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Høringsnotat for Natura 2000-område N30 Lovns 
Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre 
Ådal, samt Skravad Bæk. 
 

Notat vedrørende høringssvar til forslag af 2017 til justerede Natura 2000-områdegrænser for N30 
Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk. 

Forslaget til justerede Natura 2000-områdegrænser for N30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, 
Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk 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 blevet udbygget. 
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Figur 1. Gældende afgrænsning af Natura 2000-området Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, 
Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk  

 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.  

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 
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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. 

 Danmarks udpegning af Natura 2000-områder 1.2

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. 

 Kriterier 1.3

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. 
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De specifikke kriterier for at udtage arealer fra Natura 2000-områder tager udgangspunkt i, at der kan 
udtages intensive jordbrugsarealer, 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.  

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. 
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 Høringer 1.4

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 berigtigede 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. 

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.  
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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 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, 
Simested og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk. 

 Sammenfatning af høringsforslaget  2.1

Sammenholdt med den gældende afgrænsning af N30 er der i Miljøstyrelsens høringsforslag sket en 
række reduktioner med intensivt drevne landbrugsarealer og kulturenge. Området er samtidig 
foreslået udvidet med mindre naturarealer af især surt overdrev samt tør hede, kalkoverdrev, 
kildevæld, rigkær, højmose, skovbevokset tørvemose, bøg på mor, 
egeblandskov og stilk‐ egekrat. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset 
naturlige skel i landskabet.  

 Sammenfatning af høringssvarene 2.2

Miljøstyrelsen har modtaget flere høringssvar indeholdende i alt 136 ændringsforslag med konkrete 
forslag til ændringer af Natura 2000-områdets afgrænsning. Forslagene er kommet fra 
Vesthimmerlands, Viborg, Randers og Mariagerfjord kommuner, Danmarks Naturfredningsforening 
(flere lokalforeninger), Dansk Ornitologisk Forening Nordvestjylland, Dansk Botanisk Forening, flere 
erhvervsvirksomheder og lodsejere.  
 
Ændringsforslagene indeholder både forslag om yderligere reduktioner og nye udvidelser af Natura 
2000-området. Derudover er der også forslag om at tilbageførsel områdegrænserne til deres 
oprindelige placering, således at Miljøstyrelsens høringsforslag annulleres. Forslagene om reduktioner 
er bl.a. begrundet med at der er tale om intensive jordbrugsarealer. Forslagene til udvidelser er bl.a. 
begrundet med tilstedeværelse af arter og habitatnatur på udpegningsgrundlaget, tilstedeværelse af 
natur, tilskudsmuligheder og tilpasning af grænserne til naturlige skel og landskabselementer. 
Forslagene om at annullere Miljøstyrelsens høringsforslag er bl.a. begrundet med ønske om at forblive 
i Natura 2000-området, arealernes betydning for arter på udpegningsgrundlaget, arealernes betydning 
som bufferzone og projektmuligheder. 

I de kommende afsnit er ændringsforslagene gengivet i hovedtræk. Miljøstyrelsens kommentarer til de 
enkelte emner er anført i kursiv. 

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. 

https://fugle-habitat-2017.hoering.mfvm.dk/
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 Høringsvar vedr. generelle emner 3

Der er indkommet 2 høringssvar, der omhandler generelle emner. 

 Lovfortolkning, retsgrundsætninger mv. 3.1

3.1.1 Relation til anden lovgivning 

3.1.1.1 Husdyrloven 

En organisation gør på vegne af en lodsejer opmærksom på, at et forslag fra Vesthimmerlands 
Kommune vil medføre øget regulering gennem husdyrloven idet lodsejerens husdyrproduktion ligger 
tæt på det foreslåede område. 

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 Miljøstyrelsens hjemmeside 
www.mst.dk/graensejustering-hoeringsnotater 

 Høringsforslaget 3.2

3.2.1 Forslag om udvidelse 

Mariagerfjord Kommune gør Miljøstyrelsen opmærksom på sammenhæng mellem LIFE IP 
NATUREMAN-projektet og de ændrede Natura 2000-grænser. LIFE IP NATUREMAN-projektet 
omfatter bl.a. Natura 2000-arealer langs vandløb i Mariagerfjord Kommune. Forslaget til justerede 
områdegrænser udtager i betydeligt omfang landbrugsarealer indenfor LIFE IP- projektets område 
bl.a. langs Skals Å. De ændrede grænser kan være til ugunst for en realisering af dele af LIFE IP 
NATUREMAN-projektet.  

Planer for at gennemføre et overordnet projekt som LIFE IP NATUREMAN over en landsdel, hvor 
der ikke findes specifik afgrænsning af konkrete naturprojekter, kan alene ikke godtgøre en 
fastholdelse af de nuværende grænser. Opretholdelse af et habitatområde forudsætter bl.a., at det 
pågældende areal bidrager til beskyttelsen af direktivarter og -naturtyper. På baggrund af Life-
projektets overordnede karakter og det forhold at der ikke er dokumenteret tilstedeværelsen af arter 
og naturtyper på udpegningsgrundlaget finder Miljøstyrelsen, at der ikke foreligger oplysninger der 
kan godtgøre en fastholdelse af de nuværende grænser.  

 Generelle bemærkninger, der ikke indgår i høring 3.3

En organisation på vegne af en lodsejer bifalder forslaget at tage en mark ud af habitatområdet, og 
stiller i den sammenhæng spørgsmålstegn ved Miljøstyrelsens kortlægning af habitatnaturtyper på 
ejendommen. Man ønsker at få udpegningen af disse habitatnaturtyper verificeret, idet deres 
tilstedeværelse ifølge lodsejeren har store konsekvenser for husdyrproduktionernes 
fremtidsmuligheder. 

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

 

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

Område N30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, Skravad Bæk består af 
følgende habitat- og fuglebeskyttelsesområder: 

- H30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, Skravad Bæk 
- F14 Lovns Bredning 
- F24 Hjarbæk Fjord og Simested Fjord 

 

Figur 2. H30 

 

Figur 3. F14 

 

Figur 4. F24 

 

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

 Habitatområde H30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, 4.1
Simested og Nørre Ådal, Skravad Bæk. 

4.1.1 Høringsforslag 

Sammenholdt med den gældende afgrænsning af N30 er der i Miljøstyrelsens høringsforslag sket en 
række reduktioner med intensivt drevne landbrugsarealer og kulturenge. Området er samtidig 
foreslået udvidet med mindre naturarealer af især surt overdrev samt tør hede, kalkoverdrev, 
kildevæld, rigkær, højmose, skovbevokset tørvemose, bøg på mor, ege-blandskov og stilk‐ egekrat. 
Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 
 
Figur 5 viser de berigtigede grænser samt høringsforslaget for habitatområde H30 Lovns Bredning, 
Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal, Skravad Bæk.  
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Figur 5. Habitatområde H30. 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 forslået tilføjet til det beskyttede område. 
Arealer, der kun er skraveret med rødt, er arealer, der er forslået fjernet fra det beskyttede 
område.  

4.1.2 Indkomne høringssvar 

Miljøstyrelsen har modtaget i alt 136 ændringsforslag til habitatområdet. Ændringsforslagene er fra 
Vesthimmerlands, Viborg, Randers og Mariagerfjord kommuner, Danmarks Naturfredningsforening 
(flere lokalforeninger), Dansk Ornitologisk Forening (DOF Nordvestjylland og DOF Østjylland), Dansk 
Botanisk Forening, flere erhvervsvirksomheder og lodsejere. Samlet set er der forslået reduktioner på 
ca. 55 ha og udvidelser på ca. 6200 ha. 

På figur 6 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 fra sydvest mod øst og derefter 
mod nordvest dvs. fra syd for Viborg til Lovns Bredning. 
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Figur 6. Habitatområde H30. 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 forslået tilføjet til det beskyttede område. 
Arealer, der kun er skraveret med rødt, er arealer, der er forslået 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12 

  
4.1.2.1 Kvadrat 924-925; 962-963 – arealer øst for Bruunshåb 

 

Figur 7. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 6. 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 
forslået tilføjet til det beskyttede område. Arealer, der kun er skraveret med rødt, er arealer, der 
er forslået fjernet fra det beskyttede område. De gule helfarvede polygoner viser 
ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelseområder. 

Miljøstyrelsen har forslået mindre justeringer i områdegrænsen samt at mindre arealer i kvadrat 
963 udtages. Områdegrænsen er justeret primært med fokus på at følge naturligt skel i landskabet 
og at udtage intensivt drevne arealer. Justeringen er sket, da arealerne lever op til Miljøstyrelsens 
faglige kriterier. Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af 
Naturdatabasen. På bagrund af dette er der ikke fundet dokumentation for habitatnatur eller arter 
på udpegningsgrundlaget på arealerne. Miljøstyrelsen har desuden foretaget en vurdering af 
luftfoto fra 1995 og 2016. Det vurderes, at de udtagne arealer på begge luftfoto kan karakteriseres 
som intensivt drevne. 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 foreslået habitatområdet udvidet med et areal i kvadrat 925 og 963 med elle-
askeskov (91E0) og næringsrig sø (3150) da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. 
Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af Naturdatabasen, Miljøstyrelsens 
egen vurdering i forbindelse med anden naturovervågning, luftfoto fra 1995-2016. På baggrund af 
dette vurderer Miljøstyrelsen, at arealerne kan karakteriseres som elle-askeskov og næringsrig sø. 

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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Dansk Ornitologisk Forenings - lokalafdeling (DOF Nordvestjylland) foreslår udvidelser med arealer 
der efter foreningens vurdering er værdifulde og græssede kulturenge ved Bruunshåb samt 
skovområde der ligger op ad habitatområdet vest for Vinkel.  

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 
habitatområde kan udvides forudsætter det, at arealet bidrager til beskyttelsen af direktivarter eller 
naturtyper. Et potentiale for, der evt. senere kan komme habitatnatur kan ikke alene begrunde 
udpegningen af et areal. På den baggrund fastholdes høringsforslagets områdeafgrænsning. 

Dansk Ornitologisk Forenings–lokalafdeling (DOF Nordvestjylland) foreslår en udvidelse, så 
grænserne føres tilbage til deres oprindelige placering og således annullerer styrelsens 
høringsforsalg. Foreningens vurderer, at der er tale om en vigtig kultureng i tilknytning til andre 
afgræssede arealer. 

Miljøstyrelsen kan jf. datagrundlaget ikke dokumentere, der på arealet er forekomst af habitatnatur, 
arter eller levested for arter på Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag. Opretholdelse af et 
areal som Natura 2000-område forudsætter at det bidrager til beskyttelsen af direktivarter og -
naturtyper, hvor et genopretningspotentiale alene ikke kan godtgøre opretholdelse. På den 
baggrund fastholdes høringsforslagets områdeafgrænsning. 
 
Viborg Kommune forslår en udvidelse af habitatområdet ved Århusvej. Kommunen anfører, at der er 
tale om et areal med mose omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3, og vurderer at udvidelsen vil skabe 
bedre sammenhæng i området.  

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

Energi Viborg Vand og Viborg Kommune foreslår mindre reduktioner, da det anføres, at arealet er 
beliggende inden for hegnet ved Bruunshåb Renseanlæg. 

Miljøstyrelsen har på baggrund af høringssvaret gennemgået datagrundlaget, samt luftfoto mv. og 
vurderer på den baggrund, at arealet ikke bidrager til beskyttelsen af habitatnatur eller levesteder 
for arter på habitatområdets udpegningsgrundlag. På baggrund af dette justeres høringsforslagets 
områdegrænse. 
 
