miljøstyrelsens faglige kriterier.  Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form 
af Naturdatabasen og har i den forbindelse ikke fundet dokumentation for naturtyper, levesteder 

http://mst.dk/media/139254/kriterier-til-forslag-til-aendringer-i-natura-2000-graenserne.pdf
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eller arter på udpegningsgrundlaget for habitatområdet på arealerne. Miljøstyrelsen har desuden 
foretaget en vurdering af luftfoto fra 1995 og 2016. Det vurderes, at de udtagne arealer på begge 
luftfotos kan karakteriseres som intensivt drevet areal eller bebyggelse. Ud fra dette har 
Miljøstyrelsen vurderet, at arealerne kan udtages fra habitatområdet, uden at der sker en kvalitativ 
forringelse af beskyttelsen i forhold til den eksisterende udpegning.  

Miljøstyrelsen har modtaget flere høringssvar vedr. udvidelse af habitatområdet ved Egholm. 
Høringssvar vedr. fuglebeskyttelsesområdet behandles særskilt i afsnit 4.2 

En borger ønsker Natura 2000-området udvidet med Egholm og arealerne omkring øen på baggrund 
af forekomst af lysbuget knortegås. Borgeren ønsker endvidere habitatområdet udvidet på baggrund af 
store bestande af strandtudse og tilstedeværelse af odder. 

En forening foreslår at Natura 2000 grænsen justeres så hele Egholm bliver en del af Natura 2000 
området, da foreningen mener grænsen dermed følger et mere naturligt skel i landskabet og giver 
mere mening i forhold til dyrelivet på øen. Endvidere foreslår foreningen, at Natura 2000 grænsen ved 
Nørholmsvej justeres til naturligt skel, så den følger Hasseris Å og eksisterende grusveje.  

En forening foreslår at limfjordsarealet omkring øen Egholm, Limfjordsarealet mellem øens sydside og 
Aalborg samt spredningskorridoren på Aalborg landsiden ved Nørholmsvej, Hasseris Å og Aalborg 
Kloakforsyning udpeges som habitatområde (og fuglebeskyttelsesområde). Foreningen mener at de 
specifikke kriterier for at kunne inddrage arealerne i Natura 2000-områderne er opfyldt, og mener 
især at det vil give en kvalitativ forbedring af beskyttelsen i forhold til den eksisterende udpegning 
(2017) for strandtudse, spidssnudet frø, løgfrø, vandflagermus, sydflagermus og odder. 

En borger foreslår, at øen Egholm og de omkringliggende fjordarealer udpeges som habitatområde (og 
fuglebeskyttelsesområde). Det foreslåede areal har ifølge borgeren et stort potentiale i forhold til 
forekomsten af særlige beskyttede dyr, navnlig strandtudsen og den lysbuede knortegås, og at en 
udpegning vil sikre dyrenes levesteder for fremtiden ifølge borgeren. 

En borger foreslår at øen Egholm og de omkringliggende fjordområder bliver udpeget til 
habitatområde (og fuglebeskyttelsesområde). Ifølge borgeren forekommer bilag IV arten strandtudse 
på hele Egholm, og lysbuget knortegås fouragerer i fjorden på begge sider af Egholm i linjeføringen for 
den 3. limfjordsforbindelse. Borgeren oplyser at strandtudsen er beskyttet af både 
naturbeskyttelsesloven, artsfredningsbekendtgørelsen og habitatbekendtgørelsen, og at arten ifølge 
borgeren er gået meget tilbage på Egholm. Borgeren mener at Egholm bør fredes af hensyn til 
strandtudsen. Borgeren oplyser desuden at der er observeret oddere på Egholm. Dette mener borgeren 
er et supplerende argument for at udpege Egholm og omkringliggende arealer til habitatområde.  

En borger foreslår at hele Egholm ø og hele Limfjordsstykket nord for øen udpeges som habitatområde 
(og fuglebeskyttelsesområde) på baggrund af forekomst af strandtudse og lysbuget knortegås. 
Borgeren oplyser, at der lever i flere flokke af strandtudse fordelt rundt på øen inklusive i den østlige 
del - og at arten er beskyttet i henhold til habitatdirektivets bilag 4.  

En borger foreslår, at udvide habitatområdet (og fuglebeskyttelsesområdet) med Øen Egholm og 
omkringliggende fjordarealer af hensyn til meget væsentlige forekomster af Lysbuget knortegås på den 
østlige del af øen Egholm samt i Nørredybet, vandområdet ud for Egholms østlige del. 

En borger foreslår, at udvide habitatområdet (og fuglebeskyttelsesområde) med øen Egholm og 
omkringliggende fjordarealer af hensyn til forekomster af strandtudse på den østlige del af øen 
Egholm. 
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En borger (og ejer af en mindre del af det foreslåede areal) mener at hele øen Egholm samt 
fjordområderne omkring øen skal udpeges til habitatområde (og fuglebeskyttelsesområde). Borgeren 
foreslår endvidere udvidelsen på baggrund af forekomsten af lysbuget knortegås og en række andre 
fugle samt regler for udpegning af ramsarområder.  

En borger ønsker habitatområdet (og fuglebeskyttelsesområdet) udvidet med Egholm og de 
omkringliggende fjordområder. Borgeren mener at området omkring Egholm er et afgørende 
fourageringsområde for lysbuget knortegås. 

En borger foreslår udvidelse af Natura 2000 området med øen Egholm og omkringliggende 
fjordarealer.  Borgeren begrunder udvidelsen af habitatområdet med at der i følge borgeren lever store 
flokke af strandtudser over hele øen, og disse er beskyttet af habitatdirektivets bilag 4. Borgeren 
begrunder forslaget om udvidelse af fuglebeskyttelsesområdet med at de sjældne lysbugede knortegæs.  

To foreninger foreslår at øen Egholm og omkringliggende fjordområder udpeges som habitatområde 
(og fuglebeskyttelsesområde). Den ene forening begrunder udvidelsen af habitatområdet ved Egholm 
med at øen ifølge foreningen har store bestande af strandtudser, samt tilstedeværelse af odder. Den 
anden forening begrunder udvidelsen med forekomst af strandtudser, spidssnudet frø, løgfrø, 
vandflagermus, sydflagermus, og odder. 

 Miljøstyrelsen takker for de indsendte høringssvar. Høringssvarene indeholder forslag om en større 
udvidelse af habitatområdet med øen Egholm og omkringliggende fjordarealer samt arealer syd for 
Limfjorden. Miljøstyrelsen kan med henvisning til det foreliggende datagrundlag ikke verificere, at 
arealet har væsentlig betydning som levested for de nævnte arter (odder) på habitatområdets 
udpegningsgrundlag. Justeringen af Natura 2000-områdernes grænser er igangsat på baggrund af 
Aftale om Naturpakken, maj 2016. Formålet med Naturpakken er at udtage intensivt drevne arealer 
fra Natura 2000-områderne og evt. at udvide med nye arealer. Forslaget falder derfor udenfor 
rammen af Naturpakken, da de gældende danske udpegninger af Natura 2000-områder er 
godkendt af EU-Kommissionen, og da der fokuseres på at udtage intensivt drevne arealer jf. de 
faglige kriterier og ikke udtage habitatnatur eller levesteder for arter. På denne baggrund vurderes 
det, at der ikke er behov for yderligere udpegning af arealer for at leve op til EUs krav. Derfor 
fastholdes høringsforslagets områdegrænser. 

Miljøstyrelsen bemærker at strandtudse, spidssnudet frø, løgfrø, vandflagermus og sydflagermus 
ikke er på habitatområdets udpegningsgrundlag og at arterne optræder på habitatdirektivets bilag 
IV, men ikke på bilag II. Det er alene bilag II arter, der indgår i habitatområdernes 
udpegningsgrundlag. 
 
Høringssvar med bemærkninger af juridisk karakter, herunder bemærkninger til regler, relation til 
anden lovgivning mv. er behandlet i Miljøstyrelsens overordnede høringsnotat, som kan læses på 
Miljøstyrelsens hjemmeside mst.dk/graensejustering-hoeringsnotater. 

Danmarks Naturfredningsforening - Aalborg mener at den reduktion på 45 ha af habitatområdet, som 
Miljøstyrelsen har foreslået, bør annulleres. DN Aalborg mener at disse områder skal bibeholdes af 
hensyn til fremtidige klima- og naturprojekter.  

Aalborg kommune foreslår at de arealer, der er taget ud af habitatområdet på Egholm i Miljøstyrelsens 
høringsforslag, fastholdes habitatområde (og fuglebeskyttelsesområde), da kommunen vurderer, at de 
langsigtede klimaudfordringer kan nødvendiggøre en ekstensivering af arealerne. Kommunen mener, 
at fremtidige klima- og naturprojekter derved lettere vil kunne gennemføres. 
 
Opretholdelse af et areal som habitatområde forudsætter bl.a., at det pågældende areal bidrager til 
beskyttelsen af direktivarter og –naturtyper på udpegningsgrundlaget. Ønske om at gennemføre 

http://mst.dk/graensejustering-hoeringsnotater
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projekter på området og dermed et genopretningspotentiale kan alene ikke kan godtgøre en 
udvidelse. På den baggrund fastholdes høringsforslagets områdegrænser.  

 

4.1.2.7 Kvadrat 1153 og 1206 – arealer ved Klitgård og Nørholm 

 

Figur 14. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 5. Den røde 
skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering angiver 
høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med grønt er forslag til 
udvidelser, og arealer, der kun er skraveret med rødt er forslag til reduktioner. De gule, blå og 
brune helfarvede polygoner viser ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er 
forslag til reduktion og brun er forslag til nye områder.  

Miljøstyrelsen har ikke foreslået ændringer i forhold til den berigtigede områdegrænse indenfor de 
viste kvadrater.  

Aalborg Kommune foreslår at habitatområdet udvides med en ifølge kommunen landskabelig 
usædvanlig markant Littorina skrænt vest for Nørholm. Kommunen oplyser, at det er et stort 
sammenhængende areal med kalkoverdrev (§ 3 kortlagt) i dårlig tilstand pga. manglende pleje, men 
med stort potentiale for at udvikle sig til habitatnatur. På arealet findes ifølge kommunen bl.a. blågrøn 
star, hulkravet kodriver og knoldet mjødurt.  

Miljøstyrelsen takker for det indsendte høringssvar. Høringssvaret indeholder forslag om udvidelse 
af habitatområdet vest for Nørholm. Da de gældende danske udpegninger af Natura 2000-områder 
er godkendt af EU-Kommissionen, og da der i justeringen af Natura 2000-områderne fokuseres på 
at udtage intensivt drevne arealer af Natura 2000-områderne jf. de faglige kriterier og ikke udtage 
habitatnatur eller levesteder for arter, samt tage højde for at eventuelle nye arealer, som Natura 
2000-områderne udvides med, ikke skal give yderligere restriktioner for eksisterende husdyrbrug, 
så vurderes det, at der ikke er behov for yderligere udpegning af arealer. På den baggrund 
fastholdes høringsforslagets områdegrænser.  
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Aalborg Kommune foreslår en udvidelse af habitatområdet med hvad kommunen beskriver som 
værdifulde fredede kalkoverdrev, bl.a. med bakke-stilkaks, afbidt høgeskæg, bakke-fnokurt mv. nord 
for Klitgård. Arealet er ifølge kommunen § 3 kortlagt med naturtilstandsklasse II og III. 

Miljøstyrelsen har på baggrund af høringssvaret gennemgået datagrundlaget, og den tilsendte 
dokumentation samt luftfotos og Naturdatabasen. Miljøstyrelsen vurderer på den baggrund, at 
arealet bidrager til beskyttelsen af habitatnatur (kalkoverdrev) på habitatområdets 
udpegningsgrundlag. På baggrund heraf samt den supplerende høring af relevante høringsparter 
justeres høringsforslaget, så den sydvestligste del af arealet bliver omfattet af habitatområdet. 
Den nordlige del af arealet medtages ikke i habitatområdet, da der i justeringen af Natura 2000-
områder tages højde for at eventuelle nye arealer, som Natura 2000-områderne udvides med, ikke 
skal give yderligere restriktioner for eksisterende husdyrbrug.  

Den justerede grænse ses på kortet i figur 15. 

 
 

 
Figur 15. Tallene angiver nummeret på det kvadrat, hvis indhold behandles jf. figur 5. Den grønne 
skravering angiver høringsforslagets afgrænsning og den blå streg angiver den opdaterede 
områdegrænse. 
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4.1.2.8 Kvadrat 1154, 1155, 1108, 1156, 1109, 1157, 1110, 1158, 1111, 1159, 1160, 
1209 og 1210 – arealer i Binderup Ådal 

 

Figur 16. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 5. Den røde 
skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering angiver 
høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med grønt er forslag til 
udvidelser, og arealer, der kun er skraveret med rødt er forslag til reduktioner. De gule, blå og 
brune helfarvede polygoner viser ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er 
forslag til reduktion og brun er forslag til nye områder.  

Miljøstyrelsen har modtaget 5 høringssvar vedr. Binderup Ådal med forslag om at medtage 
Binderup Ådal i habitatområdet.   

Dansk Botanisk Forening foreslår at Binderup Ådal udpeges som habitatområde, da det ifølge 
foreningen er en af Himmerlands smukkeste ådale med et markant landskab og flotte udsigter. Dansk 
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Botanisk Forening oplyser at ådalsskrænterne ifølge foreningen rummer kalk- og surt overdrev med 
lyng-vikke, dansk kambunke, bakke-gøgelilje, ægbladet fliglæbe, lav og bakketidsel, vild hør, knoldet 
mjødurt, vårstar, guldblomme, kattefod, lav skorsonér, djævelsbid, alm. mælkeurt m.fl. 
Dansk Botanisk Forening oplyser, at dalbunden ifølge foreningen rummer paludellavæld med gul 
stenbræk og blank seglmos samt rigkær (bl.a. ekstremrigkær), væld og tidvis våd eng med vibefedt, 
engblomme, spydpil, sumphullæbe, purpur-, maj-, tyndakset og plettet gøgeurt, djævelsbid, 
hjertegræs, dynd-, stjerne-, langakset, tue-, top-star. Desuden er der ifølge foreningen fundet 
Kildevældsvindelssnegl. 
 
Aalborg Kommune foreslår, at habitatområdet udvides med Binderup Ådal, og oplyser at ådalen ifølge 
kommunen er af regional værdi med store forekomster af surt overdrev, kalkoverdrev, rigkær og 
kildevæld, samt bilag 2-arterne blank seglmos og gul stenbræk. 
 
Rebild Kommune foreslår sammen med Aalborg Kommune at arealer i Binderup Ådal mellem Ilsø 
Mark og Byrsted tilføjes habitatområdet. Arealerne forbindes til habitatområdet gennem arealer i 
Aalborg Kommune, som kommunen har afgivet særskilt høringssvar til. 
De 2 kommuner oplyser, at mange af naturarealerne (ca. 20 ha) ifølge kommunerne har høj 
naturkvalitet, der svarer til habitatnaturtypen rigkær, surt overdrev og tør hede. 
 
DN-Aalborg foreslår at Natura 2000 området udvides med Binderup Ådal, da store arealer i ådalen 
ifølge foreningen er under tilgroning, og udvidelse af habitatområdet vil sikre at ejerne af arealer i 
ådalen kan få støtte til pleje/afgræsning. DN Aalborg anfører at Binderup Ådal efter foreningens 
vurdering vil kunne udpeges som habitatområde stort set uden at inddrage jord i intensiv drift. 
 
Danmarks Naturfredningsforenings hovedkontor foreslår at Binderup Ådal medtages i 
habitatområdet, da ådalen ifølge foreningen rummer habitatnaturtyperne kalk overdrev, surt overdrev, 
rigkær, kildevæld og vandløb med vandplanter. DN undrer sig over, set ud fra et naturfagligt 
synspunkt, at ådalen ikke allerede er udpeget som Natura 2000-område. 
 
Miljøstyrelsen takker for de indsendte høringssvar. Høringssvarene indeholder forslag om at udvide 
Natura 2000 området med Binderup Ådal og Vidkær Ådal. Justeringen af Natura 2000-
områdernesgrænser er igangsat på baggrund af Aftale om Naturpakken, maj 2016. Formålet med 
Naturpakken er at udtage intensivt drevne arealer fra Natura 2000-områderne og evt. at udvide 
med nye arealer. Forslaget falder derfor udenfor rammen af Naturpakken, da de gældende danske 
udpegninger af Natura 2000-områder er godkendt af EU-Kommissionen, og da der fokuseres på at 
udtage intensivt drevne arealer jf. de faglige kriterier og ikke udtage habitatnatur eller levesteder for 
arter. På denne baggrund vurderes det, at der ikke er behov for yderligere udpegning af arealer for 
at leve op til EUs krav. Derfor fastholdes høringsforslagets områdegrænser. 
 
Miljøstyrelsen har modtaget høringssvar fra en forening på vegne af flere lodsejere med forslag om 
ikke at udvide habitatområdet med Binderup Ådal. Høringssvarene er behandlet i afsnit 3.2.1 
Processen om Natura 2000-grænsejusteringen. 
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4.1.2.9 Kvadrat 1107 og 1155 – arealer ved Nibe rensningsanlæg 

 

 

Figur 17. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 5. Den røde 
skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering angiver 
høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med grønt er forslag til 
udvidelser, og arealer, der kun er skraveret med rødt er forslag til reduktioner. De gule, blå og 
brune helfarvede polygoner viser ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er 
forslag til reduktion og brun er forslag til nye områder.  

Miljøstyrelsen har ikke foreslået ændringer i forhold til den berigtigede områdegrænse indenfor de 
viste kvadrater. 

DN-Aalborg foreslår at arealerne ved Nibe Renseanlæg og skydebane ikke fjernes fra habitatområdet, 
som foreslået af MST. DN Aalborg henleder Miljøstyrelsens opmærksomhed på, at renseanlægget er 
nedlagt, bygningerne fjernet og at lokalplanen for området vil blive annulleret. DN Aalborg mener at 
der tale om §3 natur af habitatnaturtypen strandeng som er en del af et sammenhængende 
naturområde langs fjorden.  
 
Aalborg Kommune, der ejer arealet, foreslår at arealet bliver omfattet af habitatområdet, da hele 
arealet ifølge kommunen er kortlagt som strandeng. 

Miljøstyrelsen takker for de indsendte høringssvar. Høringssvarene indeholder forslag om at 
arealerne ved Nibe rensningsanlæg bliver omfattet af habitatområdet. I Miljøstyrelsens 
høringsforslag er der ikke ændret i habitatgrænsen ved Nibe rensningsanlæg, som ikke hidtil har 
været omfattet af habitatområdet.   
  
Da de gældende danske udpegninger af Natura 2000-områder er godkendt af EU-Kommissionen, og 
da der i justeringen af Natura 2000-områderne fokuseres på at udtage intensivt drevne arealer af 
Natura 2000-områderne jf. de faglige kriterier og ikke udtage habitatnatur eller levesteder for arter, 
så vurderes det, at der ikke er behov for yderligere udpegning af arealer. På den baggrund 
fastholdes høringsforslagets områdegrænser for habitatområdet.  
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4.1.2.10 Kvadrat 1108 – arealer ved Nibe Camping 

 

Figur 18. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 5. Den røde 
skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering angiver 
høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med grønt er forslag til 
udvidelser, og arealer, der kun er skraveret med rødt er forslag til reduktioner. De gule, blå og 
brune helfarvede polygoner viser ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er 
forslag til reduktion og brun er forslag til nye områder.  

Miljøstyrelsen har ikke foreslået ændringer i forhold til den berigtigede områdegrænse indenfor de 
viste kvadrater. 

Aalborg Kommune foreslår at den del af Nibe campingplads, der ligger nærmest landevejen 
tages ud af habitatområdet, da kommunen mener at arealet er uden naturinteresser. 

Miljøstyrelsen takker for det fremsendte høringssvar. Miljøstyrelsen har på baggrund af 
høringssvaret gennemgået datagrundlaget samt luftfoto og vurderer på den baggrund, at arealet 
ikke bidrager til beskyttelsen af habitatnatur eller levesteder for arter på habitatområdets 
udpegningsgrundlag. På den baggrund justeres høringsforslaget, så den det af Nibe Camping, der 
ligger nærmest landevejen tages ud af habitatområdet. 
Forslaget til justerede grænser har været i supplerende høring hos de implicerede lodsejere. Der er 
ikke kommet høringssvar.  
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Figur 19. Tallene angiver nummeret på det kvadrat, hvis indhold behandles jf. figur 5. Den grønne 
skravering angiver høringsforslagets afgrænsning og den blå streg angiver den opdaterede 
områdegrænse. 
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4.1.2.11 Kvadrat 1065, 1066 og 1067 – arealer nær Lundbæk Mark og Djørup 

 

Figur 20. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 5. Den røde 
skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering angiver 
høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med grønt er forslag til 
udvidelser, og arealer, der kun er skraveret med rødt er forslag til reduktioner. De gule, blå og 
brune helfarvede polygoner viser ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er 
forslag til reduktion og brun er forslag til nye områder.  

Miljøstyrelsen har ikke foreslået ændringer i forhold til den berigtigede områdegrænse indenfor de 
viste kvadrater. 

Aalborg Kommune foreslår at habitatområdet udvides med et areal der ifølge kommunens vurdering 
indeholder artsrigt enekrat, surt overdrev og rigkær nær Lundbæk Mark. Kommunen oplyser, at dele 
af arealet er omfattet af en ekstensiv NOVANA-station for rigkær og surt overdrev, og at hovedparten 
af arealet ifølge kommunen er omfattet af en naturvidenskabelig fredning. 

Miljøstyrelsen har på baggrund af høringssvaret gennemgået datagrundlaget, naturdatabasen samt 
luftfotos. Miljøstyrelsen vurderer på den baggrund, at der er mindre forekomster af rigkær og surt 
overdrev på det foreslåede areal. På størstedelen af det foreslåede areal, kan Miljøstyrelsen jf. 
datagrundlaget ikke verificere, at der forekommer habitatnatur eller levesteder for arter på 
habitatområdets udpegningsgrundlag. På baggrund heraf fastholdes høringsforslagets 
områdeafgræsning. 
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Aalborg Kommune foreslår at habitatområdet udvides med en mindre slugt nordvest for Djørup der 
ifølge kommunen indeholder surt overdrev, stilkegekrat og evt. rigkær i moderat tilstand. 
 
  
Miljøstyrelsen har på baggrund af høringssvaret gennemgået datagrundlaget, den tilsendte 
dokumentation samt luftfotos. Miljøstyrelsen vurderer på den baggrund, at det foreslåede areal 
bidrager til beskyttelsen af habitatnatur på habitatområdets udpegningsgrundlag. Miljøstyrelsen 
har foreslået en udvidelse med den sydvestlige del af arealet, mens den øvrige del ikke 
imødekommes, da der i justeringen af Natura 2000-områder tages højde for at eventuelle nye 
arealer, som natura 2000-områderne udvides med, ikke skal give yderligere restriktioner for 
eksisterende husdyrbrug.    

Forslaget til justerede grænser har været i høring hos de implicerede lodsejere. En lodsejer (ikke ejer 
af det konkret foreslåede areal) ønsker udvidelsen med overdrev annulleret under henvisning til at 
der er fejl i det kortmateriale, der viser arealer, der skal friholdes for udvidelse af Natura 2000 
områderne, jf. Miljøstyrelsens høringsmateriale. Lodsejer oplyser, at afstandskriteriet er et andet 
end det Miljøstyrelsen har lagt til grund for deres sagsbehandling, fordi lodsejer har flere 
dyreenheder end udtrækket fra CHR viser. 

Miljøstyrelsen kan ikke udelukke at der kan være fejl i det kortmateriale, der er lagt til grund for 
kriterie 3bi, og fører, på baggrund af høring 2018 og kriterie 3bi vedr. afstand til ammoniakfølsom 
natur til eksisterende husdyrbrug, habitatområdets grænser tilbage til de oprindelige fra 
høringsforslag 2017.  

 
Aalborg Kommune foreslår at udvide habitatområdet sydvest for Djørup med et § 3 overdrev i klasse 2, 
som kommunen vurderer til at være habitatnaturtypen surt overdrev. 

Miljøstyrelsen har på baggrund af høringssvaret gennemgået datagrundlaget, og den tilsendte 
dokumentation samt §3-besigtigelser og luftfoto. Miljøstyrelsen vurderer på den baggrund, at 
arealet bidrager til beskyttelsen af habitatnatur (surt overdrev) på habitatområdets 
udpegningsgrundlag, og har foreslået en udvidelse med det pågældende areal.  

Forslaget til justerede grænser har været i høring hos de implicerede lodsejere. En lodsejer (ikke ejer 
af det konkret foreslåede areal) ønsker udvidelsen med overdrev annulleret under henvisning til at 
der er fejl i det kortmateriale, der viser arealer, der skal friholdes for udvidelse af Natura 2000 
områderne, jf. Miljøstyrelsens høringsmateriale. Lodsejer oplyser, at afstandskriteriet er et andet 
end det Miljøstyrelsen har lagt til grund for deres sagsbehandling, fordi lodsejer har flere 
dyreenheder end udtrækket fra CHR viser. 

Miljøstyrelsen kan ikke udelukke at der kan være fejl i det kortmateriale, der er lagt til grund for 
kriterie 3bi, og fører, på baggrund af høring 2018 og kriterie 3bi vedr. afstand til ammoniakfølsom 
natur til eksisterende husdyrbrug, habitatområdets grænser tilbage til de oprindelige fra 
høringsforslag 2017.  

Den justerede grænse ses på kort i afsnit 5. 
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4.1.2.12 Kvadrat 1026 og 1067-1068 – arealer ved Halkær 

 

 

Figur 21. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 5. Den røde 
skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering angiver 
høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med grønt er forslag til 
udvidelser, og arealer, der kun er skraveret med rødt er forslag til reduktioner. De gule, blå og 
brune helfarvede polygoner viser ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er 
forslag til reduktion og brun er forslag til nye områder.  

Miljøstyrelsen har justeret områdegrænsen med fokus på at følge naturlige skel samt udtagning af 
arealer med bebyggelse og intensive jordbrugsarealer langs habitatgrænsen.  De nævnte justeringer 
er sket, da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier.  Miljøstyrelsen har vurderet 
tilgængeligt fagligt materiale i form af Naturdatabasen og har i den forbindelse ikke fundet 
dokumentation for naturtyper, levesteder eller arter på udpegningsgrundlaget for habitatområdet 
på arealet. Miljøstyrelsen har desuden foretaget en vurdering af luftfoto fra 1995 og 2016. Det 
vurderes, at de udtagne arealer på begge luftfotos kan karakteriseres som intensivt drevet areal eller 
bebyggelse. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealerne kan udtages fra habitatområdet, 
uden at der sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i forhold til den eksisterende udpegning.  

Aalborg Kommune foreslår at habitatområdet udvides ved Halkær med hvad kommunen beskriver 
som mindre slugter med surt overdrev, stilkegekrat og evt. rigkær i moderat tilstand. 
 
Miljøstyrelsen har på baggrund af høringssvaret gennemgået datagrundlaget og luftfotos. 
Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af data i Naturdatabasen og luftfotos, at centrale dele af det 
foreslåede areal bidrager til beskyttelsen af habitatnatur på habitatområdets udpegningsgrundlag. 
På baggrund heraf justeres habitatområdets grænser, så de centrale dele af det foreslåede areal 
bliver omfattet af habitatområdet. Høringssvaret imødekommes ikke for de øvrige arealer. 
 
Forslaget ved Halkær har været i høring hos de implicerede lodsejere i 2018 og i den forbindelse har 
en lodsejer (ejer til arealer beliggende umiddelbart op til den foreslåede udvidelse), ønsket udvidelsen 

http://mst.dk/media/139254/kriterier-til-forslag-til-aendringer-i-natura-2000-graenserne.pdf
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annulleret med henvisning til husdyrlovens krav om totaldeposition (akkumlationseffekten), hvor 
antallet af husdyrbrug inddrages.  

Der er i forbindelse med grænsejusteringerne udarbejdet kortmateriale med arealer, der skal 
friholdes fra at blive inddraget i Natura 2000 områderne. Justeringen af grænserne tager højde for 
dette kortmateriale, mens akkumuleringseffekten ikke har været en del af Miljøministeriets kriterier 
til beregning af friholdt areal omkring husdyrbrug.  

Høringsforslagets grænse fra den supplerende høring bibeholdes i det pågældende område, da det 
vurderes at den foreslåede reduktion ikke lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier for udtagning 
af arealer fra Natura 2000-områderne, derfor imødekommes lodsejerens anmodning ikke.  

I det pågældende område suppleres området med yderligere arealer i forhold til høringsforslagets 
grænse, idet aftaleparterne har ønsket at udvide Natura 2000-områderne med yderligere 
naturarealer. Derfor er Natura 2000-områderne suppleret med yderligere arealer. Udlægningen af 
yderligere arealer syd for Halkær som habitatområde er foretaget i overensstemmelse med aftalen 
om yderligere naturarealer. Området forventes at indeholde habitatnaturtyperne hede og overdrev. 

 Aalborg kommune foreslår en udvidelse af habitat- og fuglebeskyttelsesområdet med surt overdrev 
ved Hedegårde, nordvest for Vegger Gårde. Kommunen oplyser, at der ifølge kommunen forekommer 
habitnaturtypen surt overdrev i klasse I på den gamle kystskrænt umiddelbart udenfor Natura 2000-
grænsen.    
 
Miljøstyrelsen har på baggrund af høringssvaret gennemgået datagrundlaget i Naturdatabasen 
og luftfotos. Miljøstyrelsen vurderer på den baggrund, at arealet bidrager til beskyttelsen af 
habitatnaturtypen surt overdrev på habitatområdets udpegningsgrundlag.  På baggrund heraf, de 
generelle kriterier for grænsejusteringerne samt den supplerende høring af relevante høringsparter 
justeres høringsforslaget, så den nordligste del af arealet bliver omfattet af habitatområdet.  
Den sydligste del af det foreslåede areal medtages ikke i habitatområdet, da der i justeringen af 
Natura 2000-områder tages højde for at eventuelle nye arealer, som Natura 2000-områderne 
udvides med, ikke skal give yderligere restriktioner for eksisterende husdyrbrug. 
 