Forslaget til justerede grænser har været i høring hos de implicerede lodsejere og kommunen. Viborg 
Kommune har i et høringssvar påpeget at en lille yderligere teknisk tilretning var ønskelig. Denne 
tilretning er foretaget og den justerede grænse ses på kortet i figur 8. 
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Figur 8. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 6. Den grønne 
skravering angiver høringsforslagets afgrænsning og den blå streg angiver den opdaterede 
områdegrænse. 

4.1.2.2 Kvadrat 996-997; 1039-1040 – mellem Tapdrup og Vejrumbro 

 

Figur 8. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 6. 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 
forslået tilføjet til det beskyttede område. Arealer, der kun er skraveret med rødt, er arealer, der 
er forslået fjernet fra det beskyttede område. De gule helfarvede polygoner viser 
ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse. 
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Miljøstyrelsen har forslået mindre justeringer i områdegrænsen samt at arealer i kvadrat 996, 997 
og 1040 udtages. Områdegrænsen er justeret primært med fokus på at følge naturligt skel i 
landskabet og at udtage intensivt drevne arealer. Justeringen er sket, da arealerne lever op til 
Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af 
Naturdatabasen. På bagrund af dette er der ikke fundet dokumentation for habitatnatur eller arter 
på arealernes udpegningsgrundlag. Miljøstyrelsen har desuden foretaget en vurdering af luftfoto fra 
1995 og 2016. Det vurderes, at de udtagne arealer på begge luftfoto kan karakteriseres som intensivt 
drevet areal. 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. 

Dansk Ornitologisk Forenings – lokalafdeling (DOF Nordvestjylland) og Viborg Kommune foreslår en 
udvidelse så grænserne føres tilbage til deres oprindelige placering, og således Miljøstyrelsens 
høringsforsalg annulleres. Efter DOF Nordvestjylland vurdering, er der tale om værdifuld gammel 
skov som fortsat bør være beskyttet. Kommunen anfører at arealet er helt omfattet 
af Naturbeskyttelseslovens § 3, og vurderer at der er gode muligheder for udvikling til habitatnatur. 

Miljøstyrelsen kan jf. datagrundlaget ikke dokumentere, der på arealet er forekomst af habitatnatur, 
arter eller levested for arter på Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag. Opretholdelse af et 
areal som Natura 2000-område forudsætter at det bidrager til beskyttelsen af direktivarter og -
naturtyper, hvor et genopretningspotentiale alene ikke kan godtgøre opretholdelse. På den 
baggrund fastholdes høringsforslagets områdeafgrænsning. 
 

Dansk Ornitologisk Forenings-lokalenhed – (DOF Nordvestjylland) foreslår en udvidelse vest for 
Vejrumbro, da foreningen vurderer, at der er tale om et areal, hvor der vokser mange tjærenelliker. 

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.  

Dansk Ornitologisk Forenings-lokalenhed (DOF Nordvestjylland) foreslår en udvidelse, dette bør efter 
foreningens vurdering ske grundet skovnære partier. 

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. 

Viborg Kommune foreslår en udvidelse, således at grænserne føres tilbage til deres oprindelige 
placering således, at styrelsens høringsforsalg annulleres. Kommunen anfører at der er registreret § 3 
mose på arealet og vurderer, at der kan blive problemer med naturgenopretning og LIFE projekt, hvis 
det ikke holdes inden for Natura 2000 området. 

Planer for at gennemføre et overordnet projekt som LIFE IP Natureman over en landsdel, hvor der 
ikke findes specifik afgrænsning af konkrete naturprojekter, kan alene ikke godtgøre en fastholdelse 
af de nuværende grænser. Miljøstyrelsen kan jf. datagrundlaget ikke dokumentere, at der på arealet 
er forekomst af habitatnatur, arter eller levested for arter på habitatområdets udpegningsgrundlag. 
Opretholdelse af et habitatområde forudsætter bl.a., at det pågældende areal bidrager til 
beskyttelsen af direktivarter og -naturtyper. På baggrund af Life-projektets overordnede karakter 
og det forhold at der ikke er dokumenteret tilstedeværelsen af arter og naturtyper på 
udpegningsgrundlaget finder Miljøstyrelsen der ikke foreligger oplysninger der kan godtgøre en 
fastholdelse af de nuværende grænser. På den baggrund fastholdes høringsforslagets 
områdeafgrænsning. 

http://mst.dk/media/139254/kriterier-til-forslag-til-aendringer-i-natura-2000-graenserne.pdf
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4.1.2.3 Kvadrat 1081-1082; 1122-1123 – syd for Ørum 

 

Figur 9. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 6. 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 
forslået tilføjet til det beskyttede område. Arealer, der kun er skraveret med rødt, er arealer, der 
er forslået fjernet fra det beskyttede område. De gule helfarvede polygoner viser 
ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse. 

Miljøstyrelsen har forslået mindre justeringer i områdegrænsen samt at et større areal i kvadrat 
1082 og mindre arealer i kvadrat 1122, 1123 udtages. Områdegrænsen er justeret primært med fokus 
på at følge naturligt skel i landskabet og at udtage intensivt drevne arealer. Justeringen er sket, da 
arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt 
fagligt materiale i form af Naturdatabasen. På bagrund af dette er der ikke fundet dokumentation 
for habitatnatur eller arter på arealernes udpegningsgrundlag. Miljøstyrelsen har desuden foretaget 
en vurdering af luftfoto fra 1995 og 2016. Det vurderes, at de udtagne arealer på begge luftfoto kan 
karakteriseres som intensivt drevne arealer. 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. 

Dansk Ornitologisk Forenings-lokalenhed (DOF Nordvestjylland) foreslår en udvidelse, bl.a. således at 
grænserne føres tilbage til deres oprindelige placering således, at styrelsens høringsforsalg annulleres. 
Det er foreningens vurdering, at der er tale om et græsningsareal med mange fugle, og at arealet er 
udpeget til et vådområde-projekt. 

Miljøstyrelsen kan med henvisning til det foreliggende datagrundlag ikke verificere, at der på 
arealet forekommer habitatnatur eller levested for arter på habitatområdets udpegningsgrundlag. 
Miljøstyrelsen har på baggrund af projektbeskrivelsen til det nævnte vådområdeprojekt Velds 
Møllebæk vurderet, at projektets formål ikke understøtter målsætningen i Natura 2000-planen og 
ikke bidrager til beskyttelsen af direktivarter og/eller -naturtyper jf. områdets Natura 2000-plan. 
På den baggrund fastholdes høringsforslagets områdeafgrænsning. 

http://mst.dk/media/139254/kriterier-til-forslag-til-aendringer-i-natura-2000-graenserne.pdf
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Viborg Kommune foreslår en udvidelse, således at grænserne føres tilbage til deres oprindelige 
placering således, at Miljøstyrelsens høringsforsalg annulleres. Kommunen anfører, at en del er 
udpeget som § 3 mose, og at der er mulighed for udvikling af habitatnaturtyer. Kommunen anfører 
endvidere at hele indgår i IP LIFE NATUREMAN.  

Planer for at gennemføre et overordnet projekt som LIFE IP Natureman over en landsdel, hvor der 
ikke findes specifik afgrænsning af konkrete naturprojekter, kan alene ikke godtgøre en fastholdelse 
af de nuværende grænser. Miljøstyrelsen kan jf. datagrundlaget ikke dokumentere, at der på arealet 
er forekomst af habitatnatur, arter eller levested for arter på habitatområdets udpegningsgrundlag. 
Opretholdelse af et habitatområde forudsætter bl.a., at det pågældende areal bidrager til 
beskyttelsen af direktivarter og -naturtyper. På baggrund af Life-projektets overordnede karakter 
og det forhold at der ikke er dokumenteret tilstedeværelsen af arter og naturtyper på 
udpegningsgrundlaget finder Miljøstyrelsen der ikke foreligger oplysninger der kan godtgøre en 
fastholdelse af de nuværende grænser. På den baggrund fastholdes høringsforslagets 
områdeafgrænsning. 

4.1.2.4 Kvadrat 1167-1168; 1216-1217 – nord for Løvskal  

 

Figur 10. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 6. 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 
forslået tilføjet til det beskyttede område. Arealer, der kun er skraveret med rødt, er arealer, der 
er forslået fjernet fra det beskyttede område. De gule og blå helfarvede polygoner viser 
ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse og blå er forslag til reduktion. 

Miljøstyrelsen har forslået mindre justeringer i områdegrænsen samt at større arealer i kvadrat 
1167, 1216, 1217 udtages. Områdegrænsen er justeret primært med fokus på at følge naturligt skel i 
landskabet og at udtage intensivt drevne arealer (område i kvadrat 1167, 1217). Justeringen er sket, 
da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt 

http://mst.dk/media/139254/kriterier-til-forslag-til-aendringer-i-natura-2000-graenserne.pdf
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fagligt materiale i form af Naturdatabasen. På bagrund af dette er der ikke fundet dokumentation 
for habitatnatur eller arter på udpegningsgrundlaget på arealerne. Miljøstyrelsen har desuden 
foretaget en vurdering af luftfoto fra 1995 og 2016. Det vurderes, at de udtagne arealer på begge 
luftfoto 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 kvalitativ 
forringelse af beskyttelsen i forhold til den eksisterende udpegning. 

Dansk Ornitologisk Forenings-lokalafdeling (DOF Nordvestjylland) og Viborg Kommune foreslår 
udvidelser, således at grænserne føres tilbage til deres oprindelige placering og på den måde 
annullerer styrelsens høringsforsalg. Efter deres vurderinger, er der tale om vandlidende arealer, eng-
vådområder og § 3 arealer, der kan udvikle sig til habitatnatur, og som derfor ikke bør udtages af 
Natura 2000-området. 

Miljøstyrelsen kan jf. datagrundlaget ikke dokumentere, at der på arealet er forekomst af 
habitatnatur, arter eller levested for arter på Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag. 
Opretholdelse af et areal som Natura 2000-område forudsætter at det bidrager til beskyttelsen af 
direktivarter og/eller direktiv-naturtyper. Et potentiale for, der evt. senere kan komme habitatnatur 
kan ikke alene begrunde opretholdelse af arealet. På den baggrund fastholdes høringsforslagets 
områdeafgrænsning. 
 
En lodsejer foreslår en reduktion, da lodsejeren anfører, at arealet efter lodsejerens opfattelse er 
landbrugsjord, som indgår i ejendommens drift. 
 
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 EU’s retningsliner. På baggrund af dette 
fastholdes høringsforslagets områdegrænser. 

4.1.2.5 Kvadrat 1255 - syd for Tindbæk 

 

Figur 11. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 6. 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 
forslået tilføjet til det beskyttede område. Arealer, der kun er skraveret med rødt, er arealer, der 
er forslået fjernet fra det beskyttede område. De gule og brune helfarvede polygoner viser 
ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse og brun er forslag til nye områder. 
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Miljøstyrelsen har forslået mindre justeringer i områdegrænsen samt at et mindre areal i kvadrat 
1255 udtages. Områdegrænsen er justeret primært med fokus på at følge naturligt skel i landskabet 
og at udtage intensivt drevne arealer. Justeringen er sket, da arealerne lever op til Miljøstyrelsens 
faglige kriterier. Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af 
Naturdatabasen. På bagrund af dette er der ikke fundet dokumentation for habitatnatur eller arter 
på udpegningsgrundlaget på arealerne. Miljøstyrelsen har desuden foretaget en vurdering af 
luftfoto fra 1995 og 2016. Det vurderes, at de udtagne arealer på begge luftfoto kan karakteriseres 
som intensivt drevet areal. 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. 