Den justerede grænse ses på kortet i afsnit 5. 
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4.1.2.13  Kvadrat 1069 og 1112 – arealer nær Skivum og Hjeds 

 

 

Figur 22. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 5. Den røde 
skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering angiver 
høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med grønt er forslag til 
udvidelser, og arealer, der kun er skraveret med rødt er forslag til reduktioner. De gule, blå og 
brune helfarvede polygoner viser ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er 
forslag til reduktion og brun er forslag til nye områder.  

Miljøstyrelsen har foreslået at mindre arealer langs habitatgrænsen tages ud af habitatområdet som 
en justering til naturligt skel og med fokus på at fjerne arealer med bebyggelse samt intensive 
jordbrugsarealer.  Dette er sket på baggrund af, at der ikke er registreret habitatnatur eller arter i 
området jf. tilgængeligt fagligt materiale i form af Naturdatabasen samt en vurdering af luftfoto fra 
1995 og 2016 hvor det vurderes, at området kan karakteriseres som intensivt drevet areal samt 
bebyggelse. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealerne kan udtages fra habitatområdet, 
uden at der sker en forringelse af beskyttelsen i forhold til den eksisterende udpegning. 
Miljøstyrelsen har endvidere foreslået mindre justeringer af habitatgrænsen til naturligt skel. 

Vesthimmerlands kommune foreslår en udvidelse af habitatområdet øst for Skivum Nørrekrat, så 
grænsen flugter mere med naturligt skel og følger grænsen for beskyttet natur. 

Miljøstyrelsen takker for det indsendte høringssvar. Høringssvaret indeholder forslag om 
udvidelse af habitatområdet med overdrevsarealer øst for Skivum Nørrekrat. Miljøstyrelsen kan jf. 
datagrundlaget ikke verificere, at der på arealet forekommer habitatnatur på habitatområdets 
udpegningsgrundlag. På baggrund heraf fastholdes høringsforslagets områdeafgræsning. 

Vesthimmerlands kommune foreslår en udvidelse af habitatområdet på arealer øst for Skivum, så 
grænsen flugter mere med naturligt skel og følger grænsen for beskyttet natur.  

Miljøstyrelsen takker for det indsendte høringssvar. Høringssvaret indeholder forslag om 
udvidelse af habitatområdet med overdrevsarealer øst for Skivum. Da de gældende danske 
udpegninger af Natura 2000-områder er godkendt af EU-Kommissionen, og da der i justeringen af 
Natura 2000-områderne fokuseres på at udtage intensivt drevne arealer af Natura 2000-
områderne jf. de faglige kriterier og ikke udtage habitatnatur eller levesteder for arter samt tage 
højde for at eventuelle nye arealer, som Natura 2000-områderne udvides med, ikke skal give 
yderligere restriktioner for eksisterende husdyrbrug, så vurderes det, at der ikke er behov for 
yderligere udpegning af arealer.  
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En lodsejer foreslår at 4 mindre arealer vest for Hjeds tages ud af habitatområdet med den 
begrundelse at arealerne ifølge lodsejeren er intensivt dyrkede omdriftsarealer. 
 
Miljøstyrelsen takker for de fremsendte høringssvar. Tre af de 4 arealer er taget ud af 
habitatområdet i Miljøstyrelsens høringsforslag. Da det vurderes, at det fjerde areal, der foreslås 
udtaget af habitatområdet, ikke har betydning for at sikre målopfyldelse af Natura 2000-planen, 
imødekommes høringsforslaget. På baggrund af dette justeres høringsforslagets områdegrænser, så 
arealet ikke indgår i habitatområdet. 
Forslaget til justerede grænser har været i høring i 2018 hos de implicerede lodsejere. Der er ikke 
kommet høringssvar. Den justerede grænse ses på kortet i figur 23. 

 

Figur 23. Tallene angiver nummeret på det kvadrat, hvis indhold behandles jf. figur 5. Den grønne 
skravering angiver høringsforslagets afgrænsning og den blå streg angiver den opdaterede 
områdegrænse. 
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4.1.2.14  Kvadrat 1062 og 1105 – arealer i den sydligste del af Sønderup Ådal 

 

Figur 24. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 5. Den røde 
skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering angiver 
høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med grønt er forslag til 
udvidelser, og arealer, der kun er skraveret med rødt er forslag til reduktioner. De gule, blå og 
brune helfarvede polygoner viser ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er 
forslag til reduktion og brun er forslag til nye områder.  

 

Miljøstyrelsen har foreslået at mindre arealer langs habitatgrænsen tages ud af habitatområdet.  De 
nævnte justeringer er sket, da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier.  Miljøstyrelsen 
har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af Naturdatabasen og har i den forbindelse ikke 
fundet dokumentation for naturtyper, levesteder eller arter på udpegningsgrundlaget for 
habitatområdet på arealet. Miljøstyrelsen har desuden foretaget en vurdering af luftfoto fra 1995 og 
2016. Det vurderes, at de udtagne arealer på begge luftfotos kan karakteriseres som intensivt drevet 
areal eller bebyggelse. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealerne kan udtages fra 
habitatområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i forhold til den 
eksisterende udpegning.  

En lodsejer oplyser, at der igennem generationer har været drevet intensivt landbrug, herunder 
kvæghold, på ejendommen på steder, hvor der er kortlagt kildevæld. Lodsejer mener at det kræver en 
fuldstændig ændret drift, herunder ekstensivering af ejendommens landbrugsdrift, 
såfremt habitatnaturtyperne skal kunne folde sig ud på stedet. Lodsejer opfordrer til at habitatnaturen 
ved ejendommen – de nærmeste overdrev og de nærmeste kildevæld – tages ud af 
habitatregistreringen. Lodsejer stiller sig tvivlende overfor om det nærmeste kortlagte sure overdrev 
og kildevæld er habitatnatur. Høringssvaret er indsendt igen i forbindelse med den supplerende høring 
2018. 
 
Miljøstyrelsen har på baggrund af høringssvaret gennemgået datagrundlaget og kan på baggrund 
af data i Naturdatabasen dokumentere forekomst af habitatnatur (kildevæld, rigkær og surt 
overdrev) på habitatområdets udpegningsgrundlag flere steder på det foreslåede areal. 
Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af data i Naturdatabasen, luftfotos og Miljøstyrelsens viden 

http://mst.dk/media/139254/kriterier-til-forslag-til-aendringer-i-natura-2000-graenserne.pdf
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om lokale forhold, at det foreslåede areal bidrager til beskyttelse og den fortsatte forbedring af 
habitatnaturen, der er på habitatområdets udpegningsgrundlag. 
Miljøstyrelsen vurderer dog, at den sydligste del af arealet, syd for åen ikke bidrager til beskyttelsen 
af habitatnatur på habitatområdets udpegningsgrundlag. På den baggrund justeres 
høringsforslaget f.s.va. en mindre del længst mod syd. Høringssvaret imødekommes således delvist.  
 
Den justerede grænse ses på kortet i figur 25. 

 

Figur 25. Tallene angiver nummeret på det kvadrat, hvis indhold behandles jf. figur 5. Den grønne 
skravering angiver høringsforslagets afgrænsning og den blå streg angiver den opdaterede 
områdegrænse. 
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4.1.2.15  Kvadrat 1029 og 1030 – arealer i den sydlige del af Halkær Ådal 

 

Figur 26. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 5. Den røde 
skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering angiver 
høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med grønt er forslag til 
udvidelser, og arealer, der kun er skraveret med rødt er forslag til reduktioner. De gule, blå og 
brune helfarvede polygoner viser ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er 
forslag til reduktion og brun er forslag til nye områder.  

Miljøstyrelsen har foreslået at arealer langs habitatgrænsen tages ud af habitatområdet dette er sket 
med fokus på at udtage af intensive jordbrugsarealer.  De nævnte justeringer er sket, da arealerne 
lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier.  Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt 
materiale i form af Naturdatabasen og har i den forbindelse ikke fundet dokumentation for 
naturtyper, levesteder eller arter på udpegningsgrundlaget for habitatområdet på arealerne. 

http://mst.dk/media/139254/kriterier-til-forslag-til-aendringer-i-natura-2000-graenserne.pdf
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Miljøstyrelsen har desuden foretaget en vurdering af luftfoto fra 1995 og 2016. Det vurderes, at de 
udtagne arealer på begge luftfotos kan karakteriseres som intensivt drevet areal eller bebyggelse. 
Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealerne kan udtages fra habitatområdet, uden at der 
sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i forhold til den eksisterende udpegning.  

Miljøstyrelsen har endvidere foreslået mindre justeringer af habitatgrænsen til naturligt skel. 
 

Vesthimmerlands kommune foreslår at et areal i den sydligste del af Halkær Ådal bibeholdes indenfor 
habitatområdet (reduktion annulleres), og oplyser at der er planer om at nedlægge rensningsanlægget 
på arealet og at arealet herefter ifølge kommunen kan henlægges til natur.  

Miljøstyrelsen kan jf. datagrundlaget ikke dokumentere, at der på arealet er forekomst af 
habitatnatur, arter eller levested for arter på habitatområdets udpegningsgrundlag. For at et 
habitatområdet kan udvides forudsætter det, at arealet bidrager til beskyttelsen af direktivarter/-
naturtyper. Et potentiale for, der evt. senere kan komme habitatnatur kan ikke alene begrunde 
udpegningen af et areal. På den baggrund fastholdes høringsforslagets områdeafgrænsning. 

Vesthimmerlands Kommune foreslår en mindre udvidelse af habitatområdet, så grænsen flugter et 
mere naturligt skel. 

Miljøstyrelsen kan jf. datagrundlaget ikke verificere, at der på arealet er forekomst af habitatnatur 
eller levested for arter på habitatområdets udpegningsgrundlag. På baggrund heraf fastholdes 
høringsforslagets områdeafgræsning.  

Vesthimmerlands Kommune foreslår en udvidelse af habitatområdet med en mindre slugt.   

Miljøstyrelsen takker for det indsendte høringssvar. Høringssvaret indeholder forslag om udvidelse 
af habitatområdet med en mindre del af en slugt i sydlige del af Halkær Ådal. Da de gældende 
danske udpegninger af Natura 2000-områder er godkendt af EU-Kommissionen, og da der i 
justeringen af Natura 2000-områderne fokuseres på at udtage intensivt drevne arealer af Natura 
2000-områderne jf. de faglige kriterier og ikke udtage habitatnatur eller levesteder for arter samt 
tage højde for at eventuelle nye arealer, som natura 2000-områderne udvides med, ikke skal give 
yderligere restriktioner for eksisterende husdyrbrug, så vurderes det, at der ikke er behov for 
yderligere udpegning af arealer. På den baggrund fastholdes høringsforslagets områdegrænser. 
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4.1.2.16  Kvadrat 1028 og 1070 – arealer sydvest for Skivum 

 

Figur 27. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 5. Den røde 
skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering angiver 
høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med grønt er forslag til 
udvidelser, og arealer, der kun er skraveret med rødt er forslag til reduktioner. De gule, blå og 
brune helfarvede polygoner viser ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er 
forslag til reduktion og brun er forslag til nye områder.  

 
Miljøstyrelsen har foreslået at mindre arealer langs habitatgrænsen tages ud af habitatområdet.  De 
nævnte justeringer er sket, da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier.  Miljøstyrelsen 
har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af Naturdatabasen og har i den forbindelse ikke 
fundet dokumentation for naturtyper, levesteder eller arter på udpegningsgrundlaget for 
habitatområdet på arealerne. Miljøstyrelsen har desuden foretaget en vurdering af luftfoto fra 1995 
og 2016. Det vurderes, at de udtagne arealer på begge luftfotos kan karakteriseres som intensivt 
drevet areal eller bebyggelse. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealerne kan udtages fra 
habitatområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i forhold til den 
eksisterende udpegning.  

Miljøstyrelsen har endvidere foreslået mindre justeringer af habitatgrænsen til naturligt skel. 
 

Vesthimmerlands kommune foreslår at udvide habitatområdet med tre sideslugter til Halkær Ådal 
sydvest for Skivum by, hvor kommunen oplyser, at der ifølge kommunen er forekomst af 
habitatnaturtypen surt overdrev af god kvalitet. 
 
Miljøstyrelsen kan jf. datagrundlaget ikke verificere, at der på arealet er forekomst af habitatnatur 
af typen surt overdrev, som er på habitatområdets udpegningsgrundlag. På baggrund heraf 
fastholdes høringsforslagets områdeafgrænsning.   

http://mst.dk/media/139254/kriterier-til-forslag-til-aendringer-i-natura-2000-graenserne.pdf
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Vesthimmerlands kommune foreslår en mindre udvidelse og en mindre reduktion af habitatområdet 
langs den vestlige grænse af Halkær Ådal øst for Blære Stationsby, så habitatgrænsen følger grænsen 
for beskyttet natur.    

Mindre tilpasninger af habitatområdets grænser til naturligt skel imødekommes, som en teknisk 
fejlrettelse. 

Forslaget til justerede grænser har været i høring hos de implicerede lodsejere. Der er ikke kommet 
høringssvar. Den justerede grænse ses på kortet i figur 28. 

 

 

Figur 28. Tallene angiver nummeret på det kvadrat, hvis indhold behandles jf. figur 5. Den grønne 
skravering angiver høringsforslagets afgrænsning og den blå streg angiver den opdaterede 
områdegrænse. 
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4.1.2.17  Kvadrat 1027 – arealer sydvest for Vegger 

 

Figur 29. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 5. Den røde 
skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering angiver 
høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med grønt, er arealer, der er 
foreslået tilføjet til det beskyttede område. Arealer, der kun er skraveret med rødt, er arealer, der 
er foreslået fjernet fra det beskyttede område. De gule, blå og brune helfarvede polygoner viser 
ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til reduktion og brun er 
forslag til nye områder.  

 
Miljøstyrelsen har foretaget tilretninger af habitatgrænsen til naturligt skel. De nævnte justeringer 
er sket, da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier.   
 

Vesthimmerlands kommune foreslår at udvide habitatområdet med sideslugt til Halkær Ådal nordøst 
for Blære Stationsby, og oplyser at der ifølge kommunen forekommer surt overdrev på arealerne. 

Miljøstyrelsen kan med henvisning til det foreliggende datagrundlag (Naturdatabasen og luftfotos) 
ikke verificere, at der på arealet forekommer den i høringssvaret angivne habitatnatur surt 
overdrev, som er på habitatområdets udpegningsgrundlag. På baggrund heraf fastholdes 
høringsforslagets områdeafgræsning.   
 
Vesthimmerlands kommune foreslår at udvide habitatområdet med sideslugt til Halkær Ådal sydvest 
for Vegger, og oplyser at der ifølge kommunen forekommer surt overdrev på arealerne.  
 
Miljøstyrelsen takker for det indsendte høringssvar. Høringssvaret indeholder forslag om udvidelse 
af habitatområdet med en sideslugt til Halkær Ådal sydvest for Vegger. Da de gældende danske 
udpegninger af Natura 2000-områder er godkendt af EU-Kommissionen, og da der i justeringen af 
Natura 2000-områderne fokuseres på at udtage intensivt drevne arealer af Natura 2000-
områderne jf. de faglige kriterier og ikke udtage habitatnatur eller levesteder for arter samt tage 
højde for at eventuelle nye arealer, som natura 2000-områderne udvides med, ikke skal give 
yderligere restriktioner for eksisterende husdyrbrug, så vurderes det, at der ikke er behov for 
yderligere udpegning af arealer. På den baggrund fastholdes høringsforslagets områdegrænser. 

http://mst.dk/media/139254/kriterier-til-forslag-til-aendringer-i-natura-2000-graenserne.pdf


 

 

46 

 
Vesthimmerlands kommune foreslår en udvidelse af habitatområdet med et areal med beskyttet eng 
sydøst for Vegger.  
 
Miljøstyrelsen kan jf. datagrundlaget ikke verificere, at der på arealet er forekomst af habitatnatur 
eller levested for arter på habitatområdets udpegningsgrundlag. På baggrund heraf fastholdes 
høringsforslagets områdeafgræsning. 
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4.1.2.18 Kvadrat 984, 985 og 986 – arealer i Vidkær Ådal 

 

Figur 30. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 5. Den røde 
skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering angiver 
høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med grønt, er arealer, der er 
foreslået tilføjet til det beskyttede område. Arealer, der kun er skraveret med rødt, er arealer, der 
er foreslået fjernet fra det beskyttede område. De gule, blå og brune helfarvede polygoner viser 
ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til reduktion og brun er 
forslag til nye områder.  

 

Miljøstyrelsen har modtaget 3 høringssvar med forslag om udvidelse af habitatområdet med Vidkær 
Ådal.  

DN- Aalborg foreslår at Natura 2000 området udvides med Vidkær Ådal, da store arealer i ådalen er 
under tilgroning, og udvidelse af habitatområdet ifølge DN-Aalborg vil sikre at ejerne af arealer i 
ådalene kan få støtte til pleje/afgræsning. DN Aalborg vurderer at Vidkær Ådal kan udpeges som 
habitatområde stort set uden at inddrage jord i intensiv drift. 

Aalborg kommune foreslår at habitatområdet udvides med Vidkær Ådal, og oplyser, at ådalen er ud fra 
kommunens vurdering er af regional betydning inkl. mange forekomster og ha af surt overdrev, rigkær 
og kildevæld, samt bilag 2-arten blank seglmos. 
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Vesthimmerlands kommune foreslår en udvidelse af habitatområdet med Vidkær Ådal på baggrund af 
forekomst af rigkær og odder, som er på habitatområdets udpegningsgrundlag samt forekomst af 
bæver. 

Miljøstyrelsen takker for det indsendte høringssvar. Høringssvaret indeholder forslag om en større 
udvidelse af habitatområdet med Vidkær Ådal. Justeringen af Natura 2000-områdernesgrænser er 
igangsat på baggrund af Aftale om Naturpakken, maj 2016. Formålet med Naturpakken er at 
udtage intensivt drevne arealer fra Natura 2000-områderne og evt. at udvide med nye arealer. 
Forslaget falder derfor udenfor rammen af Naturpakken, da de gældende danske udpegninger af 
Natura 2000-områder er godkendt af EU-Kommissionen, og da der fokuseres på at udtage intensivt 
drevne arealer jf. de faglige kriterier og ikke udtage habitatnatur eller levesteder for arter. På denne 
baggrund vurderes det, at der ikke er behov for yderligere udpegning af arealer for at leve op til EUs 
krav. Derfor fastholdes høringsforslagets områdegrænser. 
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4.1.2.19  Kvadrat 123 – arealer ved Sebbersund 

 

Figur 31. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 5. Den røde 
skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering angiver 
høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med grønt, er arealer, der er 
foreslået tilføjet til det beskyttede område. Arealer, der kun er skraveret med rødt, er arealer, der 
er foreslået fjernet fra det beskyttede område. De gule, blå og brune helfarvede polygoner viser 
ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til reduktion og brun er 
forslag til nye områder.  

 

Aalborg kommune foreslår at habitatområdet udvides med et fredet område, hvor det meste af arealet 
er statsejet. Kommunen oplyser, at der ifølge kommunen er surt overdrev og kalkoverdrev af høj 
naturkvalitet (klasse II) på arealet samt bl.a. Bakke-Soløje og, at det er en international vokshatte-
lokalitet. 

Aalborg kommune foreslår, at udvide habitatområdet med et fredet strandengsareal lige nord for 
Sebbersund.  

Miljøstyrelsen takker for det indsendte høringssvar. Høringssvaret indeholder forslag om udvidelse 
af habitat- og fuglebeskyttelsesområdet med et areal, der bl.a. indeholder surt overdrev og 
kalkoverdrev samt et strandengsareal. Da de gældende danske udpegninger af Natura 2000-
områder er godkendt af EU-Kommissionen, og da der i justeringen af Natura 2000-områderne 
fokuseres på at udtage intensivt drevne arealer af Natura 2000-områderne jf. de faglige kriterier og 
ikke udtage habitatnatur eller levesteder for arter samt tage højde for at eventuelle nye arealer, som 
Natura 2000-områderne udvides med, ikke skal give yderligere restriktioner for eksisterende 
husdyrbrug, så vurderes det, at der ikke er behov for yderligere udpegning af arealer. På den 
baggrund fastholdes høringsforslagets områdegrænser.  
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4.1.2.20 Kvadrat 1022 og 1064 – arealer nordøst for Barmer 

 

Figur 32. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 5. Den røde 
skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering angiver 
høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med grønt, er arealer, der er 
foreslået tilføjet til det beskyttede område. Arealer, der kun er skraveret med rødt, er arealer, der 
er foreslået fjernet fra det beskyttede område. De gule, blå og brune helfarvede polygoner viser 
ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til reduktion og brun er 
forslag til nye områder.  

Miljøstyrelsen har ikke foreslået ændringer i forhold til den berigtigede områdegrænse indenfor de 
viste kvadrater. 

En lodsejer foreslår at to arealer nordøst for Barmer tages ud af habitatområdet, og oplyser at det er 
intensivt drevne arealer uden natur eller vedvarende græs, som lodsejer mener, er uden betydning for 
de arter, fugle og naturtyper der er på områdets udpegningsgrundlag. Lodsejer mener at en evt. 
indtænkt buffereffekt på tilstødende naturområder vil være dobbeltregulering idet kravene om 
gødningsudbringningsteknik ifølge lodsejer også gælder når marker støder op til ammoniakfølsom 
natur uanset om marken ligger i Natura2000 eller ej, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen. 

I processen med at justere grænserne for habitatområderne fokuseres der på justeringer i kanten af 
områdegrænserne på baggrund af EU’s retningslinjer for afgrænsning af Natura 2000-områder. 
Miljøstyrelsen vurderer at det foreslåede areal har karakter af et hul i det eksisterende 
habitatområde. Dette er ikke i overensstemmelse med EUs retningsliner. På baggrund af dette 
fastholdes høringsforslagets områdegrænser for habitatområdet. 
 
Høringssvar med bemærkninger af juridisk karakter herunder bemærkninger til regler, relation til 
anden lovgivning mv. er behandlet i Miljøstyrelsens overordnede høringsnotat, som kan læses på 
Miljøstyrelsens hjemmeside mst.dk/graensejustering-hoeringsnotater. 
  

http://mst.dk/graensejustering-hoeringsnotater
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4.1.2.21  Kvadrat 948 – arealer nær Farstrup 

 

Figur 33. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 5. Den røde 
skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering angiver 
høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med grønt, er arealer, der er 
foreslået tilføjet til det beskyttede område. Arealer, der kun er skraveret med rødt, er arealer, der 
er foreslået fjernet fra det beskyttede område. De gule, blå og brune helfarvede polygoner viser 
ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til reduktion og brun er 
forslag til nye områder.  

 

Miljøstyrelsen har foreslået at et mindre areal langs habitatgrænsen tages ud af habitatområdet.  De 
nævnte justeringer er sket, da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier.  Miljøstyrelsen 
har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af Naturdatabasen og har i den forbindelse ikke 
fundet dokumentation for naturtyper, levesteder eller arter på udpegningsgrundlaget for 
habitatområdet på arealet. Miljøstyrelsen har desuden foretaget en vurdering af luftfoto fra 1995 og 
2016. Det vurderes, at de udtagne arealer på begge luftfotos kan karakteriseres som intensivt drevet 
areal eller bebyggelse. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealerne kan udtages fra 
habitatområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i forhold til den 
eksisterende udpegning.  

Aalborg kommune foreslår at udvide habitatområdet med § 3 enge og mose-arealer. Kommunen 
vurderer at der på arealerne forekommer habitatnaturtypen rigkær eller tidvis våd eng i moderat til 
dårlig tilstand i dag, men hvis arealet medtages vil det ifølge kommunen skabe bedre sammenhæng 
langs åen. 

Miljøstyrelsen takker for det indsendte høringssvar. Høringssvaret indeholder forslag om udvidelse 
af den nordvestlige del habitatområdet, nord for Farstrup. Miljøstyrelsen kan jf. datagrundlaget 
ikke verificere, at der på arealet er forekomst af habitatnatur (rigkær eller tidvis våd eng) på 
habitatområdets udpegningsgrundlag. På baggrund heraf fastholdes høringsforslagets 
områdeafgræsning.  

http://mst.dk/media/139254/kriterier-til-forslag-til-aendringer-i-natura-2000-graenserne.pdf
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4.1.2.22 Kvadrat 911 og 912 – arealer ved Vår Mark og Limfjorden 

 

Figur 34. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 5. Den røde 
skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering angiver 
høringsforslagets afgrænsning. De gule, blå og brune helfarvede polygoner viser 
ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til reduktion og brun er 
forslag til nye områder.  

Miljøstyrelsen har foreslået at et mindre areal langs habitatgrænsen ved Vår Mark og et større areal 
ned til Limfjorden tages ud af habitatområdet.  De nævnte justeringer er sket, da arealerne lever op 
til Miljøstyrelsens faglige kriterier.  Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form 
af Naturdatabasen og har i den forbindelse ikke fundet dokumentation for naturtyper, levesteder 
eller arter på udpegningsgrundlaget for habitatområdet på arealet. Miljøstyrelsen har desuden 
foretaget en vurdering af luftfoto fra 1995 og 2016. Det vurderes, at de udtagne arealer på begge 
luftfotos kan karakteriseres som intensivt drevet areal eller bebyggelse. Ud fra dette har 
Miljøstyrelsen vurderet, at arealerne kan udtages fra habitatområdet, uden at der sker en kvalitativ 
forringelse af beskyttelsen i forhold til den eksisterende udpegning.  
 

4.1.3 Udvidelse af habitatområdet med nye naturarealer  

Aftaleparterne har ønsket at udvide Natura 2000-områderne med yderligere naturarealer. Derfor er 
Natura 2000-områderne suppleret med yderligere arealer. Udlægningen af areal syd for Halkær som 
habitatområde er foretaget i overensstemmelse med aftalen om yderligere naturarealer. Arealerne 
forventes at indeholde habitatnaturtypen surt overdrev. 

4.1.4 Opsamling 

Afgrænsningen af habitatområde H15 Nibe bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal er justeret på 
baggrund af Miljøstyrelsens høringsforslag, de indkomne høringssvar, høring 2018 af implicerede 
lodsejere og udlægning af Naturstyrelsens arealer. I alt udvides habitatområdet med 98 ha og 
reduceres med 693 ha. 
 
Den endelige områdegrænse fremgår af figur i afsnit 5. 

http://mst.dk/media/139254/kriterier-til-forslag-til-aendringer-i-natura-2000-graenserne.pdf
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 Fuglebeskyttelsesområde F1 – Nibe Bredning og Ulvedybet 4.2

4.2.1 Høringsforslag 

I miljøstyrelsens høringsforslag er fuglebeskyttelsesområdet er foreslået reduceret med intensivt 
drevne landbrugsarealer, bl.a. større arealer i den vestlige ende af området både nord og syd for 
Limfjorden. Fuglebeskyttelsesområdet er tilføjet et enkelt større strandengsareal i den nordøstlige 
ende af området ved Haldager, nord for Limfjorden. Områdegrænserne er berigtiget og så vidt muligt 
tilpasset naturlige skel i landskabet.  
 
Figur 35 viser de berigtigede grænser samt høringsforslaget for fuglebeskyttelsesområde F1 Ulvedybet 
og Nibe Bredning. 

 

 

 

 Figur 35. Fuglebeskyttelsesområde F1 Den lilla skravering viser de berigtigede grænser for 
fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering angiver høringsforslagets afgrænsning. 
Dvs. at arealer, der kun er skraveret med lilla, er arealer, der er foreslået fjernet fra det 
beskyttede område. Arealer, der kun er skraveret med lyserød, er arealer, der er foreslået tilføjet 
til det beskyttede område. 
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4.2.2 Indkomne høringssvar 

Miljøstyrelsen har modtaget flere høringssvar indeholdende i alt 45 ændringsforslag med konkrete 
forslag til ændringer af fuglebeskyttelsesområdets afgrænsning. Forslagene er kommet fra Aalborg 
Kommune, Dansk Botanisk Forening, en sejlklub, Danmarks Naturfredningsforening (både 
hovedkontoret og lokale kontorer), 2 lokale foreninger, en Landboforening, Dansk Ornitologisk 
Forening samt flere lodsejere og borgere. 

Ændringsforslagene indeholder både forslag om yderligere reduktioner og nye udvidelser af 
Fuglebeskyttelsesområdet. Forslagene om reduktioner begrundes bl.a. med, at der er tale om intensivt 
dyrkede arealer. Forslagene om udvidelser er bl.a. begrundet med tilstedeværelse af arter på 
udpegningsgrundlaget. 

 

På Figur 36 ses Miljøstyrelsens høringsforslag samt de indkomne ændringsforslag der indeholder et 
konkret geografisk forslag til ændringer i områdeafgrænsningen. Ændringsforslagene behandles i 
grupper ud fra deres geografiske placering. Dette gøres ved at underopdele området i en række 
kvadrater på 2,5 km x 2,5 km der bruges til at foretage en systematisk gennemgang af høringsforslaget 
og behandling af indkomne ændringsforslag. Kvadraterne dækker alle arealer, hvor der er kommet 
ændringsforslag eller hvor der er foreslået en ændring af områdegrænsen. Kvadraterne gennemgås 
først nord for Limfjorden fra det nordvestlige hjørne mod øst langs grænsen til Egholm. Herefter 
gennemgås kvadraterne syd for Limfjorden fra øst mod vest langs Limfjorden. 
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Figur 36. Fuglebeskyttelsesområde F1. Den lilla skravering viser de berigtigede grænser for 
fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering angiver høringsforslagets afgrænsning. De 
gule, blå og brune helfarvede polygoner viser ændringsforslagene, således at gul er forslag til 
udvidelse, blå er forslag til reduktion og brun er forslag til nye områder. 

  



 

 

56 

4.2.2.1 Kvadrat 611, 612, 625, 626, 640 og 641 – arealer nær Holmsø og Attrup  

 

 

Figur 37. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 38. Den lilla 
skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering 
angiver høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med lilla, er arealer, 
der er foreslået fjernet fra det beskyttede område. Arealer, der kun er skraveret med lyserød, er 
arealer, der er foreslået tilføjet til det beskyttede område. De gule, blå og brune helfarvede 
polygoner viser ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til 
reduktion og brun er forslag til nye områder. 