Viborg Kommune foreslår en udvidelse, således at grænserne føres tilbage til deres oprindelige 
placering således, at styrelsens høringsforsalg annulleres. Kommunen anfører, at der er tale om et 
areal der er omfattet af Naturbeskyttelsesloves § 3 med gode muligheder for udvikling til habitatnatur. 
 
Miljøstyrelsen kan jf. datagrundlaget ikke dokumentere, at der på arealet er forekomst af 
habitatnatur, arter eller levested for arter på habitatområdets udpegningsgrundlag. Opretholdelse 
af et areal som habitatområde forudsætter, at det bidrager til beskyttelsen af 
direktivarter/naturtyper. Et potentiale for, der evt. senere kan komme habitatnatur kan ikke alene 
begrunde opretholdelse af arealet. På den baggrund fastholdes høringsforslagets 
områdeafgrænsning. 

Dansk Ornitologisk Forenings-lokalafdeling (DOF Nordvestjylland) foreslår en udvidelse, bl.a. således 
at grænserne føres tilbage til deres oprindelige placering, men også således at der sker en yderligere 
udvidelse ud over den hidtil gældende afgrænsning. Det er DOF’s vurdering, at der på arealet er 
værdifuld kultureng. 

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. 

4.1.2.6 Kvadrat 1255-1407 -Nørre Ådal mellem Skjern Bro og Fladbro 

 

Figur 12. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 6. 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 
forslået tilføjet til det beskyttede område. Arealer, der kun er skraveret med rødt, er arealer, der 
er forslået fjernet fra det beskyttede område. De gule og brune helfarvede polygoner viser 
ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse og brun er forslag til nye områder. 

 

http://mst.dk/media/139254/kriterier-til-forslag-til-aendringer-i-natura-2000-graenserne.pdf
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Dansk Ornitologisk Forenings-lokalafdeling (DOF Nordvestjylland) foreslår en større udvidelse. Det er 
foreningens vurdering, at en udvidelse med arealer i Nørreådalen vil give mere sammenhængskraft.  
 
Dansk Ornitologisk Forenings-lokalafdeling (DOF Østjylland) foreslår det samme men i form af et nyt 
område. DOF Østjylland anfører, at arealet naturmæssigt kan indgå i området på lige fod med den 
resterende del af Nørreå. 

Miljøstyrelsen takker for det indsendte høringssvar. Høringssvaret indeholder forslag om en større 
udvidelse af habitatområdet med arealer langs den østlige del af Nørreå. 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 EU’s krav. Derfor fastholdes høringsforslagets 
områdegrænser. 

4.1.2.7 Kvadrat 1253-1254; 1287-1288 – arealer syd for Hammershøj 

 

Figur 13. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 6. 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 
forslået tilføjet til det beskyttede område. Arealer, der kun er skraveret med rødt, er arealer, der 
er forslået fjernet fra det beskyttede område. De gule helfarvede polygoner viser 
ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse. 
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Miljøstyrelsen har forslået mindre justeringer i områdegrænsen samt at et større areal i kvadrat 
1287 udtages. Områdegrænsen er justeret primært med fokus på at følge naturligt skel i landskabet 
og at udtage intensivt drevne arealer (område i kvadrat 1287). Justeringen er sket, da arealerne 
lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt 
materiale i form af Naturdatabasen. På bagrund af dette er der ikke fundet dokumentation for 
habitatnatur eller arter på udpegningsgrundlaget på arealerne. Miljøstyrelsen har desuden 
foretaget en vurdering af luftfoto fra 1995 og 2016. Det vurderes, at de udtagne arealer på begge 
luftfoto 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 kvalitativ 
forringelse af beskyttelsen i forhold til den eksisterende udpegning. 

Miljøstyrelsen har forslået habitatområdet udvidet med et areal mod øst i kvadrat 1288. Denne 
udvidelse behandles i kvadrat 1328. 

Randers Kommune foreslår flere steder udvidelser, således at grænserne føres tilbage til deres 
oprindelige placering således, at styrelsens høringsforsalg annulleres. Det er kommunens vurdering, 
at arealerne ligger i vedvarende græs, og sådanne arealer kan efter kommunens vurdering hurtigt 
udvikle sig til beskyttet natur. Samtidig ønsker kommunen at bibeholde lodsejers muligheder for at 
anvende støtteordningerne. 
 
Viborg Kommune foreslår en udvidelse, således at grænserne føres tilbage til deres oprindelige 
placering således, at styrelsens høringsforsalg annulleres. Kommunen anfører at Natura 2000-
området er beskyttet iflg. Naturbeskyttelseslovens § 3, og arealet vurderes til at kunne udvikle sig 
til habitatnatur. 
 
Viborg Kommune foreslår endvidere, at N2000 området udvides med et moseareal syd for 
Hammershøj som er beskyttet iflg. Naturbeskyttelseslovens § 3, Kommunen vurderer, at det kan 
udvikle sig habitatnaturtyper på arealet og skabes sammenhæng til udpeget Natura 2000-område vest 
for. 
 
Miljøstyrelsen kan jf. datagrundlaget ikke dokumentere, at der på arealet er forekomst af 
habitatnatur, arter eller levested for arter på habitatområdets udpegningsgrundlag. Opretholdelse 
af et areal som habitatområde for at bevare tilskudsmuligheder imødekommes ikke. På den 
baggrund fastholdes høringsforslagets områdeafgrænsning. 
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4.1.2.8  Kvadrat 1327-1328; 1367-1368 – syd for Sønderbæk 

 

Figur 14. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 6. 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 
forslået tilføjet til det beskyttede område. Arealer, der kun er skraveret med rødt, er arealer, der 
er forslået fjernet fra det beskyttede område. De gule helfarvede polygoner viser 
ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse. 

Miljøstyrelsen har forslået mindre justeringer i områdegrænsen samt at større arealer i kvadrat 
1367 udtages. Områdegrænsen er justeret primært med fokus på at følge naturligt skel i landskabet 
og at udtage intensivt drevne arealer. Justeringen er sket, da arealerne lever op til Miljøstyrelsens 
faglige kriterier. Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af 
Naturdatabasen. På bagrund af dette er der ikke fundet dokumentation for habitatnatur eller arter 
på udpegningsgrundlaget på arealerne. Miljøstyrelsen har desuden foretaget en vurdering af 
luftfoto fra 1995 og 2016. Det vurderes, at de udtagne arealer på begge luftfoto kan karakteriseres 
som intensivt drevne arealer. 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 foreslået habitatområdet udvidet med et større skovareal omkring Fussingø da 
arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt 
fagligt materiale i form af Naturdatabasen, Miljøstyrelsens egen vurdering i forbindelse med anden 
naturovervågning, luftfoto fra 1995-2016. På baggrund af dette vurderer Miljøstyrelsen, at 
arealerne kan karakteriseres som bøg på muld (9130) og ege-blandskov (9160). 

Randers Kommune foreslår flere steder udvidelser (kvadrat 1367), således at grænserne føres tilbage 
til deres oprindelige placering således, at styrelsens høringsforsalg annulleres. Det er kommunens 
vurdering, at arealet ligger i vedvarende græs og sådanne arealer kan efter kommunens opfattelse 
hurtigt udvikle sig til beskyttet natur. Samtidig ønsker kommunen at bibeholde lodsejers muligheder 
for at anvende støtteordningerne. 

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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Miljøstyrelsen kan jf. datagrundlaget ikke dokumentere, at der på arealet er forekomst af 
habitatnatur, arter eller levesteder for arter på habitatområdets udpegningsgrundlag. For at et 
habitatområde 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 Opretholdelse af et areal som habitatområde for at bevare 
tilskudsmuligheder imødekommes ikke. På den baggrund fastholdes høringsforslagets 
områdeafgrænsning. 

Randers Kommune foreslår en udvidelse af området syd for Fussing Sø, da kommunen vurderer at 
arealet er ekstensivt dyrket og delvist indeholder surt overdrev (6230). Kommunen anfører at lodsejer 
ønsker arealet inkluderet i Natura 2000-området, og vurderer at en ekstensivering af arealet vil gavne 
miljøtilstanden i Fussing Sø. 

Miljøstyrelsen kan jf. datagrundlaget ikke dokumentere, at der på arealerne er forekomst af 
habitatnatur i form af surt overdrev eller andre habitatnaturtyper, arter eller levested for 
arter på habitatområdets udpegningsgrundlag. For at et habitatområde 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.  

4.1.2.9 Kvadrat 1365-1366; 1403 – øst for Rejstrup 

 

Figur 15. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 6. Den røde 
skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering angiver 
høringsforslagets afgrænsning. De gule helfarvede polygoner viser ændringsforslag til udvidelse. 

Randers Kommune foreslår to udvidelser (kvadrat 1365, 1366), således at grænserne føres tilbage til 
deres oprindelige placering således, at styrelsens høringsforsalg annulleres. Kommunen anfører, at 
arealet efter deres vurdering er ekstensivt dyrkede lavbundsarealer, og ønsker med forslaget at 
opretholde lodsejers mulighed for at anvende støtteordninger. Det er kommunens vurdering, at større 
sammenhængende naturområder giver bedre mulighed for op opnå gunstig bevaringsstatus for 
udpegede naturtyper og arter. 
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Miljøstyrelsen kan jf. datagrundlaget ikke dokumentere, at der på arealet er forekomst af 
habitatnatur, arter eller levested for arter på habitatområdets udpegningsgrundlag. Opretholdelse 
af et areal som habitatområde for at bevare tilskudsmuligheder imødekommes ikke. På den 
baggrund fastholdes høringsforslagets områdeafgrænsning. 

4.1.2.10 Kvadrat 1403-1405 – areal ved Bjerregrav 

 

Figur 16. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 6. 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 
forslået tilføjet til det beskyttede område. Arealer, der kun er skraveret med rødt, er arealer, der 
er forslået fjernet fra det beskyttede område. De gule helfarvede polygoner viser ændringsforslag 
til udvidelse. 

Randers Kommune foreslår en udvidelse, således at grænserne føres tilbage til deres oprindelige 
placering således, at styrelsens høringsforsalg annulleres. Det er kommunen vurdering, at arealet 
ligger i vedvarende græs og at sådanne arealer kan efter kommunens vurdering hurtigt udvikle sig til 
beskyttet natur. Samtidig ønsker kommunen at bibeholde lodsejers muligheder for at anvende 
støtteordningerne. 
 
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 
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habitatområde 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. 
Opretholdelse af et areal som habitatområde for at bevare tilskudsmuligheder imødekommes ikke. 
På den baggrund fastholdes høringsforslagets områdeafgrænsning. 

4.1.2.11 Kvadrat 1325-1326 – arealer ved Nørbæk  

 

Figur 17. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 6. 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 
forslået tilføjet til det beskyttede område. Arealer, der kun er skraveret med rødt, er arealer, der 
er forslået fjernet fra det beskyttede område. De gule og blå helfarvede polygoner viser 
ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse og blå er forslag til reduktion. 

Miljøstyrelsen har forslået mindre justeringer i områdegrænsen samt at udtage større arealer. 
Områdegrænsen er justeret primært med fokus på at følge naturligt skel i landskabet og at udtage 
intensivt drevne arealer (områder i kvadrat 1325; 1326). Justeringen er sket, da arealerne lever op 
til Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form 
af Naturdatabasen. På bagrund af dette er der ikke fundet dokumentation for habitatnatur eller 
arter på udpegningsgrundlaget på arealerne. Miljøstyrelsen har desuden foretaget en vurdering af 
luftfoto fra 1995 og 2016. Det vurderes, at de udtagne arealer på begge luftfoto kan karakteriseres 
som intensivt drevne arealer. 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. 