Miljøstyrelsen har foreslået en justering af grænsen for fuglebeskyttelsesområdet med fokus på af 
følge naturlige skel og udtage arealer med bebyggelser og intensive jordbrugsarealer. De nævnte 
justeringer er sket, da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier.  Miljøstyrelsen har 
vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af Naturdatabasen og DOF-basen og har i den 
forbindelse ikke fundet dokumentation for arter på udpegningsgrundlaget for 
fuglebeskyttelsesområdet på arealet. Miljøstyrelsen har desuden foretaget en vurdering af luftfoto 
fra 1995 og 2016. Det vurderes, at de udtagne arealer på begge luftfotos kan karakteriseres som 
intensivt drevet areal eller bebyggelse. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealerne kan 
udtages fra fuglebeskyttelsesområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i 
forhold til den eksisterende udpegning.  

En lodsejer bifalder den foreslåede reduktion i fuglebeskyttelsesområdet. Lodsejer foreslår, at hans 
arealer indenfor fuglebeskyttelsesområdet, som dyrkes med græs, tages ud af 
fuglebeskyttelsesområdet, så fugle- og habitatområdets grænse bliver sammenfaldende. Lodsejer 
mener at dette vil give bedre muligheder for at regulere bestanden af bramgæs. Alternativt ønsker han 
at Staten yder erstatning for de ødelæggelser fuglene påfører bedriften. 

 

http://mst.dk/media/139254/kriterier-til-forslag-til-aendringer-i-natura-2000-graenserne.pdf
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Det er Miljøstyrelsens faglige vurdering at de sydlige marker ned til Limfjorden bidrager til sikring 
og opretholdelse af levestederne for arter, der er på fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag  
fx. sangsvane, skestork, kortnæbbet gås, klyde, hjejle og høringsvaret imødekommes derfor ikke på 
denne del. På flere mindre arealer i den nordlige del af området har Miljøstyrelsen på baggrund af 
høringssvaret gennemgået datagrundlaget, og vurderer på den baggrund, at arealet ikke bidrager 
til beskyttelsen af levesteder på fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag, og grænsen justeres 
derfor her. Høringssvaret imødekommes således delvist. 

Udtagning af et areal som fuglebeskyttelsesområde for at forbedre muligheder for regulering af 
bramgæs imødekommes ikke. 

Høringssvar med bemærkninger af juridisk karakter herunder bemærkninger til regler, relation til 
anden lovgivning mv. er behandlet i Miljøstyrelsens overordnede høringsnotat, som kan læses på 
Miljøstyrelsens hjemmeside mst.dk/graensejustering-hoeringsnotater. 

Forslaget til justerede grænser har været i høring hos de implicerede lodsejere. Der er ikke kommet 
høringssvar. Den justerede grænse ses på kortet i figur 38. 

 

 

Figur 38. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 38. Den 
lyserøde skravering angiver høringsforslagets afgrænsning og den røde streg angiver den 
opdaterede områdegrænse. 

 

  

http://mst.dk/graensejustering-hoeringsnotater
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4.2.2.2 Kvadrat 689, 690, 716, 717, 748, 749 og 750 – arealer nord for Ulvedybet 

 

Figur 39. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 38. Den lilla 
skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering 
angiver høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med lilla, er arealer, 
der er foreslået fjernet fra det beskyttede område. Arealer, der kun er skraveret med lyserød, er 
arealer, der er foreslået tilføjet til det beskyttede område. De gule, blå og brune helfarvede 
polygoner viser ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til 
reduktion og brun er forslag til nye områder. 
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Miljøstyrelsen har foreslået en justering af grænsen for fuglebeskyttelsesområdet med fokus på af 
følge naturlige skel og udtage arealer med bebyggelser og intensive jordbrugsarealer. Der er på den 
baggrund foreslået udtagning af arealer nord for Ulvedybet samt ved Skovgårde og Bjerget. De 
nævnte justeringer er sket, da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier.  Miljøstyrelsen 
har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af Naturdatabasen og DOF-basen og har i den 
forbindelse ikke fundet dokumentation for arter på udpegningsgrundlaget for 
fuglebeskyttelsesområdet på arealet. Miljøstyrelsen har desuden foretaget en vurdering af luftfoto 
fra 1995 og 2016. Det vurderes, at de udtagne arealer på begge luftfotos kan karakteriseres som 
intensivt drevet areal eller bebyggelse. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealerne kan 
udtages fra fuglebeskyttelsesområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i 
forhold til den eksisterende udpegning.  

Dansk Ornitologisk Forening-lokalforening (DOF Jammerbugt) foreslår, at reduktionen af 
fuglebeskyttelsesområdet nord for Ulvedybet annulleres, idet de dyrkede marker, som er foreslået 
taget ud af beskyttelsen ifølge foreningen udgør et hele sammen med vandområdet i selve Ulvedybet. 
Det er vigtigt for en betydelig del af de fuglearter, som er bestemmende for udpegningen af 
fuglebeskyttelsesområde F1. 

Vedhæftet høringssvaret er udtræk fra DOF-basen fra årene 2015-2017 der efter DOF Jammerbugts 
vurdering, viser områdets betydning for rastende og fouragerende fugle, som lysbuget knortegås, 
kortnæbbet gås, grågås, pibesvane, sangsvane, knobsvane, hjejle mv. 

Miljøstyrelsen kan med henvisning til det foreliggende datagrundlag ikke verificere, at arealet har 
væsentlig betydning som levested for de nævnte arter (som lysbuget knortegås,  grågås, pibesvane, 
sangsvane, knopsvane, hjejle m.fl.) på fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag. Justeringen 
af Natura 2000-områdernes -grænser er igangsat på baggrund af Aftale om Naturpakken, maj 
2016. Formålet med Naturpakken er at udtage intensivt drevne arealer fra Natura 2000-områderne 
og evt. at udvide med nye arealer. Miljøstyrelsen vurderer, at udtagning af landbrugsarealerne i 
området ikke har nogen væsentlig negativ effekt for fuglene på områdets udpegningsgrundlag, da 
der fortsat findes velegnede fødesøgningsarealer inden for Natura 2000-området. Miljøstyrelsen 
bemærker at flere af de i høringssvaret nævnte arter som kortnæbbet gås ikke er på 
fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag.  

Høringssvar med bemærkninger af juridisk karakter, herunder bemærkninger til regler, relation til 
anden lovgivning mv. er behandlet i Miljøstyrelsens overordnede høringsnotat, som kan læses på 
Miljøstyrelsens hjemmeside mst.dk/graensejustering-hoeringsnotater. 

 

  

http://mst.dk/media/139254/kriterier-til-forslag-til-aendringer-i-natura-2000-graenserne.pdf
http://mst.dk/graensejustering-hoeringsnotater
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4.2.2.3 Kvadrat 751 og 792 – arealer ved Gjøl Havn  

 

 

Figur 40. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 38. Den lilla 
skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering 
angiver høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med lilla, er arealer, 
der er foreslået fjernet fra det beskyttede område. Arealer, der kun er skraveret med lyserød, er 
arealer, der er foreslået tilføjet til det beskyttede område. De gule, blå og brune helfarvede 
polygoner viser ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til 
reduktion og brun er forslag til nye områder. 

Miljøstyrelsen har foreslået en justering af områdegrænsen omkring Gjøl Havn med fokus på at 
følge naturlige skel og udtage lokalplanlagte arealer og arealer i byzone. Justeringen er sket, da 
arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. Grænsen ved Gjøl Havn er således 
tilpasset afgrænsningen af den gældende lokalplan af 27. november 1985.  

En sejlklub ønsker at arealet ved Gjøl Havn forbliver indenfor fuglebeskyttelsesområdet, da foreningen 
mener det sikrer havneområdet mod bebyggelse med højere bygninger og konstruktioner, som 
foreningen mener, kan have negativ betydning for fuglene på områdets udpegningsgrundlag.  

 En borger ønsker, at bevare grænserne for fuglebeskyttelsesområdet omkring Gjøl havn som hidtil før 
Miljøstyrelsens høringsforslag. 

En borger foreslår, at grænsen for fuglebeskyttelsesområdet justeres, så den følger den nord-syd 
gående grøft øst for Gjøl Havn. Borgeren oplyser, at der herved opnås at vinteropbevaringspladsen 
som hidtil indgår som en del af habitat- og fuglebeskyttelses- og Ramsarområderne samt at 
områdegrænsen får et mere logisk og kontinuert forløb. 
 

Miljøstyrelsen takker for det indsendte høringsforslag, der indeholder et ønske om at bevare 
arealerne omkring Gjøl Havn indenfor fuglebeskyttelsesområdet af hensyn til fuglene på 
udpegningsgrundlaget. I forbindelse med justeringen af Natura 2000-områdernes grænser har 
Miljøstyrelsen fjernet arealer, der lå i byzone før Natura 2000-områderne blev udpeget. Grænsen 

http://mst.dk/media/139254/kriterier-til-forslag-til-aendringer-i-natura-2000-graenserne.pdf
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ved Gjøl Havn er således tilpasset afgrænsningen af den gældende lokalplan af 27. november 
1985. Annullering af reduktionen af grænserne imødekommes ikke, da arealerne lå i byzone før 
Natura 2000-området blev udpeget.  
 

4.2.2.4 Kvadrat 789, 790, 818 og 819 – arealer ved Haldager  

 

 

Figur 41. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 38. Den lilla 
skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering 
angiver høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med lilla, er arealer, 
der er foreslået fjernet fra det beskyttede område. Arealer, der kun er skraveret med lyserød, er 
arealer, der er foreslået tilføjet til det beskyttede område. De gule, blå og brune helfarvede 
polygoner viser ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til 
reduktion og brun er forslag til nye områder. 

Miljøstyrelsen har foreslået en udvidelse af fuglebeskyttelsesområdet ved Haldager, så strandengene 
nord for Ryå indgår i fuglebeskyttelsesområdet. Miljøstyrelsen har foreslået udvidelsen for at 
inddrage ynglesteder for bilagsarter samt raste- og fourageringssteder for trækfuglene på områdets 
udpegningsgrundlag. 

Danmarks Naturfredningsforening, Jammerbugt Afdeling tilkendegiver tilfredshed med at 
fuglebeskyttelsesområdet er udvidet ved Haldager/sandholme, og oplyser, at dette vil gavne en række 
fuglearter på udpegningsgrundlaget, som eksempelvis krikand og brushane.   

Et digelag anmoder om at den foreslåede udvidelse af Natura 2000 området (både fugle- og 
habitatområdet) ved Ryå annulleres, idet digelaget, ifølge hvad de oplyser, er pålagt at vedligeholde og 
klimatilpasse disse diger, jævnfør kystbeskyttelsesloven. Digelaget ønsker at de diger og dæmninger, 
som laget har ansvaret for samt en bræmme på 10-15 meter på begge sider friholdes, så der kan 
foretages de nødvendige klimatilpasninger. Endvidere ønsker digelaget nuværende begrænsninger 
fjernet, så den nødvendige klimatilpasning kan gennemføres som vi er pålagt gennem 
Kystbeskyttelsesloven, og de af kommunens udarbejdede vedtægter. 
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Miljøstyrelsen har på baggrund af høringssvaret gennemgået datagrundlaget og vurderer på den 
baggrund, at arealerne på digerne ved Ryå og mod fjorden ikke bidrager til beskyttelsen levesteder 
for arter på fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag. På den baggrund justeres 
områdegrænsen så digelagets arealer ved Ryå og mod fjorden (som anført på bilag 1 i digelagets 
høringssvar) ikke indgår i fuglebeskyttelsesområdet. De øvrige strandengsarealer øst for Ryå 
bevares indenfor både fuglebeskyttelsesområdet. 

Et digelag anmoder om, at Gjøl Øland dæmningen udtages af habitatområdet. Ifølge Digelaget er 
dæmningen og Ulvedybet ikke matrikuleret og ejes af Kommunen eller Staten, men Digelaget oplyser, 
at de er pålagt vedligeholdelsen jævnfør kystbeskyttelsesloven og lagets vedtægter. Digelaget ønsker 
derfor nuværende begrænsninger fjernet, da digelaget vurderer det er nødvendigt for at 
klimatilpasning kan gennemføres, jf. Kystbeskyttelsesloven og kommunale vedtægter. Digelaget 
ønsker diger og dæmninger samt en bræmme på 10-15 meter på begge sider friholdt, så der kan 
foretages de nødvendige klimatilpasninger. 
 

I processen med at justere grænserne for habitatområderne fokuseres der på justeringer i kanten af 
områdegrænserne på baggrund af EU’s retningslinjer for afgrænsning af Natura 2000-områder. 
Miljøstyrelsen vurderer at det foreslåede areal har karakter af et hul i det eksisterende 
habitatområde. Dette er ikke i overensstemmelse med EUs retningslinjer. På baggrund af dette 
fastholdes høringsforslagets områdegrænser ved Gjøl Øland dæmningen. 

Den justerede grænse ses på kortet i figur 42. 

 

 

Figur 42. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 38. Den 
lyserøde skravering angiver høringsforslagets afgrænsning og den røde streg angiver den 
opdaterede områdegrænse. 
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4.2.2.5 Kvadrat 843, 844, 868, 869, 870, 871, 892, 893 og 894 – Ved Aalborg 
Lufthavn og Egholm  

 

 

Figur 43. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 38. Den lilla 
skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering 
angiver høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med lilla, er arealer, 
der er foreslået fjernet fra det beskyttede område. Arealer, der kun er skraveret med lyserød, er 
arealer, der er foreslået tilføjet til det beskyttede område. De gule, blå og brune helfarvede 
polygoner viser ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til 
reduktion og brun er forslag til nye områder. 
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Miljøstyrelsen har foreslået en justering af grænsen for fuglebeskyttelsesområdet med fokus på af 
følge naturlige skel og udtage arealer i byzone, arealer med bebyggelser og intensive 
jordbrugsarealer. Der er på den baggrund foreslået udtagning af arealer ved Aalborg Lufthavn og 
på Egholm. De nævnte justeringer er sket, da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. 
Miljøstyrelsen har foretaget en vurdering af luftfotos fra 1995 og 2016 og tilgængelige data fra 
Naturdatabasen og DOF-basen. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealerne kan udtages 
af fuglebeskyttelsesområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i forhold til den 
eksisterende udpegning. 

Miljøstyrelsen har modtaget flere høringssvar vedr. udvidelse af fuglebeskyttelsesområdet med 
Egholm og fjordarealerne omkring øen samt syd for fjorden ved Hasseris å.  

En borger ønsker Natura 2000-området udvidet med Egholm og arealerne omkring øen. Borgeren 
mener at de lysbugede knortegæs, og andre fugles, adfærdsmønster på, og omkring, Egholm har 
ændret sig siden fuglebeskyttelsesområdet blev udpeget, og at fuglene gennem årene har taget nye 
områder til sig. Borgeren mener at den nordøstlige, og den sydøstlige del af Egholm i dag er det mindst 
lige så værdifuldt, som de områder, der i sin tid blev udpeget.  

En forening foreslår at Natura 2000 grænsen justeres så hele Egholm bliver en del af Natura 2000 
området, så grænsen følger et mere naturligt skel i landskabet og giver mere mening i forhold til 
dyrelivet på øen. Endvidere foreslår foreningen at Natura 2000 grænsen ved Nørholmsvej justeres til 
naturligt skel, så den følger Hasseris Å og eksisterende grusveje.  

En forening foreslår at limfjordsarealet omkring øen Egholm, Limfjordsarealet mellem øens sydside og 
Aalborg samt spredningskorridoren på Aalborg landsiden ved Nørholmsvej, Hasseris Å og Aalborg 
Kloakforsyning udpeges som fuglebeskyttelsesområde (og habitatområde). Foreningen mener at de 
specifikke kriterier for at kunne inddrage arealerne i Natura 2000-områderne er opfyldt 

En borger foreslår, at øen Egholm og de omkringliggende fjordarealer udpeges som 
fuglebeskyttelsesområde (og habitatområde). Borgeren oplyser, at det foreslåede areal har et stort 
potentiale i forhold til forekomsten af særlige beskyttede dyr, navnlig strandtudsen og den lysbugede 
knortegås, og at en udpegning vil sikre dyrenes levesteder for fremtiden. 

En borger foreslår at øen Egholm og de omkringliggende fjordområder bliver udpeget til 
fuglebeskyttelsesområde (og habitatområde). Borgeren mener, at knortegåsen fouragerer i fjorden på 
begge sider af Egholm i linjeføringen for den 3. limfjordsforbindelse. Borgeren mener endvidere at den 
lysbugede knortegås, som Danmarks ansvarsart nr. 1 på fuglebeskyttelsesdirektivet, "selv" kan udpege 
fuglebeskyttelsesområder, og at arealer, som den lysbugede knortegås anvender til fouragerings- og 
rasteområder automatisk er at betragte, som udpeget som fuglebeskyttelsesområde.  

En borger foreslår at hele Egholm ø og hele Limfjordsstykket nord for øen udpeges 
fuglebeskyttelsesområde (og habitatområde) på baggrund af forekomst af  de lysbugede knortegæs. 
Borgeren oplyser at de lysbugede knortegæs lever og fouragerer i Limfjorden nord for Egholm ø 
inklusive i store flokke i den østlige del af fjorden nord for Egholm, hvor der er ro og vandet er lavt, så 
gæssene kan nå ned til ålegræsset. Borgeren oplyser, at den lysbuede knortegås er omfattet af 
fuglebeskyttelsesdirektivet, og da den benytter hele vandet om Egholm, er området omfattet af Natura-
2000 pga. den dynamiske beskyttelse, som fuglebeskyttelsesdirektivet yder iflg. habitatdirektivet 
artikel 6 stk. 3 og 4. 

En borger foreslår, at udvide fuglebeskyttelsesområdet (og habitatområdet) med Øen Egholm og 
omkringliggende fjordarealer af hensyn til meget væsentlige forekomster af Lysbuget knortegås på den 
østlige del af øen Egholm samt i Nørredybet, vandområdet ud for Egholms østlige del.  

http://mst.dk/media/139254/kriterier-til-forslag-til-aendringer-i-natura-2000-graenserne.pdf
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En borger (ejer dele af det foreslåede areal) mener at hele øen Egholm samt fjordområderne omkring 
øen skal udpeges til fuglebeskyttelsesområde. Borgeren henviser bl.a. til data fra DOF og rapporter fra 
Århus Universitet, hvoraf det fremgår, at lysbuget knortegås har ændret adfærd siden områderne blev 
udpeget, og at området omkring Egholm i dag er et vigtigt rasteområde, hvor der raster mange 
lysbugede knortegæs. Borgeren henviser endvidere til at udpegningen af Ramsarområder er dynamisk, 
jf. kriterierne for udpegning af Ramsarområder, og at det deraf følger at såfremt de beskyttede fugle 
vælger et nyt område, vil det være nødvendigt at udlægge et nyt område. Borgeren oplyser, at når et 
område er udpeget, indtræder der en vidtgående beskyttelse af området som levested på linje med den 
beskyttelse, der gælder for EF-habitatområder efter EUs habitatdirektiv. Borgeren henviser desuden til 
at det er EF-domstolens praksis, at udpegning og afgrænsning af disse ramsarområder alene skal 
baseres på ornitologiske kriterier, mens det er ulovligt at inddrage samfundsøkonomiske, rekreative 
eller privatøkonomiske hensyn ved udpegningen. Endvidere henvises til forekomst af Pibeænder, 
Gravænder, Viber, Hjejler, Klyder, Strandskader, Terner, Skestork, Mosehornuglen, Skovhornugle, 
Musvåge, Tårnflak, Duehøg, Rørhøg, Spurvehøg, Tårnfalk, Blå kærhøg, Slørugle, Viber, Hjejler. 

En borger ønsker fuglebeskyttelsesområde (og habitatområde) udvidet med Egholm og de 
omkringliggende fjordområder. Borgeren mener at området omkring Egholm er et afgørende 
fourageringsområde for lysbuget knortegås. 

En borger foreslår udvidelse af Natura 2000 område 15 med øen Egholm og omkringliggende 
fjordarealer.  Borgeren begrunder forslaget om udvidelse af fuglebeskyttelsesområdet med at de 
sjældne lysbugede knortegæs, som Danmark har særligt ansvar for lever på Egholm og fjorden nord for 
Egholm. Borgeren oplyser, at lysbuget knortegås ikke kun lever i den vestlige del af Egholm, men også 
i den østlige del. Borgeren oplyser, at Danmark har særligt ansvar for disse fugle, hvoraf der kun er 
7000 på verdensplan. Borgeren oplyser, at når fuglene lever på hele øen om fjorden rundt om, er hele 
Egholm i praksis omfattet af Natura 2000 iflg. habitatsdirektivet artikel 6.  

En forening foreslår at øen Egholm og omkringliggende fjordområder udpeges som 
fuglebeskyttelsesområde (og habitatområde). Foreningen oplyser, at der gennem årene, siden 
udpegningen af området, i 1977, er sket en forandring i de lysbugede knortegæs, og andre fugles, 
adfærdsmønster på, og omkring, Egholm, og at fuglene har gennem årene taget nye områder til sig. 
Foreningen oplyser, at da man udlagde fuglebeskyttelsesområde F1, var den nordøstlige, og den 
sydøstlige del af Egholm ikke i specielt overvejende grad, kendt som et værdifuldt område for 
beskyttede fuglearter, men i dag er det mindst lige så værdifuldt, som de områder, der blev udpeget i 
1977. Foreningen oplyser, at det område, som i daglig tale kaldes ”Mudderet”, har gennem årene har 
ændret sig fra at være et ildelugtende gråt goldt mudderområde, bestående af opgravet fjordbund, til 
det det er i dag, nemlig et enestående våd og strandeng-område. Foreningen oplyser, at også området i 
”Nørredybet”, som forløber fra ”Statsbroen”, og ned mod sejlrenden i ”Sønderdybet”, har ændret sig 
radikalt med årene. Det oppumpede mudder, blandet med sand, er med strømmen ført ned langs 
Egholms østkyst, og efter en længere periode hvor området kun husede en ringe mængde planter og 
dyr, er området nu bevokset med bl.a. masser af Ålegræs. Vandstanden i området er mange steder 
blevet lavere, af det meget mudder og sand, som kom med strømmen fra nord-vest, og der er nu 
opstået et meget stort område med lav vandstand, hvilket gør området attraktivt for fuglelivet. 
Foreningen anmoder endvidere om, at området udnævnes til fuglebeskyttelsesområde på baggrund af 
det foreslåede areals værdi for pibeand, pibesvane, hjejle, terner, skestork og blå kærhøg.  

En forening foreslår at øen Egholm og omkringliggende fjordområder udpeges som 
fuglebeskyttelsesområde (og habitatområde). Foreningen oplyser, at det foreslåede areal er et 
værdifuldt for adskillelige arter af svømme- og vadefugle, som f.eks. Pibeænder, Gravænder, Svaner, 
Viber, Hjejler, Rødben, Klyder, Strandskader, Terner, og nu (sommer 2017), også Skestork. 
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Foreningen oplyser, at der observeres mange rovfugle, som jager på de uforstyrrede og uopdyrkede 
områder, som der, efter at Egholm nu dyrkes næsten 100% økologisk, er kommet flere af. Foreningen 
oplyser, at det bl.a. drejer sig om Mosehornuglen, Skovhornugle, Musvåge, Tårnflak, Duehøg, Rørhøg, 
Spurvehøg, Tårnfalk, Blå kærhøg, og efter en 5-6 års pause, her i 2017, Slørugle.  
 

Miljøstyrelsen takker for det indsendte høringssvar. Høringssvarene indeholder forslag om en større 
udvidelse af fuglebeskyttelsesområdet med øen Egholm og omkringliggende fjordarealer samt 
arealer syd for Limfjorden.  
 
Miljøstyrelsen kan med henvisning til det foreliggende datagrundlag ikke verificere, at arealet har 
væsentlig betydning som levested for de nævnte arter på fuglebeskyttelsesområdernes 
udpegningsgrundlag, hvoraf bl.a. følgende af udpegningsgrundlaget er nævnt: pibeand, pibesvane, 
hjejle, terner, skestork, blå kærhøg. Justeringen af Natura 2000-områdernes grænser er igangsat på 
baggrund af Aftale om Naturpakken, maj 2016. Formålet med Naturpakken er at udtage intensivt 
drevne arealer fra Natura 2000-områderne og evt. at udvide med nye arealer. Miljøstyrelsen 
vurderer, at udvidelse med landbrugsarealerne og lavvandede fjordarealer i området ikke har nogen 
væsentlig effekt for fuglene på områdets udpegningsgrundlag, da der i forvejen findes velegnede 
strandengs-, landbrugs- og fjordarealer inden for Natura 2000-området. På baggrund heraf 
fastholdes høringsforslagets områdeafgrænsning. 
  
Miljøstyrelsen bemærker at en del af de i høringssvaret nævnte arter fx mosehornugle, skovhornugle 
og tårnfalk ikke er på fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag.  
 
Høringssvar med bemærkninger af juridisk karakter, herunder bemærkninger til regler, relation til 
anden lovgivning mv. er behandlet i Miljøstyrelsens overordnede høringsnotat, som kan læses på 
Miljøstyrelsens hjemmeside mst.dk/graensejustering-hoeringsnotater. 

  
Danmarks Naturfredningsforening, Aalborg mener at den reduktion, som Miljøstyrelsen har 
foreslået på 23 ha af fuglebeskyttelsesområdet bør annulleres. DN Aalborg mener at disse områder 
skal bibeholdes så der ifølge kommunen fastholdes det bedst mulige udgangspunkt for fremtidige 
klima- og naturprojekter.  

Aalborg kommune foreslår at de arealer, der er taget ud af fuglebeskyttelsesområdet på Egholm i 
Miljøstyrelsens høringsforslag, fastholdes som fuglebeskyttelsesområde, da kommunen vurderer at de 
langsigtede klimaudfordringer kan nødvendiggøre en ekstensivering af arealerne. Kommunen oplyser, 
at fremtidige klima- og naturprojekter derved lettere vil kunne gennemføres.  
 
Opretholdelse af et areal som fuglebeskyttelsesområde forudsætter bl.a., at det pågældende areal 
bidrager til beskyttelsen af direktivarter. Ønske om at gennemføre projekter på området og dermed 
et genopretningspotentiale kan alene ikke kan godtgøre en udvidelse.  

  

http://mst.dk/graensejustering-hoeringsnotater
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4.2.2.6 Kvadrat 753, 754, 755, 756, 758, 759, 722, 723, 724, 725, 796, 797– arealer 
i Binderup Ådal  

 

 

 

Figur 44. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 38. Den lilla 
skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering 
angiver høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med lilla, er arealer, 
der er foreslået fjernet fra det beskyttede område. Arealer, der kun er skraveret med lyserød, er 
arealer, der er foreslået tilføjet til det beskyttede område. De gule, blå og brune helfarvede 
polygoner viser ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til 
reduktion og brun er forslag til nye områder. 
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Miljøstyrelsen har modtaget 3 høringssvar vedr. forslag om at udvide 
fuglebeskyttelsesområdet med Binderup Ådal.   

Aalborg kommune foreslår, at Natura 2000 området udvides med Binderup Ådal, og oplyser 
at ådalen ud fra kommunens vurdering er af regional værdi med store forekomster af surt 
overdrev, kalkoverdrev, rigkær og kildevæld, samt bilag 2-arterne blank seglmos og gul 
stenbræk. 
 
Danmarks Naturfredningsforening, Aalborg foreslår at Natura 2000 området udvides med 
Binderup Ådal, da store arealer i ådalen er under tilgroning, og en udvidelse af Natura 2000 
området ifølge foreningen vil sikre at ejerne af arealer i ådalen kan få støtte til 
pleje/afgræsning. DN Aalborg anfører at Binderup Ådal ud fra foreningens vurdering vil 
kunne udpeges som habitatområde stort set uden at inddrage jord i intensiv drift. 
 
Danmarks Naturfredningsforenings hovedkontor foreslår at Binderup Ådal medtages i 
Natura 2000 område, da ådalen rummer habitatnaturtyperne kalk overdrev, surt overdrev, 
rigkær, kildevæld og vandløb med vandplanter. DN undrer sig over, ud fra et naturfagligt 
synspunkt, at ådalen ikke allerede er udpeget som Natura 2000-område. 
 
Miljøstyrelsen takker for de indsendte høringssvar. Høringssvarene indeholder forslag om 
at udvide Natura 2000 området med Binderup Ådal og Vidkær Ådal. Justeringen af Natura 
2000-områdernesgrænser er igangsat på baggrund af Aftale om Naturpakken, maj 2016. 
Formålet med Naturpakken er at udtage intensivt drevne arealer fra Natura 2000-
områderne og evt. at udvide med nye arealer. Forslaget falder derfor udenfor rammen af 
Naturpakken, da de gældende danske udpegninger af Natura 2000-områder er godkendt 
af EU-Kommissionen, og da der fokuseres på at udtage intensivt drevne arealer jf. de 
faglige kriterier og ikke udtage habitatnatur eller levesteder for arter. På denne baggrund 
vurderes det, at der ikke er behov for yderligere udpegning af arealer for at leve op til EUs 
krav. Derfor fastholdes høringsforslagets områdegrænser. 
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4.2.2.7 Kvadrat 721 og 754 – arealer ved Nibe rensningsanlæg  

 

Figur 45. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 38. Den lilla 
skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering 
angiver høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med lilla, er arealer, 
der er foreslået fjernet fra det beskyttede område. Arealer, der kun er skraveret med lyserød, er 
arealer, der er foreslået tilføjet til det beskyttede område. De gule, blå og brune helfarvede 
polygoner viser ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til 
reduktion og brun er forslag til nye områder. 

I Miljøstyrelsens høringsforslag er arealerne ved Nibe rensningsanlæg taget ud af 
fuglebeskyttelsesområdet, da arealerne er omfattet af gældende lokalplan L27 af 17. august 
1988.  
 
Danmarks Naturfredningsforening, Aalborg foreslår at arealerne ved Nibe Renseanlæg og 
skydebane tages med i fuglebeskyttelsesområdet. DN Aalborg henleder Miljøstyrelsens 
opmærksomhed på, at renseanlægget er nedlagt, bygningerne fjernet og at lokalplanen for 
området ifølge foreningen vil blive annulleret. DN Aalborg mener at der tale om §3 natur af 
habitatnaturtypen strandeng som er en del af et sammenhængende naturområde langs 
fjorden.  
 
Aalborg kommune, der ejer arealet, foreslår at arealet igen bliver omfattet af 
fuglebeskyttelsesområdet og at reduktionen annulleres.  