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


 

 

26 

Randers Kommune foreslår udvidelser (kvadrat 1325; 1326), så grænserne føres tilbage til deres 
oprindelige placering, således at de annullerer styrelsens høringsforsalg. Kommunen anfører, at 
arealerne efter deres vurdering er ekstensivt dyrkede lavbundsarealer, og ønsker med forslaget at 
opretholde lodsejers mulighed for at anvende støtteordninger. Det er kommunens vurdering, at større 
sammenhængende naturområder giver bedre mulighed for op opnå gunstig bevaringsstatus for 
udpegede naturtyper og arter. 
 
Miljøstyrelsen kan jf. datagrundlaget ikke dokumentere, at der på arealet er forekomst af 
habitatnatur, arter eller levested for arter på habitatområdets udpegningsgrundlag. Opretholdelse 
af et areal som habitatområde for at bevare tilskudsmuligheder imødekommes ikke. På den 
baggrund fastholdes høringsforslagets områdeafgrænsning. 
 
En lodsejer ønsker arealer udtaget af Natura 2000-området, idet der efter hans opfattelse er tale om 
græsarealer der omlægges hyppigere end hvert 5. år, eller omdriftarealer der årligt omlægges. Efter 
lodsejerens opfattelse er der ikke tale om lavbundsjord.  

Miljøstyrelsen vurderer, at en stor del af arealet er lavbund, som indeholder potentiale for udvikling 
af habitatnatur. På baggrund af data i Naturdatabasen vurderes det, at det samlede areal bidrager 
til den fortsatte udvikling og opretholdelse af habitatnaturen, der er på habitatområdets 
udpegningsgrundlag. Miljøstyrelsen kan på baggrund af data i Naturdatabasen dokumentere 
forekomst af habitatnatur på habitatområdets udpegningsgrundlag på dele af arealet. På den 
baggrund fastholdes høringsforslagets områdegrænser på disse dele af arealet. På et andet areal har 
Miljøstyrelsen på baggrund af høringssvaret gennemgået datagrundlaget samt luftfoto og vurderer, 
at arealet ikke bidrager til beskyttelsen af habitatnatur, arter eller levesteder for arter på 
habitatområdets udpegningsgrundlag. På den baggrund reduceres høringsforslaget her. 
 
En landboforening har på vegne af ejer foreslået at et areal, der indeholder såvel intensivt dyrkede 
marker såvel som mose omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3, udtaget af udpegningen. 

Miljøstyrelsen vurderer, at en stor del af arealet er lavbund, som indeholder potentiale for udvikling 
af habitatnatur. På den baggrund fastholdes høringsforslagets områdegrænser på denne del af 
arealet. 
På den del af arealet, der ligger syd for Fårupvej har Miljøstyrelsen på baggrund af høringssvaret 
gennemgået datagrundlaget samt luftfoto og vurderer, at arealet ikke bidrager til beskyttelsen af 
habitatnatur, arter eller levesteder for arter på habitatområdets udpegningsgrundlag. På den 
baggrund reduceres høringsforslaget her. 
 
Forslaget til justerede grænser har været i høring hos de implicerede lodsejere og kommunen. Der er 
ikke kommet høringssvar. Den justerede grænse ses på kortet i figur 18. 
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Figur 18. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 6. Den 
grønne skravering angiver høringsforslagets afgrænsning og den blå streg angiver den opdaterede 
områdegrænse. 

4.1.2.12  Kvadrat 1250-1251; 1285-1286 – arealer syd for Sønder Onsild  

 

Figur 19. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 6. Den røde 
skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering angiver 
høringsforslagets afgrænsning. De gule og blå helfarvede polygoner viser ændringsforslagene, 
således at gul er forslag til udvidelse og blå er forslag til reduktion. 

Miljøstyrelsen har forslået mindre justeringer i områdegrænsen samt at større arealer udtages. 
Områdegrænsen er justeret primært med fokus på at følge naturligt skel i landskabet og at udtage 
intensivt drevne arealer (kvadrat 1250, 1251, 1286). Justeringen er sket, da arealerne lever op til 
Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af 

http://mst.dk/media/139254/kriterier-til-forslag-til-aendringer-i-natura-2000-graenserne.pdf
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Naturdatabasen. På bagrund af dette er der ikke fundet dokumentation for habitatnatur eller arter 
på udpegningsgrundlaget på arealerne. Miljøstyrelsen har desuden foretaget en vurdering af 
luftfoto fra 1995 og 2016. Det vurderes, at de udtagne arealer på begge luftfoto kan karakteriseres 
som intensivt drevne arealer. 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. 

Danmarks Naturfredningsforenings – lokalafdeling (DN Mariagerfjord) og Dansk Ornitologisk 
Forenings-lokalafdeling (DOF Nordvestjylland) foreslår en udvidelse (kvadrat 1251), så grænserne 
føres tilbage til deres oprindelige placering, og således annullerer styrelsens høringsforslag. 
Foreningerne vurderer, at der er tale om potentielle naturgenopretningsområder, og lavbundsarealer 
som er fourageringsområde for sangsvane. 

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

4.1.2.13  Kvadrat 1284-1285; 1323-1324; 1363-1364 – Glenstrup Sø 

 

Figur 20. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 6. 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 
forslået tilføjet til det beskyttede område. Arealer, der kun er skraveret med rødt, er arealer, der 
er forslået fjernet fra det beskyttede område. De gule helfarvede polygoner viser ændringsforslag 
med udvidelser. 

Miljøstyrelsen har forslået habitatområdet udvidet med arealer (kvadrat 1285, 1323, 1364) med surt 
overdrev (6230) da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har 
vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af besigtigelsesdata i Naturdatabasen samt luftfotos 
fra 1995-2016. På baggrund af dette vurderer Miljøstyrelsen, at arealerne kan karakteriseres som 
surt overdrev.  

http://mst.dk/media/139254/kriterier-til-forslag-til-aendringer-i-natura-2000-graenserne.pdf
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En lodsejer foreslår en udvidelse af Natura 2000-området (kvadrat 1285) med dele af sin ejendom 
indeholdende såvel dyrkede marker som arealer omfattede af Naturbeskyttelseslovens § 3. Lodsejeren 
understreger, at han kun ønsker udvidelse hvis hele det foreslåede areal tages med i Natura 2000-
området. 

Miljøstyrelsen har på baggrund af høringssvaret gennemgået datagrundlaget, Miljøstyrelsen 
vurderer på den baggrund, at en del af det foreslåede areal nærmest Glenstrup Sø bidrager til 
beskyttelsen af habitatnatur (surt overdrev) på habitatområdets udpegningsgrundlag. På baggrund 
heraf og i overensstemmelse med lodsejers ønske om kun at acceptere en udvidelse, hvis hele arealet 
tages med, imødekommes forslaget ikke. 

Mariagerfjord Kommune anfører at indtegningerne kun delvist følger naturlige eller matrikulære skel 
hvilket er uhensigtsmæssig for den videre forvaltning af områderne. Mariagerfjord Kommune 
anmoder om, at området tilpasses naturlige skel i landskabet.  
 
Miljøstyrelsen takker for det indsendte høringssvar. Miljøstyrelsen har så vidt muligt tilpasset 
grænserne til naturlige skel på luftfotos 1995-2016 og den digitale højdemodel. På baggrund heraf 
fastholdes høringsforslagets områdegrænser. 

4.1.2.14  Kvadrat 1211-1212 – nord for Sjørring 

 

Figur 21. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 6. 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 
forslået tilføjet til det beskyttede område. Arealer, der kun er skraveret med rødt, er arealer, der 
er forslået fjernet fra det beskyttede område. De gule og blå helfarvede polygoner viser 
ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse og blå er forslag til reduktion. 
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Miljøstyrelsen har forslået mindre justeringer i områdegrænsen samt at større arealer udtages. 
Områdegrænsen er justeret primært med fokus på at følge naturligt skel i landskabet og at udtage 
intensivt drevne arealer (kvadrat 1211, 1212). Justeringen er sket, da arealerne lever op til 
Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af 
Naturdatabasen. På bagrund af dette er der ikke fundet dokumentation for habitatnatur eller arter 
på udpegningsgrundlaget på arealerne. Miljøstyrelsen har desuden foretaget en vurdering af 
luftfoto fra 1995 og 2016. Det vurderes, at de udtagne arealer på begge luftfoto kan karakteriseres 
som intensivt drevne arealer. 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. 

Viborg Kommune foreslår en udvidelse, således at grænserne føres tilbage til deres oprindelige 
placering således, at styrelsens høringsforsalg annulleres. Kommunen anfører at arealet delvist er 
omfattet af Naturbeskyttelsesloves § 3, og at arealerne langs ådalen skaber sammenhæng i området. 
Efter kommunens opfattelse kan arealet udvikle sig til habitatnatur. Kommunen vurderer endvidere, 
at arealet fremadrettet vil kunne indgå i LIFE IP NATUREMAN. 
 
Miljøstyrelsen kan jf. datagrundlaget ikke dokumentere, at der på arealet er forekomst af 
habitatnatur, arter eller levested for arter på habitatområdets udpegningsgrundlag. Opretholdelse 
af et areal som habitatområde forudsætter, at det bidrager til beskyttelsen af 
direktivarter/naturtyper. Et potentiale for, der evt. senere kan komme habitatnatur kan ikke alene 
begrunde opretholdelse af arealet. 
Planer for at gennemføre et overordnet projekt som LIFE IP NATUREMAN over en landsdel, hvor 
der ikke findes specifik afgrænsning af konkrete naturprojekter, kan alene ikke godtgøre en 
fastholdelse af de nuværende grænser. Miljøstyrelsen kan jf. datagrundlaget ikke dokumentere, at 
der på arealet er forekomst af habitatnatur, arter eller levested for arter på habitatområdets 
udpegningsgrundlag. Opretholdelse af et habitatområde forudsætter bl.a., at det pågældende areal 
bidrager til beskyttelsen af direktivarter og -naturtyper. På baggrund af Life-projektets overordnede 
karakter og det forhold at der ikke er dokumenteret tilstedeværelsen af arter og naturtyper på 
udpegningsgrundlaget finder Miljøstyrelsen der ikke foreligger oplysninger der kan godtgøre en 
fastholdelse af de nuværende grænser. På den baggrund fastholdes høringsforslagets 
områdeafgrænsning. 

En lodsejer foreslår Natura 2000-området reduceret med et større areal med intensiv landbrugsdrift 
nord for Sjørring.  

Det areal som en lodsejer foreslår taget ud nord for Sjørring er allerede taget ud i høringsforslaget. 
Høringssvaret må derfor bero på en misforståelse. 
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4.1.2.15  Kvadrat 1117-1118; 1163-1164 – syd for Klejtrup Sø 

 

Figur 22. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 6. 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 
forslået tilføjet til det beskyttede område. Arealer, der kun er skraveret med rødt, er arealer, der 
er forslået fjernet fra det beskyttede område. De gule og blå helfarvede polygoner viser 
ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse. 

Miljøstyrelsen har forslået habitatområdet udvidet med arealer vest for Hvornum (kvadrat 1163) 
med surt overdrev (6230) da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen 
har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af besigtigelsesdata i Naturdatabasen samt 
luftfotos fra 1995-2016. På baggrund af dette vurderer Miljøstyrelsen, at arealerne kan 
karakteriseres som surt overdrev. 
 
Miljøstyrelsen har forslået små justeringer i områdegrænsen samt at arealer i kvadrat 1118 og 1164 
udtages. Områdegrænsen er justeret primært med fokus på at følge naturligt skel i landskabet og at 
udtage intensivt drevne arealer (område i kvadrat 1118,1164). Justeringen er sket, da arealerne lever 
op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i 
form af Naturdatabasen. På bagrund af dette er der ikke fundet dokumentation for habitatnatur 
eller arter på udpegningsgrundlaget 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 (samt 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. 

Dansk Ornitologisk Forenings-lokalafdeling - (DOF Nordvestjylland) og Viborg Kommune foreslår en 
udvidelse, således at grænserne føres tilbage til deres oprindelige placering således, at styrelsens 
høringsforsalg annulleres (kvadrat 1118). Det er foreningens vurdering, at der tale om urentabel 
landbrugsjord, og derfor bør arealet ikke tages ud af Natura 2000-området. Viborg Kommune anfører 
at der er kortlagt et levested for stor vandsalamander på det areal der er fjernet. 

http://mst.dk/media/139254/kriterier-til-forslag-til-aendringer-i-natura-2000-graenserne.pdf
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Miljøstyrelsen kan bekræfte at der findes et kortlagt levested for stor vandsalamander på det 
fjernede areal. I forhold til Miljøstyrelsens faglige kriterier foretages der en konkret faglig vurdering 
af, om der kan fjernes levesteder for stor vandsalamander. I den øvrige del af Natura 2000 området 
er der konstateret en række andre levesteder for stor vandsalamander. Det vurderes derfor, at det 
det konkrete vandhul kortlagt som levested for stor vandsalamander ikke er tilstrækkeligt grundlag 
til at fastholde arealet i Natura 2000 området. Miljøstyrelsen kan endvidere bekræfte, at der på det 
fjernede areal er registreret lavbundsarealer. Disse vurderes imidlertid ikke at ligge i tilknytning til 
lavbunds habitatnaturtyper eller arter knyttet til lavbundsområder på det aktuelle Natura 2000-
områdes udpegningsgrundlag. På baggrund heraf og da der er tale om intensivt drevet 
landbrugsjord fastholdes høringsforslagets områdeafgræsning. 
 
En lodsejer ønsker en reduktion af Natura 2000-området med et bebygget areal der foruden stuehus 
og udhus anvendes til forskellige husnære formål (kvadrat 1118 nederst). 

Miljøstyrelsen har på baggrund af høringssvaret gennemgået datagrundlaget samt luftfoto og 
vurderer på den baggrund, at dele af arealet ikke bidrager til beskyttelsen af habitatnatur, arter 
eller /levested for arter på habitatområdets udpegningsgrundlag. På den baggrund justeres 
høringsforslaget. 
 
Forslaget til justerede grænser har været i høring hos de implicerede lodsejere og kommunen. Der er 
ikke kommet høringssvar. Den justerede grænse ses på kortet i figur 23. 

 

Figur 23. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 6. Den 
grønne skravering angiver høringsforslagets afgrænsning og den blå streg angiver den opdaterede 
områdegrænse. 
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4.1.2.16  Kvadrat 1078-1079; 1119-1120 – arealer nord for Vammen 

 

Figur 24. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 6. Den røde 
skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering angiver 
høringsforslagets afgrænsning. De gule og blå helfarvede polygoner viser ændringsforslagene, 
således at gul er forslag til udvidelse og blå er forslag til reduktion. Kvadrat 1119 se ovenfor 
kvadrat 1118. Arealet i kvadrat 1120 hører til habitatområde H33 

Miljøstyrelsen har forslået små justeringer i områdegrænsen samt at et større areal i kvadrat 1079 
samt mindre arealer i kvadrat 1078 og 1119 udtages. Områdegrænsen er justeret primært med fokus 
på at følge naturligt skel i landskabet og at udtage intensivt drevne arealer (områder i kvadrat 1078, 
1119). Justeringen er sket, da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen 
har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af Naturdatabasen. På bagrund af dette er der 
ikke fundet dokumentation for habitatnatur eller arter på udpegningsgrundlaget 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 (samt 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 forslået habitatområdet udvidet med et større areal (kvadrat 1078) med surt 
overdrev (6230) da arealet lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har vurderet 
tilgængeligt fagligt materiale i form af besigtigelsesdata i Naturdatabasen samt luftfotos fra 1995-
2016. På baggrund af dette vurderer Miljøstyrelsen, at arealerne kan karakteriseres som surt 
overdrev.  

Dansk Ornitologisk Forenings-lokalafdeling - (DOF Nordvestjylland) foreslår en udvidelse (kvadrat 
1079), så grænserne føres tilbage til deres oprindelige placering, og således annullerer styrelsens 
høringsforsalg. Det er foreningens vurdering, at arealet er et vigtigt fourageringsområde for diverse 
fuglearter, og derfor ikke bør udtages af Natura 2000-området. 

Miljøstyrelsen kan jf. datagrundlaget ikke verificere, at der på arealet er forekomst af habitatnatur 
eller levested for arter på habitatområdets udpegningsgrundlag. At det skulle være et vigtigt 

http://mst.dk/media/139254/kriterier-til-forslag-til-aendringer-i-natura-2000-graenserne.pdf
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fourageringsområde for fugle er næppe relevant da det ikke er fuglebeskyttelsesområde. På 
baggrund heraf fastholdes høringsforslagets områdeafgræsning.  

Viborg Kommune foreslår en udvidelse, således at grænserne (kvadrat 1119) føres tilbage til deres 
oprindelige placering således, at styrelsens høringsforsalg annulleres. Kommunen anfører at det 
pågældende areal er delvist omfattet af Naturbeskyttelsesloves § 3 (mose) med mulighed for udvikling 
til habitatnatur. Kommunen nævner endvidere, at der efter kommunens vurdering er mulighed for at 
arealet vil indgå i IP LIFE NATUREMAN. 
 
Miljøstyrelsen kan jf. datagrundlaget ikke dokumentere, at der på arealet er forekomst af 
habitatnatur, arter eller levested for arter på habitatområdets udpegningsgrundlag. Opretholdelse 
af et areal som habitatområde forudsætter, at det bidrager til beskyttelsen af 
direktivarter/naturtyper. Et potentiale for, der evt. senere kan komme habitatnatur kan ikke alene 
begrunde opretholdelse af arealet. 
Planer for at gennemføre et overordnet projekt som LIFE IP NATUREMAN over en landsdel, hvor 
der ikke findes specifik afgrænsning af konkrete naturprojekter, kan alene ikke godtgøre en 
fastholdelse af de nuværende grænser. Miljøstyrelsen kan jf. datagrundlaget ikke dokumentere, at 
der på arealet er forekomst af habitatnatur, arter eller levested for arter på habitatområdets 
udpegningsgrundlag. Opretholdelse af et habitatområde forudsætter bl.a., at det pågældende areal 
bidrager til beskyttelsen af direktivarter og -naturtyper. På baggrund af Life-projektets overordnede 
karakter og det forhold at der ikke er dokumenteret tilstedeværelsen af arter og naturtyper på 
udpegningsgrundlaget finder Miljøstyrelsen der ikke foreligger oplysninger der kan godtgøre en 
fastholdelse af de nuværende grænser. På den baggrund fastholdes høringsforslagets 
områdeafgrænsning. 

4.1.2.17  Kvadrat 993-994; 1037-1038 – mellem Pederstrup og Hersom 

 

Figur 25. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 6. 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 
forslået tilføjet til det beskyttede område. Arealer, der kun er skraveret med rødt, er arealer, der 
er forslået fjernet fra det beskyttede område. De gule helfarvede polygoner viser ændringsforslag 
med udvidelser. 
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Miljøstyrelsen har forslået små justeringer i områdegrænsen samt udtaget større arealer. 
Områdegrænsen er justeret primært med fokus på at følge naturligt skel i landskabet og at udtage 
større intensivt drevne arealer (områder i kvadrat 993;994;1037;1038). Justeringen er sket, da 
arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt 
fagligt materiale i form af Naturdatabasen. På bagrund af dette er der ikke fundet dokumentation 
for habitatnatur eller arter på udpegningsgrundlaget 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 drevne arealer. 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 forslået habitatområdet udvidet med arealer (kvadrat 993;994) med surt 
overdrev (6230) og rigkær (7230) da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. 
Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af besigtigelsesdata i 
Naturdatabasen samt luftfotos fra 1995-2016. På baggrund af dette vurderer Miljøstyrelsen, at 
arealerne kan karakteriseres som surt overdrev og rigkær.  

Dansk Ornitologisk Forenings-lokalafdeling - (DOF Nordvestjylland) og Viborg Kommune foreslår 
udvidelser, så grænserne føres tilbage til deres oprindelige placering, og således annullerer styrelsens 
høringsforsalg (kvadrat 993 og 1037). DOF-Nordvestjylland vurderer, at der ikke bør ske en reduktion 
af hensyn til nabolokaliteter som skaber sammenhængskraft. Viborg Kommune anfører, at der er tale 
om ådals-arealer som skaber sammenhæng i området, og at arealerne delvist er omfattet af 
Naturbeskyttelsesloves § 3 med mulighed for at udvikle sig til habitatnatur. Endelig vurderer 
kommunen, at nogle af arealerne fremadrettet vil indgå i LIFE IP NATUREMAN. 

Miljøstyrelsen kan jf. datagrundlaget ikke dokumentere, at der på arealet er forekomst af 
habitatnatur, arter eller levested for arter på habitatområdets udpegningsgrundlag. Opretholdelse 
af et areal som habitatområde forudsætter, at det bidrager til beskyttelsen af 
direktivarter/naturtyper. Et potentiale for, der evt. senere kan komme habitatnatur kan ikke alene 
begrunde opretholdelse af arealet. 
Planer for at gennemføre et overordnet projekt som LIFE IP Natureman over en landsdel, hvor der 
ikke findes specifik afgrænsning af konkrete naturprojekter, kan alene ikke godtgøre en fastholdelse 
af de nuværende grænser. Miljøstyrelsen kan jf. datagrundlaget ikke dokumentere, at der på arealet 
er forekomst af habitatnatur, arter eller levested for arter på habitatområdets udpegningsgrundlag. 
Opretholdelse af et habitatområde forudsætter bl.a., at det pågældende areal bidrager til 
beskyttelsen af direktivarter og -naturtyper. På baggrund af Life-projektets overordnede karakter 
og det forhold at der ikke er dokumenteret tilstedeværelsen af arter og naturtyper på 
udpegningsgrundlaget finder Miljøstyrelsen der ikke foreligger oplysninger der kan godtgøre en 
fastholdelse af de nuværende grænser. På den baggrund fastholdes høringsforslagets 
områdeafgrænsning. 
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4.1.2.18 Kvadrat 991-992; 1035-1036; 1077 – arealer øst for Bjerregrav 

 

Figur 26. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 6. 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 
forslået tilføjet til det beskyttede område. Arealer, der kun er skraveret med rødt, er arealer, der 
er forslået fjernet fra det beskyttede område. De gule helfarvede polygoner viser ændringsforslag 
med udvidelser. 

Miljøstyrelsen har forslået små justeringer i områdegrænsen samt udtaget større arealer. 
Områdegrænsen er justeret primært med fokus på at følge naturligt skel i landskabet og at udtage 
større intensivt drevne arealer (områder i kvadrat 992; 1035; 1036; 1077). Justeringen er sket, da 
arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt 
fagligt materiale i form af Naturdatabasen. På bagrund af dette er der ikke fundet dokumentation 
for habitatnatur eller arter på udpegningsgrundlaget 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 drevne landbrugs- eller skovbrugsarealer. 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 forslået habitatområdet udvidet med arealer (kvadrat 992;1035) med surt 
overdrev (6230) da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har 
vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af besigtigelsesdata i Naturdatabasen samt luftfotos 
fra 1995-2016. På baggrund af dette vurderer Miljøstyrelsen, at arealerne kan karakteriseres som 
surt overdrev.  