Miljøstyrelsen takker for de indsendte høringssvar. Miljøstyrelsen har på baggrund af 
høringssvaret gennemgået datagrundlaget på ny og kan på den baggrund konstatere, at 
der forekommer levested for arter på fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag fx 
hjejle, klyde og lysbugede knortegås. Høringsforslaget justeres på denne baggrund, så 
levestedet fortsat er omfattet af fuglebeskyttelsesområdet med undtagelse af et mindre 
areal i den østligste del, som vurderes ikke at bidrage til områdets udpegningsgrundlag. 
  
Den justerede grænse ses på kortet i figur 46. 
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Figur 46. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 38. Den 
lyserøde skravering angiver høringsforslagets afgrænsning og den røde streg angiver den 
opdaterede områdegrænse. 
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4.2.2.8 Kvadrat 722 – arealer ved Nibe Camping  

 

 

Figur 47. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 38. Den lilla 
skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering 
angiver høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med lilla, er arealer, 
der er foreslået fjernet fra det beskyttede område. Arealer, der kun er skraveret med lyserød, er 
arealer, der er foreslået tilføjet til det beskyttede område. De gule, blå og brune helfarvede 
polygoner viser ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til 
reduktion og brun er forslag til nye områder. 

Miljøstyrelsen har ikke foreslået ændringer i forhold til den berigtigede områdegrænse indenfor det 
viste kvadrat. 

Aalborg kommune foreslår at den del af Nibe campingplads, der ligger nærmest landevejen 
tages ud af fuglebeskyttelsesområdet, da kommunen mener at arealet er uden 
naturinteresser. 

Miljøstyrelsen takker for det fremsendte høringssvar og oplyser at arealet er allerede i forbindelse 
med Miljøstyrelsens høringsforslag taget ud af fuglebeskyttelsesområdet. 
 

Aalborg kommune mener at den kystnære del af Nibe Camping primært er græsarealer med et vist 
strandengspræg. Kommunen oplyser, at rastende knortegæs ses på disse arealer, og mener at 
arealerne bør fastholdes som fuglebeskyttelsesområde for at sikre geografisk sammenhæng i 
udpegningen langs fjorden. 

Miljøstyrelsen kan med henvisning til det foreliggende datagrundlag ikke verificere, at græsarealet 
med strandengspræg har væsentlig betydning som levested for rastende knortegæs på 
fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag. Justeringen af Natura 2000-områdernes -grænser 
er igangsat på baggrund af Aftale om Naturpakken, maj 2016. Formålet med Naturpakken er at 
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udtage intensivt drevne arealer fra Natura 2000-områderne og evt. at udvide med nye arealer. 
Miljøstyrelsen vurderer, at udtagning af det foreslåede areal i området ikke har nogen væsentlig 
negativ effekt for fuglene på områdets udpegningsgrundlag, da der fortsat findes velegnede 
græsarealer og strandenge inden for Natura 2000-området. På den baggrund fastholdes 
høringsforslagets afgrænsning. 

 

4.2.2.9 Kvadrat 694, 695, 696 – arealer ved Lundby Mark og Djørup  

 

Figur 48. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 38. Den lilla 
skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering 
angiver høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med lilla, er arealer, 
der er foreslået fjernet fra det beskyttede område. Arealer, der kun er skraveret med lyserød, er 
arealer, der er foreslået tilføjet til det beskyttede område. De gule, blå og brune helfarvede 
polygoner viser ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til 
reduktion og brun er forslag til nye områder. 
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Aalborg kommune foreslår at fuglebeskyttelsesområdet udvides med et areal med artsrigt 
enekrat, surt overdrev og rigkær nær Lundbæk Mark. Kommunen oplyser, at dele af arealet 
er omfattet af en ekstensiv NOVANA-station for rigkær og surt overdrev, og at hovedparten af 
arealet ifølge kommunen er omfattet af naturvidenskabelig fredning. 

Aalborg kommune foreslår at fuglebeskyttelsesområdet udvides med en mindre slugt 
nordvest for Djørup med surt overdrev, stilkegekrat og evt. rigkær i moderat tilstand. 
 

Aalborg kommune foreslår at udvide habitatområdet sydvest for Djørup med et § 3 overdrev i 
klasse 2, som kommunen vurderer til at være habitatnaturtypen surt overdrev. 

Miljøstyrelsen bemærker at de i høringssvarene nævnte naturtyper ikke er på 
fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag.  
Miljøstyrelsen har på baggrund af høringssvaret gennemgået datagrundlaget, og luftfotos. 
Miljøstyrelsen vurderer på den baggrund, at de foreslåede arealer ikke bidrager til 
beskyttelsen af fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag. På baggrund heraf fastholdes 
høringsforslagets områdeafgræsning.  
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4.2.2.10 Kvadrat 696, 678 og 697 – arealer ved Halkær  

 

 

Figur 49. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 38. Den lilla 
skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering 
angiver høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med lilla, er arealer, 
der er foreslået fjernet fra det beskyttede område. Arealer, der kun er skraveret med lyserød, er 
arealer, der er foreslået tilføjet til det beskyttede område. De gule, blå og brune helfarvede 
polygoner viser ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til 
reduktion og brun er forslag til nye områder. 

 
Aalborg kommune foreslår at fuglebeskyttelsesområdet udvides ved Halkær med mindre slugter med 
surt overdrev, stilkegekrat og evt. rigkær i moderat tilstand. 
 
Aalborg kommune foreslår en udvidelse af fuglebeskyttelsesområdet med surt overdrev, nordvest for 
Vegger Gårde. Kommunen oplyser, at der forekommer habitnaturtypen surt overdrev i klasse I på den 
gamle kystskrænt umiddelbart udenfor Natura 2000-grænsen.    
 
Miljøstyrelsen bemærker at de i høringssvarene nævnte naturtyper ikke er på 
fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag.  
 
Miljøstyrelsen har på baggrund af høringssvar gennemgået datagrundlaget og luftfotos. 
Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af data i Naturdatabasen, DOF-basen samt luftfotos, at 
arealerne ikke bidrager til beskyttelsen af arter på fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag. 
På baggrund heraf fastholdes høringsforslagets områdeafgrænsning. 
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4.2.2.11  Kvadrat 659, 677, 660 og 661 – arealer ved Vidkær Å  

 

Figur 50. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 38. Den lilla 
skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering 
angiver høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med lilla, er arealer, 
der er foreslået fjernet fra det beskyttede område. Arealer, der kun er skraveret med lyserød, er 
arealer, der er foreslået tilføjet til det beskyttede område. De gule, blå og brune helfarvede 
polygoner viser ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til 
reduktion og brun er forslag til nye områder. 

 

Danmarks Naturfredningsforening, Aalborg foreslår at fuglebeskyttelsesområdet udvides med Vidkær 
Ådal, da store arealer i ådalen ifølge DN-Aalborg er under tilgroning, og udvidelse af 
fuglebeskyttelsesområdet ifølge foreningen vil sikre at ejerne af arealer i ådalene kan få støtte til 
pleje/afgræsning.  

Aalborg kommune foreslår at fuglebeskyttelsesområdet udvides med Vidkær Ådal, og oplyser, at 
ådalen ud fra kommunens opfattelse er af regional betydning og indeholder mange forekomster og ha 
af surt overdrev, rigkær og kildevæld, samt bilag 2-arten blank seglmos. 

Vesthimmerlands kommune foreslår en udvidelse af fuglebeskyttelsesområdet med Vidkær Ådal på 
baggrund af forekomst af rigkær og odder samt forekomst af bæver. 



 

 

76 

Miljøstyrelsen takker for de indsendte høringssvar. Høringssvarene indeholder forslag om en større 
udvidelse af fuglebeskyttelsesområdet med Vidkær Ådal. Miljøstyrelsen bemærker at de i 
høringssvarene nævnte naturtyper ikke er på fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag.  
Justeringen af Natura 2000-områdernesgrænser er igangsat på baggrund af Aftale om 
Naturpakken, maj 2016. Formålet med Naturpakken er at udtage intensivt drevne arealer fra 
Natura 2000-områderne og evt. at udvide med nye arealer. Forslaget falder derfor udenfor rammen 
af Naturpakken, da de gældende danske udpegninger af Natura 2000-områder er godkendt af EU-
Kommissionen, og da der fokuseres på at udtage intensivt drevne arealer jf. de faglige kriterier og 
ikke udtage habitatnatur eller levesteder for arter samt tage højde for at eventuelle nye arealer, som 
Natura 2000-områderne udvides med, ikke skal give yderligere restriktioner for eksisterende 
husdyrbrug. På denne baggrund vurderes det, at der ikke er behov for yderligere udpegning af 
arealer for at leve op til EUs krav. Derfor fastholdes høringsforslagets områdegrænser. 
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4.2.2.12 Kvadrat 676 – arealer ved Sebbersund  

 

Figur 51. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 38. Den lilla 
skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering 
angiver høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med lilla, er arealer, 
der er foreslået fjernet fra det beskyttede område. Arealer, der kun er skraveret med lyserød, er 
arealer, der er foreslået tilføjet til det beskyttede område. De gule, blå og brune helfarvede 
polygoner viser ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til 
reduktion og brun er forslag til nye områder. 

 

Aalborg kommune foreslår at fuglebeskyttelsesområdet udvides med et fredet område vest for 
Sebbersund, hvor det meste af arealet er statsejet. Kommunen oplyser, at der er surt overdrev og 
kalkoverdrev af høj naturkvalitet (klasse II) på arealet samt bl.a. Bakke-Soløje og at det er en 
international vokshatte-lokalitet. 

Aalborg kommune foreslår, at udvide fuglebeskyttelsesområdet med et fredet strandengsareal lige 
nord for Sebbersund.  

Miljøstyrelsen bemærker at de i høringssvarene nævnte naturtyper ikke er på 
fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag.  
 
Miljøstyrelsen har på baggrund af høringssvar gennemgået datagrundlaget og luftfotos. 
Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af data i Naturdatabasen, DOF-basen samt luftfotos, at 
arealerne ikke bidrager til beskyttelsen af arter på fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag. 
På baggrund heraf fastholdes høringsforslagets områdeafgrænsning. 
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4.2.2.13 Kvadrat 675 og 693 – arealer nær Barmer  

 

Figur 52. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 38. Den lilla 
skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering 
angiver høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med lilla, er arealer, 
der er foreslået fjernet fra det beskyttede område. Arealer, der kun er skraveret med lyserød, er 
arealer, der er foreslået tilføjet til det beskyttede område. De gule, blå og brune helfarvede 
polygoner viser ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til 
reduktion og brun er forslag til nye områder. 

 

En lodsejer foreslår at de foreslåede arealer nordøst for Barmer tages ud af fuglebeskyttelsesområdet, 
da det er intensivt drevne arealer uden natur eller vedvarende græs, som lodsejer mener, er uden 
betydning for de arter, fugle og naturtyper der er på områdets udpegningsgrundlag. 

Lodsejer mener at en evt. indtænkt buffereffekt på tilstødende naturområder vil være 
dobbeltregulering idet kravene om gødningsudbringningsteknik også gælder når marker støder op til 
ammoniakfølsom natur uanset om marken ligger i Natura2000 eller ej, jf. 
husdyrgødningsbekendtgørelsen. 
 
Lodsejer oplyser, at de fugle der besøger arealerne mest er bramgæs som ikke er på 
udpegningsgrundlaget, og mener at udpegningen af fuglebeskyttelsesområde på arealerne virker 
meningsløs fordi fuglene på udpegningsgrundlaget er fortrængt af bramgæs. Lodsejer oplyser 
endvidere at bramgæssene optræder i stigende antal og at de af den grund forårsager store 
markskader. 
 
Det er Miljøstyrelsens faglige vurdering, at arealet med sin beliggenhed umiddelbart ned til 
Limfjorden bidrager til sikring og opretholdelse af levestederne for arter som knortegås, kortnæbbet 
gås, gravand, pibeand, hjejle og sangsvane, der er på fuglebeskyttelsesområdets 
udpegningsgrundlag. På den baggrund fastholdes høringsforslagets områdegrænser for 
fuglebeskyttelsesområdet. 
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Høringssvar med bemærkninger af juridisk karakter herunder bemærkninger til regler, relation til 
anden lovgivning mv. er behandlet i Miljøstyrelsens overordnede høringsnotat, som kan læses på 
Miljøstyrelsens hjemmeside mst.dk/graensejustering-hoeringsnotater. 

4.2.2.14 Kvadrat 627, 642, 643 og 658 – arealer nær Farstrup  

 

Figur 53. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 38. Den lilla 
skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering 
angiver høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med lilla, er arealer, 
der er foreslået fjernet fra det beskyttede område. Arealer, der kun er skraveret med lyserød, er 
arealer, der er foreslået tilføjet til det beskyttede område. De gule, blå og brune helfarvede 
polygoner viser ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til 
reduktion og brun er forslag til nye områder. 

 

Miljøstyrelsen har foreslået en justering af grænsen for fuglebeskyttelsesområdet med fokus på af 
følge naturlige skel og udtage arealer i byzone, arealer med bebyggelser og intensive 
jordbrugsarealer. Der er på den baggrund foreslået udtagning af intensive jordbrugsarealer ved 
Vår og Stavn. De nævnte justeringer er sket, da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige 
kriterier. Miljøstyrelsen har foretaget en vurdering af luftfotos fra 1995 og 2016 og tilgængelige data 
fra naturdatabasen og DOF-basen. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at de kan udtages af 
fuglebeskyttelsesområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i forhold til den 
eksisterende udpegning. 

http://mst.dk/graensejustering-hoeringsnotater
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Aalborg kommune foreslår at udvide fuglebeskyttelsesområdet med § 3 enge og mose-arealer nord for 
Farstrup. Kommunen vurderer at der på arealerne forekommer habitatnaturtypen rigkær eller tidvis 
våd eng i moderat til dårlig tilstand i dag, men hvis arealet medtages vil det skabe bedre sammenhæng 
langs åen. 

Miljøstyrelsen takker for det indsendte høringssvar. Høringssvaret indeholder forslag om udvidelse 
af den nordvestlige del af fuglebeskyttelsesområdet, nord for Farstrup. Miljøstyrelsen bemærker at 
de i høringssvarene nævnte naturtyper ikke er på fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag. 
Miljøstyrelsen har på baggrund af høringssvar gennemgået datagrundlaget og luftfotos. 
Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af data i Naturdatabasen, DOF-basen og luftfotos, at arealet 
ikke bidrager til beskyttelsen af arter på fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag. Da 
høringssvaret desuden indeholder forslag om udvidelse af fuglebeskyttelsesområdet med et areal, 
der ikke grænser direkte op til høringsforslagets områdegrænser imødekommes forslaget ikke, da 
der fokuseres på at udvide med arealer, der ligger i direkte tilknytning til eksisterende levesteder for 
arter på udpegningsgrundlaget. På den baggrund fastholdes høringsforslagets områdegrænser. 
 
 

4.2.3 Bemærkninger, der ikke indgår i høring 

En borger har foreslået fuglebeskyttelsesområdet udvidet med øen Egholm og de omkringliggende 
fjordområder. Borgeren mener at der kan drives behersket, fornuftig jagt, og at der behøver at være 
'jagt-frit' indenfor de foreslåede arealer. Borgeren bemærker, at lufttrafik fra Aalborg lufthavn, har 
marginal negativt effekt på udpegningsgrundlaget.  