Dansk Ornitologisk Forenings-lokalafdeling – (DOF Nordvestjylland) foreslår udvidelser, så 
grænserne føres tilbage til deres oprindelige placering, og således annullerer styrelsens høringsforsalg 
(kvadrat 992; 1035; 1036). DOF-Nordvestjylland vurderer, at der ikke bør ske en reduktion af hensyn 
til nabolokaliteter som skaber sammenhængskraft eller af hensyn til lavbundslokaliteter, som efter 
deres mening ikke bør udtages af N2000 området. 
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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.  

4.1.2.19  Kvadrat 1033-1034; 1075-1076– arealer sydvest for Hvilsom 

 

Figur 27. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 6. 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 
forslået tilføjet til det beskyttede område. Arealer, der kun er skraveret med rødt, er arealer, der 
er forslået fjernet fra det beskyttede område. De gule helfarvede polygoner viser ændringsforslag 
med udvidelser. 

Miljøstyrelsen har forslået små justeringer i områdegrænsen samt udtaget et større areal. 
Områdegrænsen er justeret primært med fokus på at følge naturligt skel i landskabet og at udtage et 
intensivt drevet areal i kvadrat 1075). Justeringen er sket, da arealet lever op til Miljøstyrelsens 
faglige kriterier. Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af 
Naturdatabasen. På bagrund af dette er der ikke fundet dokumentation for habitatnatur eller arter 
på udpegningsgrundlaget på arealerne. Miljøstyrelsen har desuden foretaget en vurdering af 
luftfoto fra 1995 og 2016. Det vurderes, at det udtagne areal på begge luftfotos kan karakteriseres 
som intensivt drevet landbrugsareal. 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 forslået habitatområdet udvidet med arealer (kvadrat 1033; 1034; 1075; 1076) 
med surt overdrev (6230) og rigkær (7230) da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. 
Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af besigtigelsesdata i 
Naturdatabasen samt luftfotos fra 1995-2016. På baggrund af dette vurderer Miljøstyrelsen, at 
arealerne kan karakteriseres som surt overdrev og rigkær. 
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Viborg Kommune foreslår en udvidelse af området (kvadrat 1033), da Kommunen vurderer at der er 
tale om overdrev omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3, og det vurderes at der kan være tale 
om habitatnaturtyper. 

Miljøstyrelsen kan jf. datagrundlaget ikke dokumentere, at der på arealet er forekomst af 
habitatoverdrev eller anden habitatnatur, arter eller levested for arter på habitatområdets 
udpegningsgrundlag. Udvidelse af et areal som habitatområde forudsætter, at det bidrager til 
beskyttelsen af naturtyper og/eller arter. Et potentiale for, der evt. senere kan komme habitatnatur 
kan ikke alene begrunde opretholdelse af arealet. På den baggrund fastholdes høringsforslagets 
områdeafgrænsning. 

4.1.2.20 Kvadrat 956-957; 989-990 – arealer ved Ettrup 

 

Figur 28. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 6. 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 
forslået tilføjet til det beskyttede område. Arealer, der kun er skraveret med rødt, er arealer, der 
er forslået fjernet fra det beskyttede område. De gule helfarvede polygoner viser ændringsforslag 
med udvidelser. 

Miljøstyrelsen har forslået små justeringer i områdegrænsen samt udtaget et større areal. 
Områdegrænsen er justeret primært med fokus på at følge naturligt skel i landskabet og at udtage 
intensivt drevne arealer i kvadrat 956; 957; 989; 990). Justeringen er sket, da arealerne lever op til 
Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af 
Naturdatabasen. På bagrund af dette er der ikke fundet dokumentation for habitatnatur eller arter 
på udpegningsgrundlaget 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 drevne landbrugsarealer. 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. 
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Miljøstyrelsen har forslået habitatområdet udvidet med arealer (kvadrat 956; 957) med kildevæld 
(7220) og rigkær (7230) da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har 
vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af besigtigelsesdata i Naturdatabasen samt luftfotos 
fra 1995-2016. På baggrund af dette vurderer Miljøstyrelsen, at arealerne kan karakteriseres som 
kildevæld og rigkær. 

Viborg Kommune foreslår en udvidelse, således at grænserne føres tilbage til deres oprindelige 
placering således, at styrelsens høringsforsalg annulleres (kvadrat 990; 957), samt at der sker en 
udvidelse af området. Kommunen vurderer, at der er meget § 3 natur i området (kvadrat 990) med 
mulighed for at kunne udvikle sig til habitatnatur. Miljøstyrelsen udtagning af arealer i kvadrat 957 
mener kommunen er problematiske, da strækninger langs vandløbet har stor betydning for 
sammenhængen i området. Kommunen påpeger endvidere, at der er mulighed for at arealet 
fremadrettet vil indgå i IP LIFE NATUREMAN. 

Planer for at gennemføre et overordnet projekt som LIFE IP NATUREMAN over en landsdel, hvor 
der ikke findes specifik afgrænsning af konkrete naturprojekter, kan alene ikke godtgøre en 
fastholdelse af de nuværende grænser. Miljøstyrelsen kan jf. datagrundlaget ikke dokumentere, at 
der på arealet er forekomst af habitatnatur, arter eller levested for arter på habitatområdets 
udpegningsgrundlag. Opretholdelse af et habitatområde forudsætter bl.a., at det pågældende areal 
bidrager til beskyttelsen af direktivarter og -naturtyper. På baggrund af Life-projektets overordnede 
karakter og det forhold at der ikke er dokumenteret tilstedeværelsen af arter og naturtyper på 
udpegningsgrundlaget finder Miljøstyrelsen der ikke foreligger oplysninger der kan godtgøre en 
fastholdelse af de nuværende grænser. På den baggrund fastholdes høringsforslagets 
områdeafgrænsning. 

Vesthimmerlands Kommune foreslår en udvidelse, således at grænserne føres tilbage til deres 
oprindelige placering således, at styrelsens høringsforsalg annulleres (kvadrat 956), idet området efter 
kommunens opfattelse i det mindste bør følge fredningsgrænsen. Kommunen mener endvidere at der 
bør ske udvidelser af afgrænsningen af Natura 2000-området. I forhold til de foreslåede udvidelser 
vurderer kommunen at der er tale om § 3 beskyttet natur med mose og surt overdrev. 

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

Vesthimmerlands Kommune foreslår en udvidelse af Natura 2000-området. Kommunen anfører, at 
der er tale om § 3 beskyttet natur og vurderer, at der er tale om naturtypen surt overdrev (6230) eller § 
3 mose. 
 
Miljøstyrelsen kan jf. datagrundlaget ikke verificere, at der på arealet er forekomst af habitatnatur 
(surt overdrev (6230)) på habitatområdets udpegningsgrundlag. På baggrund heraf fastholdes 
høringsforslagets områdeafgræsning. 
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4.1.2.21  Kvadrat 954-955; 988 – arealer syd for Aalestrup 

 

Figur 29. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 6. 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 
forslået tilføjet til det beskyttede område. Arealer, der kun er skraveret med rødt, er arealer, der 
er forslået fjernet fra det beskyttede område. De gule helfarvede polygoner viser ændringsforslag 
med udvidelser. 

Miljøstyrelsen har forslået små justeringer i områdegrænsen samt udtaget større arealer. 
Områdegrænsen er justeret primært med fokus på at følge naturligt skel i landskabet og at udtage 
intensivt drevne arealer i kvadrat 954 og 955. Justeringen er sket, da arealerne lever op til 
Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af 
Naturdatabasen. På bagrund af dette er der ikke fundet dokumentation for habitatnatur eller arter 
på udpegningsgrundlaget 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 drevne landbrugsarealer. 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 forslået habitatområdet udvidet med arealer (kvadrat 988) med surt overdrev 
(6230) da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har vurderet 
tilgængeligt fagligt materiale i form af besigtigelsesdata i Naturdatabasen samt luftfotos fra 1995-
2016. På baggrund af dette vurderer Miljøstyrelsen, at arealerne kan karakteriseres som surt 
overdrev.  

Vesthimmerlands Kommune foreslår udvidelser så grænserne føres tilbage til deres oprindelige 
placering, og således annullerer styrelsens høringsforsalg. Det er kommunens vurdering at Natura 
2000-grænsen bør følge fredningsgrænsen. I kvadrat 954 mener kommunen, at arealet ikke bør tages 
ud, da rensningsanlægget skal nedlægges. 
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Miljøstyrelsen kan med henvisning til det foreliggende datagrundlag ikke verificere, at der på 
arealet forekommer habitatnatur eller levesteder for arter på habitatområdets udpegningsgrundlag. 
En fredningskendelse kan ikke alene begrunde opretholdelse af arealet. Et potentiale for, der evt. 
senere kan komme habitatnatur kan ej heller alene begrunde opretholdelse af arealet. På baggrund 
heraf fastholdes høringsforslagets områdeafgræsning. 
 
Vesthimmerlands Kommune foreslår yderligere udvidelser, det er kommunens vurdering, at arealerne 
er potentielt overdrev på stærkt skrånende skrænter eller flade arealer med rigkær ned mod Simested 
Å. Kommunen anfører, at der er tale om fredede arealer, hvor nogle er med MVJ tilsagn. 

Miljøstyrelsen kan jf. datagrundlaget ikke dokumentere, at der på arealet er forekomst af 
habitatnatur, arter eller levested for arter på habitatområdets udpegningsgrundlag. Opretholdelse 
af et areal som habitatområde forudsætter, at det bidrager til beskyttelsen af direktivarter/-
naturtyper.  En fredningskendelse kan ikke alene begrunde oprettelsen af arealet. På den baggrund 
fastholdes høringsforslagets områdeafgrænsning. 

4.1.2.22 Kvadrat 918-919 – mellem Skinderup og Sønder Borup 

 

Figur 30. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 6. 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 
forslået tilføjet til det beskyttede område. Arealer, der kun er skraveret med rødt, er arealer, der 
er forslået fjernet fra det beskyttede område.  

Miljøstyrelsen har forslået små justeringer i områdegrænsen samt udtaget et større arealer. 
Områdegrænsen er justeret primært med fokus på at følge naturligt skel i landskabet og at udtage 
intensivt drevne arealer i kvadrat 918; 919. Justeringen er sket, da arealerne lever op til 
Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af 
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Naturdatabasen. På bagrund af dette er der ikke fundet dokumentation for habitatnatur eller arter 
på udpegningsgrundlaget 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 drevne landbrugsarealer. 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 forslået habitatområdet udvidet med arealer i kvadrat 918; 919 med surt 
overdrev (6230) og tør hede (4030) da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. 
Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af besigtigelsesdata i 
Naturdatabasen samt luftfotos fra 1995-2016. På baggrund af dette vurderer Miljøstyrelsen, at 
arealerne kan karakteriseres som surt overdrev og tør hede. 

4.1.2.23 Kvadrat 920-921; 958-959 – arealer syd for Skringstrup 

 

Figur 31. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 6. 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 
forslået tilføjet til det beskyttede område. Arealer, der kun er skraveret med rødt, er arealer, der 
er forslået fjernet fra det beskyttede område. De gule helfarvede polygoner viser ændringsforslag 
med udvidelser. 

Miljøstyrelsen har forslået små justeringer i områdegrænsen samt udtage større arealer. 
Områdegrænsen er justeret primært med fokus på at følge naturligt skel i landskabet og at udtage 
store intensivt drevne arealer i kvadrat 920; 921; 958; 959. Justeringen er sket, da arealerne lever 
op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i 
form af Naturdatabasen. På bagrund af dette er der ikke fundet dokumentation for habitatnatur 
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eller arter på udpegningsgrundlaget 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 drevne landbrugsarealer. 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. 

Dansk Ornitologisk Forenings-lokalafdeling (DOF Nordvestjylland) og Viborg Kommune foreslår 
udvidelser så grænserne føres tilbage til deres oprindelige placering og således annullerer styrelsens 
høringsforslag. Det er DOF Nordvestjyllands og Viborg Kommunes vurdering, at der er tale 
om lavbundsarealer, og at arealerne er delvist omfattet af Naturbeskyttelsesloves § 3, samt at 
ådalsarealerne skaber sammenhæng i området. Viborg Kommune påpeger endvidere, at der er 
mulighed for at arealerne fremadrettet vil indgå i IP LIFE NATUREMAN. 

Planer for at gennemføre et overordnet projekt som LIFE IP NATUREMAN over en landsdel, hvor 
der ikke findes specifik afgrænsning af konkrete naturprojekter, kan alene ikke godtgøre en 
fastholdelse af de nuværende grænser. Miljøstyrelsen kan jf. datagrundlaget ikke dokumentere, at 
der på arealet er forekomst af habitatnatur, arter eller levested for arter på habitatområdets 
udpegningsgrundlag. Opretholdelse af et habitatområde forudsætter bl.a., at det pågældende areal 
bidrager til beskyttelsen af direktivarter og -naturtyper. På baggrund af Life-projektets overordnede 
karakter og det forhold at der ikke er dokumenteret tilstedeværelsen af arter og naturtyper på 
udpegningsgrundlaget finder Miljøstyrelsen, at der ikke foreligger oplysninger, som kan godtgøre en 
fastholdelse af de nuværende grænser. På den baggrund fastholdes høringsforslagets 
områdeafgrænsning. 

Dansk Ornitologisk Forenings-lokalafdeling (DOF Nordvestjylland) foreslår en udvidelse af Natura 
2000-området. Det er foreningens vurdering, at der er tale om lavbundsarealer, der vil give god 
sammenhæng med Natura 2000-området. 
 
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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4.1.2.24 Kvadrat 922-923; 960 – arealer vest for Løvel 

 

Figur 32. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 6. 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 
forslået tilføjet til det beskyttede område. Arealer, der kun er skraveret med rødt, er arealer, der 
er forslået fjernet fra det beskyttede område. De gule helfarvede polygoner viser ændringsforslag 
med udvidelser. 

Miljøstyrelsen har forslået små justeringer i områdegrænsen samt udtaget større arealer. 
Områdegrænsen er justeret primært med fokus på at følge naturligt skel i landskabet og at udtage 
store intensivt drevne arealer i kvadrat 922; 960. Justeringen er sket, da arealerne lever op til 
Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af 
Naturdatabasen. På bagrund af dette er der ikke fundet dokumentation for habitatnatur eller arter 
på udpegningsgrundlaget 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 drevne landbrugsarealer. 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. 

Viborg Kommune og Dansk Ornitologisk Forenings-lokalafdeling (DOF Nordvestjylland) foreslår 
udvidelser, så grænserne føres tilbage til deres oprindelige placering og således annullerer styrelsens 
høringsforsalg. Kommunen anfører at topografien og den ånære placering taler for at arealet 
bibeholdes, og gør opmærksom på at grøn kølleguldsmed er registreret mod vest på arealet. 
DOF Nordvestjylland anfører, at der er tale om lavbundsarealer, som ikke bør udtages af Natura 2000-
området. 
 
En borger ønsker Natura 2000-området udvidet omkring Trudskov Bæk, og anfører at vandløbet er 
blevet genslynget i forbindelse med et vådområdeprojekt. Det er borgerens vurdering, at der på 
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arealerne omkring vandløbet findes våde enge, kildevæld (7220), rigkær (7230) samt skovnatur med 
flere sjældne arter. 
 
Viborg Kommune foreslår en mindre udvidelse, således at grænserne føres tilbage til deres oprindelige 
placering således, at styrelsens høringsforsalg annulleres. Den mindre udvidelse omfatter den nyligt 
genslyngede del af Trudskov Bæk og de vandløbsnære arealer. Kommunen nævner, at der er levesteder 
for bæklampret og stor vandsalamander indenfor arealet. 

Miljøstyrelsen kan jf. datagrundlaget ikke verificere, at der på størstedelen af de foreslåede arealer 
er forekomst af habitatnatur eller levested for arter på habitatområdets udpegningsgrundlag. På 
baggrund heraf fastholdes høringsforslagets områdeafgræsning.  
Miljøstyrelsen har imidlertid på baggrund af høringssvarene gennemgået datagrundlaget på ny og 
kan på den baggrund konstatere, at der på en del af det foreslået udtagne areal er kortlagt levested 
for stor vandsalamander og forekomst af bæklampret og naturtypen vandløb med vandplanter på 
habitatområdets udpegningsgrundlag. Høringsforslaget justeres på denne baggrund, så 
habitatnaturen og levestedet fortsat er omfattet af habitatområdet. De intensivt dyrkede marker på 
arealet medtages ikke, da Miljøstyrelsen jf. datagrundlaget ikke kan dokumentere, at der på disse 
arealer er forekomst af habitatnatur, arter eller levested for arter på habitatområdets. Opretholdelse 
af et areal som habitatområde forudsætter, at det bidrager til beskyttelsen af direktivarter/-
naturtyper. Høringssvaret imødekommes således delvist og områdegrænsen justeres. 

Forslaget til justerede grænser har været i høring hos de implicerede lodsejere og kommuner. Der er 
ikke kommet høringssvar. Den justerede grænse ses på kortet i figur 33. 

 

Figur 33. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 6. Den 
grønne skravering angiver høringsforslagets afgrænsning og den blå streg angiver den opdaterede 
områdegrænse. 
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4.1.2.25 Kvadrat 854; 882-883 – syd for Skals 

 

Figur 34. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 6. 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 
forslået tilføjet til det beskyttede område. Arealer, der kun er skraveret med rødt, er arealer, der 
er forslået fjernet fra det beskyttede område. De gule helfarvede polygoner viser ændringsforslag 
med udvidelser. 

Miljøstyrelsen har forslået små justeringer i områdegrænsen samt udtaget større arealer. 
Områdegrænsen er justeret primært med fokus på at følge naturligt skel i landskabet og at udtage 
store intensivt drevne arealer i kvadrat 854; 882. Justeringen er sket, da arealerne lever op til 
Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af 
Naturdatabasen. På bagrund af dette er der ikke fundet dokumentation for habitatnatur eller arter 
på udpegningsgrundlaget 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 drevne landbrugsarealer. 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. 
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4.1.2.26 Kvadrat 852-853; 880-881 – areal syd for Nørre Rind 

 

Figur 35. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 6. 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 
forslået tilføjet til det beskyttede område. Arealer, der kun er skraveret med rødt, er arealer, der 
er forslået fjernet fra det beskyttede område. De gule og blå helfarvede polygoner viser 
ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse og blå er forslag til reduktion. 

Miljøstyrelsen har forslået små justeringer i områdegrænsen samt udtaget et større areal i kvadrat 
853. Områdegrænsen er justeret primært med fokus på at følge naturligt skel i landskabet og at 
udtage store intensivt drevne arealer. Justeringen er sket, da arealerne lever op til Miljøstyrelsens 
faglige kriterier. Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af 
Naturdatabasen. På bagrund af dette er der ikke fundet dokumentation for habitatnatur eller arter 
på udpegningsgrundlaget 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 drevne landbrugsarealer. 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. 

Dansk Ornitologisk Forenings-lokalafdeling (DOF Nordvestjylland) foreslår en udvidelse så grænserne 
føres tilbage til deres oprindelige placering og således annullerer styrelsens høringsforsalg (kvadrat 
853), da der efter foreningens opfattelse er tale om et vandlidende område. 

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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Energi Viborg Vand foreslår en reduktion af Natura 2000-området, da der ønskes en mulighed for en 
fremtidig udvidelse af Skals Renseanlæg. 
 
Miljøstyrelsen har på baggrund af høringssvaret gennemgået datagrundlaget samt luftfoto og 
vurderer på den baggrund, at arealet ikke bidrager til beskyttelsen af habitatnatur, arter eller 
levesteder for arter på habitat- og fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag. På den baggrund 
reduceres høringsforslaget. 
 
Forslaget til justerede grænser har været i høring hos den implicerede lodsejer og kommunen. Der er 
ikke kommet høringssvar. Den justerede grænse ses på kortet i figur 36. 
 

 

 
Figur 36. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 6. Den 
grønne skravering angiver høringsforslagets afgrænsning og den blå streg angiver den opdaterede 
områdegrænse. 
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4.1.2.27 Kvadrat 804-805; 829-830 – areal ved Fiskbæk 

 

Figur 37. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 6. 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 
forslået tilføjet til det beskyttede område. Arealer, der kun er skraveret med rødt, er arealer, der 
er forslået fjernet fra det beskyttede område. De gule helfarvede polygoner viser ændringsforslag 
med udvidelser. Den gule polygon på figuren er behandlet i høringsnotatet for H38. 

Miljøstyrelsen har forslået små justeringer i områdegrænsen samt udtaget et større areal. 
Områdegrænsen er justeret primært med fokus på at følge naturligt skel i landskabet og at udtage 
intensivt drevne arealer i kvadrat 830. Justeringen er sket, da arealerne lever op til Miljøstyrelsens 
faglige kriterier. Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af 
Naturdatabasen. På bagrund af dette er der ikke fundet dokumentation for habitatnatur eller arter 
på udpegningsgrundlaget på arealerne. Miljøstyrelsen har desuden foretaget en vurdering af 
luftfoto fra 1995 og 2016. Det vurderes, at det udtagne areal på begge luftfotos kan karakteriseres 
som intensivt drevne landbrugsarealer. 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. 

Energi Viborg Vand meddeler, at de er enige i forslaget til reduktion af Natura 2000-området ved 
Fiskbæk Renseanlæg (kvadrat 830). 
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4.1.2.28 Kvadrat 802-803; 827-828 – vest for Nørre Rind 

 

Figur 38. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 6. 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 
forslået tilføjet til det beskyttede område. Arealer, der kun er skraveret med rødt, er arealer, der 
er forslået fjernet fra det beskyttede område. De gule helfarvede polygoner viser ændringsforslag 
med udvidelser. 

Miljøstyrelsen har forslået habitatområdet udvidet med arealer (kvadrat 827; 828) med surt 
overdrev (6230) da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har 
vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af besigtigelsesdata i Naturdatabasen samt luftfotos 
fra 1995-2016. På baggrund af dette vurderer Miljøstyrelsen, at arealerne kan karakteriseres som 
surt overdrev. 