 
En forening oplyser, at beslutningen om placering af en motorvej i Egholmlinjen er truffet på 
baggrund af en VVM-vurdering fra 2011, og at der er sket en markant ændring af området siden 2011, 
der ikke er taget højde for, at den gamle miljøvurdering, der indgik i høringsgrundlaget. 

En lodsejer mener at hans arealer skal tages ud af fuglebeskyttelsesområdet, så han vil få bedre 
muligheder for at regulere bestanden af bramgæs. 

Bemærkningerne falder uden for rammen af denne høring og er derfor ikke behandlet yderligere. 

 

4.2.4 Opsamling 

Afgrænsningen af fuglebeskyttelsesområde F1 Nibe bredning og Ulvedybet er justeret på baggrund af 
Miljøstyrelsens høringsforslag, de indkomne høringssvar og høring 2018 af implicerede lodsejere. I alt 
udvides fuglebeskyttelsesområdet med 65 ha og reduceres 932 ha.  
 
Den endelige områdegrænse fremgår af figur i afsnit 5. 
  



 

 

81 

 Miljøstyrelsens forslag til nye grænser for Natura 2000 område 15 5
Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal. 

 Opsamling 5.1

Afgrænsningen af Natura 2000-område N15 Nibe bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal er justeret 
på baggrund af Miljøstyrelsens høringsforslag, de indkomne høringssvar, høring 2018 af implicerede 
lodsejere og udlægning af Naturstyrelsens arealer. I alt udvides Natura 2000-områdets med 99 ha og 
reduceres med 852 ha. 

 
Den endelige områdegrænse fremgår af figur 56. 

 
 

 
Figur 54. Den endelige afgrænsning af habitatområde H15 fremgår af kortet. 
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Figur 55. Den endelige afgrænsning af fuglebeskyttelsesområde F1 fremgår af kortet. 
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Figur 56. Den endelige afgrænsning af Natura 2000-område N15 fremgår af kortet. 
 

 Den videre proces 5.2

Justeringerne af Natura 2000-områdernes grænser skal godkendes af EU- Kommissionen. På 
baggrund af de udarbejdede justeringer af Natura 2000-områdernes grænser udsteder Miljø- og 
Fødevareministeriet en bekendtgørelse, som sendes i høring 20. august – 17. september 2018 med 
henblik på, at de foreslåede udvidelser opnår beskyttelse som Natura 2000-områder. På arealer med 
foreslåede reduktioner opretholdes Natura 2000-beskyttelsen under den kommende dialog med EU-
Kommissionen. Dette sker i overensstemmelse med EU-Kommissionens retningslinjer for ændringer i 
Natura 2000-områders afgrænsning. 

Ultimo oktober 2018 underetter Miljø- og Fødevareministeriet EU-kommissionen om de foretagne og 
foreslåede justeringer af områdegrænserne herunder præsentation af principper for justeringerne og 
arealmæssige konsekvenser. Dialogen med EU-kommissionen forventes afsluttet medio 2019, 
hvorefter de endelige Natura 2000-områdegrænser kan fastlægges ved udstedelse af en ny 
bekendtgørelse. 
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 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelseshøring 6

 Baggrund 6.1

Som opfølgning på Natura 2000-grænsejusteringsprocessen forventes en ny bekendtgørelse om 
udpegning af administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter 
(habitatbekendtgørelsen)at træde i kraft den 1. november 2018. Bekendtgørelsen erstatter 
bekendtgørelse nr. 926 af 27. juni 2016. 

Bekendtgørelsen har været i høring i perioden 22. august til 17. september 2018. I forbindelse med 
bekendtgørelseshøringen er der kommet en række høringssvar vedr. specifikke områder og deres 
afgrænsning.  

 Høringssvar 6.2

Der er kommet en række høringssvar til område nr. N15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup 
Ådal. Høringssvarene vedrører konkret habitatområde H15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup 
Ådal og fuglebeskyttelsesområde F1 Ulvedybet og Nibe Bredning.  

6.2.1  F1 Ulvedybet og Nibe Bredning  

En række høringssvar fra borgere, lodsejere og foreninger gentager argumenter, der tidligere er 
fremsendt i Miljøstyrelsens høringer af udkast til grænsejusteringen. Man foreslår en større udvidelse 
af fuglebeskyttelsesområdet med området omkring Egholm. Forslagene begrundes særligt med det 
store antal lysbugede knortegæs, der ifølge afsenderne raster i området. 

Miljøstyrelsen har genbehandlet disse høringssvar ud fra de faglige kriterier, luftfoto fra 1995 og 
2016 og fagligt materiale og henviser på den baggrund til den vurdering og områdeafgrænsning der 
tidligere er beskrevet i dette høringsnotat. Miljøstyrelsen vurderer, at udvidelse med 
landbrugsarealerne og lavvandede fjordarealer i området ikke har nogen væsentlig effekt for 
fuglene på områdets udpegningsgrundlag, da der i forvejen findes velegnede strandengs-, 
landbrugs- og fjordarealer inden for Natura 2000-området.  

Danmarks Naturfredningsforening - Aalborg genfremsender deres forslag om at 23 ha, der er udtaget 
af F1 på Egholm tilbageføres til området. 

Miljøstyrelsen har genbehandlet disse høringssvar ud fra de faglige kriterier, luftfoto fra 1995 og 
2016 og fagligt materiale og henviser på den baggrund til den vurdering og områdeafgrænsning der 
tidligere er beskrevet i dette høringsnotat. 

 

6.2.2 H15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal   

Et høringssvar fra en lodsejer gentager argumenter, der tidligere er fremsendt i Miljøstyrelsens 
høringer af udkast til grænsejusteringen. Lodsejeren foreslår at habitatgrænsen for den sydligste del af 
Sønderup Ådal rykkes længere nordpå. Lodsejer opfordrer til at habitatnaturen ved ejendommen – de 
nærmeste overdrev og de nærmeste kildevæld – tages ud af habitatregistreringen.  

Miljøstyrelsen har genbehandlet disse høringssvar ud fra de faglige kriterier, luftfoto fra 1995 og 
2016 og fagligt materiale og henviser på den baggrund til den vurdering og områdeafgrænsning der 
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tidligere er beskrevet i dette høringsnotat. Miljøstyrelsen har både som led i berigtigelsen af 
områdegrænserne i området og behandlingen af tidligere høringssvar reduceret habitatområdet i 
det givne område. For de resterende arealer lodsejer ønsker ud af habitatområdet, er der 
veldokumenterede forekomster af habitatnatur, og det er derfor ikke muligt indenfor de faglige 
kriterier, der ligger til grund for grænsejusteringsprocessen at reducere området yderligere. 

Et høringssvar fra en borger gentager argumenter, der tidligere er fremsendt i Miljøstyrelsens høringer 
af udkast til grænsejusteringen. Borgeren ønsker en udvidelse af habitatområdet tilbageført. 
Argumentet er at Miljøstyrelsen ifølge borgeren i sin beregning af afstand til husdyrbrug ikke har taget 
højde for husdyrlovens krav om total-deposition (akkumulationseffekten). Desuden mener borgeren at 
der er fejl i målet for afstandene på hhv. 1 km og 1,5 km fra lodsejers to husdyrbrug i området.  

Der er i forbindelse med grænsejusteringerne udarbejdet kortmateriale med arealer, der skal 
friholdes fra at blive inddraget i Natura 2000 områderne. Justeringen af grænserne tager højde for 
dette kortmateriale, mens akkumuleringseffekten ikke har været en del af Miljøministeriets kriterier 
til beregning af friholdt areal omkring husdyrbrug. Dette er yderligere behandlet i det generelle 
høringsnotat. Miljøstyrelsen har i forbindelse med behandling af dette høringssvar opdaget at der i 
nævnte kortmateriale mangler en afstandscirkel på 1 km rundt om en af de af borgeren angivne 
adresser. Placeres centrum med koordinator angivet i udtræk fra CHR ligger den foreslåede 
udvidelse imidlertid mere end 1 km fra adressen. I forhold til at afstandene fra de to husdyrbrug 
skulle være beregnet forkert henviser Miljøstyrelsen til at der som centrum for kortmaterialets 
cirkler er anvendt de koordinater, der fremgår af CHR. Cirklerne er lavet med en størrelse der tager 
højde for at dette centrum kan være forskudt fra ejendommens staldbygninger. Høringsforslagets 
grænse bibeholdes i det pågældende område, da det vurderes at den foreslåede reduktion ikke lever 
op til Miljøstyrelsens faglige kriterier for udtagning af arealer fra Natura 2000-områderne, derfor 
imødekommes lodsejerens anmodning ikke. 

Et høringssvar fra Dansk Botanisk Forening, DBF gentager argumenter, der tidligere er fremsendt i 
Miljøstyrelsens høringer af udkast til grænsejusteringen. Foreningen mener at habitatområdet burde 
udvides med Binderup Å. Danmarks Naturfredningsforening - Aalborg genfremsender deres forslag 
om at habitatområdet udvides med Vidkær Ådal og Binderup Ådal. 

Miljøstyrelsen har genbehandlet disse høringssvar ud fra de faglige kriterier, luftfoto fra 1995 og 
2016 og fagligt materiale og henviser på den baggrund til den vurdering og områdeafgrænsning der 
tidligere er beskrevet i dette høringsnotat. Hensyntagen til afstanden til husdyrdrug har været et af 
de faglige kriterier der har ligget til grund for grænsejusteringsprocessen. Den konkrete udformning 
af disse afstandskrav er behandlet i det generelle høringsnotat. Høringssvar med bemærkninger til 
politiske målsætninger og implementering af Habitatdirektivet eller Fuglebeskyttelsesdirektivet er 
ligeledes behandlet i Miljøstyrelsens overordnede høringsnotat, som kan læses på Miljøstyrelsens 
hjemmeside mst.dk/graensejustering-hoeringsnotater. 

Danmarks Naturfredningsforening - Aalborg genfremsender deres forslag om at 45 ha, der er udtaget 
af H15 på Egholm tilbageføres til området. 

Miljøstyrelsen har genbehandlet disse høringssvar ud fra de faglige kriterier, luftfoto fra 1995 og 
2016 og fagligt materiale og henviser på den baggrund til den vurdering og områdeafgrænsning der 
tidligere er beskrevet i dette høringsnotat. 

 

 Supplerende argumentation 6.3
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Miljøstyrelsen har valgt at uddybe argumentationen for justeringen beskrevet på siderne 
nævnt nedenfor i dette høringsnotat. 
 
På side 27 tilføjes den med fed skrift viste tekst. 
 
Miljøstyrelsen har på baggrund af høringssvaret gennemgået datagrundlaget, og den tilsendte 
dokumentation samt luftfotos og Naturdatabasen. Miljøstyrelsen vurderer på den baggrund, at 
arealet bidrager til beskyttelsen af habitatnatur (kalkoverdrev) på habitatområdets 
udpegningsgrundlag. På baggrund heraf samt den supplerende høring af relevante høringsparter 
justeres høringsforslaget, så den sydvestligste del af arealet bliver omfattet af habitatområdet. 
Den nordlige del af arealet medtages ikke i habitatområdet, da der i justeringen af Natura 2000-
områder tages højde for at eventuelle nye arealer, som Natura 2000-områderne udvides med, ikke 
skal give yderligere restriktioner for eksisterende husdyrbrug.  

På side 39 tilføjes den med fed skrift viste tekst. 
 
Miljøstyrelsen har på baggrund af høringssvaret gennemgået datagrundlaget og kan på baggrund 
af data i Naturdatabasen dokumentere forekomst af habitatnatur (kildevæld, rigkær og surt 
overdrev) på habitatområdets udpegningsgrundlag flere steder på det foreslåede areal. 
Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af data i Naturdatabasen, luftfotos og Miljøstyrelsens viden 
om lokale forhold, at det foreslåede areal bidrager til beskyttelse og den fortsatte forbedring af 
habitatnaturen, der er på habitatområdets udpegningsgrundlag. 
 
På side 57 tilføjes den med fed skrift viste tekst. 
 
Det er Miljøstyrelsens faglige vurdering at de sydlige marker ned til Limfjorden bidrager til sikring 
og opretholdelse af levestederne for arter, der er på fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag  
fx. sangsvane, skestork, kortnæbbet gås, klyde, hjejle og høringsvaret imødekommes derfor 
ikke på denne del. På flere mindre arealer i den nordlige del af området har Miljøstyrelsen på 
baggrund af høringssvaret gennemgået datagrundlaget, og vurderer på den baggrund, at arealet 
ikke bidrager til beskyttelsen af levesteder på fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag, og 
grænsen justeres derfor her. Høringssvaret imødekommes således delvist. 

På side 66 rettes teksten til den med fed skrift viste tekst. 
 
Justeringen af Natura 2000-områdernesgrænser er igangsat på baggrund af Aftale 
om Naturpakken, maj 2016. Formålet med Naturpakken er at udtage intensivt drevne 
arealer fra Natura 2000-områderne og evt. at udvide med nye arealer. Forslaget 
falder derfor udenfor rammen af Naturpakken, da de gældende danske udpegninger af 
Natura 2000-områder er godkendt af EU-Kommissionen, og da der fokuseres på at 
udtage intensivt drevne arealer jf. de faglige kriterier og ikke udtage habitatnatur 
eller levesteder for arter. På denne baggrundvurderes det, at der ikke er behov for 
yderligere udpegning af arealer for at leve op til EUs krav. Derfor fastholdes 
høringsforslagets områdegrænser. Miljøstyrelsen vurderer, at udvidelse med 
landbrugsarealerne og lavvandede fjordarealer i området ikke har nogen væsentlig 
effekt for fuglene på områdets udpegningsgrundlag herunder lysbugede knortgås, da 
der i forvejen findes velegnede strandengs-, landbrugs- og fjordarealer inden for 
Natura 2000-området. På baggrund heraf fastholdes høringsforslagets 
områdeafgrænsning. 
 
og 
 
Miljøstyrelsen bemærker at en del af de i høringssvaret nævnte arter fx mosehornugle, 
skovhornugle og tårnfalk ikke er på fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag.  
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På side 70 tilføjes den med fed skrift viste tekst. 
 
Miljøstyrelsen takker for de indsendte høringssvar. Miljøstyrelsen har på baggrund af høringssvaret 
gennemgået datagrundlaget på ny og kan på den baggrund konstatere, at der forekommer levested 
for arter på fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag fx hjejle, klyde og lysbugede 
knortegås. Høringsforslaget justeres på denne baggrund, så levestedet fortsat er omfattet af 
fuglebeskyttelsesområdet med undtagelse af et mindre areal i den østligste del, som vurderes ikke at 
bidrage til områdets udpegningsgrundlag. 
 
På side 79 tilføjes den med fed skrift viste tekst. 
 
Det er Miljøstyrelsens faglige vurdering, at arealet med sin beliggenhed umiddelbart ned til 
Limfjorden bidrager til sikring og opretholdelse af levestederne for arter som knortegås, 
kortnæbbet gås, gravand, pibeand, hjejle og sangsvane, der er på 
fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag. På den baggrund fastholdes høringsforslagets 
områdegrænser for fuglebeskyttelsesområdet. 
 

 Opsamling 6.4

Afgrænsning af Natura 2000-områder N15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal er 
ikke justeret på baggrund af Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelseshøring. Den 
endelige områdegrænse fremgår af bekendtgørelsen, der forventes at gælde fra 1. november 
2018 og fremgår også af side 81-83 i dette høringsnotat. 
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