4.1.2.29 Kvadrat 800-801; 825-826; 851 – arealer ved Virksund og Ulbjerg 

 

Figur 39. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 6. 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 
forslået tilføjet til det beskyttede område. Arealer, der kun er skraveret med rødt, er arealer, der 
er forslået fjernet fra det beskyttede område.De gule helfarvede polygoner viser ændringsforslag 
med udvidelser. 
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Miljøstyrelsen har forslået små justeringer i områdegrænsen samt udtaget et par større arealer. 
Områdegrænsen er justeret primært med fokus på at følge naturligt skel i landskabet og at udtage 
intensivt drevne arealer i kvadrat 800-801; 825; 851. Justeringen er sket, da arealerne lever op til 
Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af 
Naturdatabasen. På bagrund af dette er der ikke fundet dokumentation for habitatnatur eller arter 
på udpegningsgrundlaget på arealerne. Miljøstyrelsen har desuden foretaget en vurdering af 
luftfoto fra 1995 og 2016. Det vurderes, at det udtagne areal på begge luftfotos kan karakteriseres 
som intensivt drevne landbrugsarealer. 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 forslået habitatområdet udvidet med arealer (kvadrat 800; 801) med tør hede 
(4030) og surt overdrev (6230), da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. 
Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af besigtigelsesdata i 
Naturdatabasen samt luftfotos fra 1995-2016. På baggrund af dette vurderer Miljøstyrelsen, at 
arealerne kan karakteriseres som surt overdrev og tør hede. 

Dansk Ornitologisk Forening—lokalafdeling (DOF Nordvestjylland) foreslår en udvidelse (kvadrat 
800; 801), så grænserne føres tilbage til deres oprindelige placering og således annullerer styrelsens 
høringsforsalg. Det er foreningens vurdering, at der er tale om lavbundsarealer. 

Miljøstyrelsen kan med henvisning til det foreliggende datagrundlag ikke verificere, at der på 
arealet forekommer habitatnatur eller levested for arter på habitat- og fuglebeskyttelsesområdets 
udpegningsgrundlag. På baggrund heraf fastholdes høringsforslagets områdeafgræsning. 
 
Viborg Kommune og Dansk Ornitologisk Forening-lokalafdeling (DOF Nordvestjylland) foreslår en 
udvidelse (kvadrat 825; 851). Kommunen anfører, at det pågældende areal er beliggende inden for en 
fredning, og vurderer at det rummer et stort naturpotentiale, da halvdelen af området er omfattet 
af Naturbeskyttelseslovens § 3. DOF Nordvestjylland vurderer at arealet er vandlidende og rummer 
rigkær. 
 
Miljøstyrelsen takker for de indsendte høringssvar. Høringssvarene indeholder forslag om udvidelse 
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. 
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4.1.2.30 Kvadrat 823-824; 849-850 – arealer ved Hverrehus 

 

Figur 40. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 6. Den røde 
skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering angiver 
høringsforslagets afgrænsning. De gule helfarvede polygoner viser ændringsforslag med 
udvidelser. 

Miljøstyrelsen har forslået habitatområdet udvidet med et areal i kvadrat 850 med kalkoverdrev 
(6210), da arealet lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har vurderet 
tilgængeligt fagligt materiale i form af besigtigelsesdata i Naturdatabasen, Miljøstyrelsens egen 
vurdering i forbindelse med anden naturovervågning samt luftfoto fra 1995-2016. På baggrund af 
dette vurderer Miljøstyrelsen, at arealet kan karakteriseres som kalkoverdrev. 

Vesthimmerlands Kommune foreslår en udvidelse, da kommunen vurderes at der tale om et areal, som 
indeholder rigkær (7230) med mange orkidéer. Kommunen vurderer, at udvidelsen ikke påvirker 
husdyrbrug. 

Miljøstyrelsen takker for det indsendte høringssvar. Høringssvaret indeholder forslag om udvidelse 
af habitatområdet i kvadrat 823; 849. 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. 
 
Vesthimmerlands Kommune foreslår en udvidelse i kvadrat 823, da kommunen vurderer, at der er tale 
om et areal med kystskrænt som indeholder surt overdrev (6230) med sjældne arter. 

Miljøstyrelsen har på baggrund af høringssvaret gennemgået datagrundlaget (Naturdatabasen) 
samt luftfotos. Miljøstyrelsen vurderer på den baggrund, at arealet bidrager til beskyttelsen af 
habitatnaturtyperne surt overdrev (6230) og kalkoverdrev (6210) på habitatområdets 
udpegningsgrundlag. På baggrund heraf justeres høringsforslaget, så arealet bliver omfattet af 
habitatområdet. 
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Forslaget til justerede grænser har været i høring hos de implicerede lodsejere og kommunen. Der er 
ikke kommet høringssvar. Den justerede grænse ses på kortet i figur 41. 

 

Figur 41. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 6. Den 
grønne skravering angiver høringsforslagets afgrænsning og den blå streg angiver den opdaterede 
områdegrænse. 

4.1.2.31  Kvadrat 821-822; 847-848 – arealer nord for Gedsted 

 

Figur 42. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 6. 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 
forslået tilføjet til det beskyttede område. Arealer, der kun er skraveret med rødt, er arealer, der 
er forslået fjernet fra det beskyttede område. De gule helfarvede polygoner viser ændringsforslag 
med udvidelser. 
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Miljøstyrelsen har forslået små justeringer i områdegrænsen samt udtaget større arealer. 
Områdegrænsen er justeret primært med fokus på at følge naturligt skel i landskabet og at udtage 
intensivt drevne arealer i kvadrat 821-822; 847-848. Justeringen er sket, da arealerne lever op til 
Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af 
Naturdatabasen. På bagrund af dette er der ikke fundet dokumentation for habitatnatur eller arter 
på udpegningsgrundlaget på arealerne. Miljøstyrelsen har desuden foretaget en vurdering af 
luftfoto fra 1995 og 2016. Det vurderes, at det udtagne areal på begge luftfotos kan karakteriseres 
som intensivt drevne landbrugsarealer. 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. 

Vesthimmerlands Kommune og Danmarks Naturfredningsforenings-lokalenhed (DN 
Vesthimmerland) foreslår udvidelser så grænserne føres tilbage til deres oprindelige placering, således 
Miljøstyrelsens høringsforslag annulleres. Efter kommunens vurdering bør Natura 2000-grænsen 
fortsat følge fredningsgrænsen. 
Kommunen anfører, at mange af arealerne ligger i permanent græs eller har MVJ tilsagn, og det er 
kommunens vurdering, at aftalerne ikke vil kunne videreføres, såfremt arealerne udtages af Natura 
2000-område. Nogle af arealerne indeholder iflg. kommunen enge som er beskyttede iflg. 
Naturbeskyttelseslovens § 3. DN-Vesthimmerland bemærker, at store dele af de arealer, der i forslaget 
er taget ud af Natura 2000 beskyttelsen er underlagt andre former for beskyttelse. Hele området er 
fredet og en væsentlig del er beskyttet natur (§ 3). Forslaget til justering vil efter foreningens opfattelse 
betyde, at eksisterende aftaler med landmændene om miljøvenlig jordbrugsdrift (MVJ) ikke kan fornys 
og incitamenterne til at deltage i Naturstyrelsens Lavbundsprojekt og LIFE IP forringes. Justeringen 
vil efter foreningens mening være et klart tilbageskridt set ud fra et naturbevaringssynspunkt. 
 
Miljøstyrelsen kan med henvisning til det foreliggende datagrundlag ikke verificere, at der på 
arealerne forekommer habitatnatur, arter eller levesteder for arter på habitatområdets 
udpegningsgrundlag. Opretholdelse af et areal som habitatområde forudsætter, at det bidrager til 
beskyttelsen af direktivarter/-naturtyper. En fredning kan ikke alene begrunde opretholdelse af 
arealet. Opretholdelse af et areal som habitatområde for at bevare tilskudsmuligheder 
imødekommes ikke På den baggrund fastholdes høringsforslagets områdeafgrænsning. 
Planer for at gennemføre et overordnet projekt som LIFE IP Natureman over en landsdel, hvor der 
ikke findes specifik afgrænsning af konkrete naturprojekter, kan alene ikke godtgøre en fastholdelse 
af de nuværende grænser. Opretholdelse af et habitatområde forudsætter bl.a., at det pågældende 
areal bidrager til beskyttelsen af direktivarter og -naturtyper. På baggrund af Life-projektets 
overordnede karakter og det forhold at der ikke er dokumenteret tilstedeværelsen af arter og 
naturtyper på udpegningsgrundlaget finder Miljøstyrelsen, at der ikke foreligger oplysninger der 
kan godtgøre en fastholdelse af de nuværende grænser.  
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4.1.2.32 Kvadrat 846-847; 878-879 – mellem Svingelbjerg og Vesterbølle 

 

Figur 43. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 6. 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 
forslået tilføjet til det beskyttede område. Arealer, der kun er skraveret med rødt, er arealer, der 
er forslået fjernet fra det beskyttede område. De gule helfarvede polygoner viser ændringsforslag 
med udvidelser. 

Miljøstyrelsen har forslået små justeringer i områdegrænsen samt udtaget store arealer. 
Områdegrænsen er justeret primært med fokus på at følge naturligt skel i landskabet og at udtage 
intensivt drevne arealer i kvadrat 846-847;878. Justeringen er sket, da arealerne lever op til 
Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af 
Naturdatabasen. På bagrund af dette er der ikke fundet dokumentation for habitatnatur eller arter 
på udpegningsgrundlaget på arealerne. Miljøstyrelsen har desuden foretaget en vurdering af 
luftfoto fra 1995 og 2016. Det vurderes, at det udtagne areal på begge luftfotos kan karakteriseres 
som intensivt drevne landbrugsarealer. 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. 

Vesthimmerlands Kommune og Danmarks Naturfredningsforenings-lokalenhed (DN 
Vesthimmerland) foreslår  udvidelser så grænserne føres tilbage til deres oprindelige placering og 
således annullerer styrelsens høringsforslag. Efter kommunens vurdering bør Natura 2000-grænsen 
fortsat følge fredningsgrænsen. 
Kommunen anfører, at mange af arealerne ligger i permanent græs eller har MVJ tilsagn, og det er 
kommunens vurdering, at aftalerne ikke vil kunne videreføres, såfremt arealerne udtages af 2000-
område. Nogle af arealerne indeholder iflg. Kommunen enge som er beskyttede iflg. 
Naturbeskyttelseslovens § 3. DN-Vesthimmerland bemærker, at store dele af de arealer, der i forslaget 

http://mst.dk/media/139254/kriterier-til-forslag-til-aendringer-i-natura-2000-graenserne.pdf
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er taget ud af Natura 2000 beskyttelsen er underlagt andre former for beskyttelse. Hele området er 
fredet og en væsentlig del er beskyttet natur (§3). Forslaget til justering vil efter foreningens opfattelse 
betyde, at eksisterende aftaler med landmændene om miljøvenlig jordbrugsdrift (MVJ) ikke kan fornys 
og incitamenterne til at deltage i Naturstyrelsens Lavbundsprojekt og LIFE IP forringes. Justeringen 
vil efter foreningens mening være et klart tilbageskridt set ud fra et naturbevaringssynspunkt. 
 
Miljøstyrelsen kan med henvisning til det foreliggende datagrundlag ikke verificere, at der på 
arealerne forekommer habitatnatur, arter eller levesteder for arter på habitatområdets 
udpegningsgrundlag. Opretholdelse af et areal som habitatområde forudsætter, at det bidrager til 
beskyttelsen af direktivarter/-naturtyper. En fredning kan ikke alene begrunde opretholdelse af 
arealet. Opretholdelse af et areal som habitatområde for at bevare tilskudsmuligheder 
imødekommes ikke På den baggrund fastholdes høringsforslagets områdeafgrænsning. 
Planer for at gennemføre et overordnet projekt som LIFE IP Natureman over en landsdel, hvor der 
ikke findes specifik afgrænsning af konkrete naturprojekter, kan alene ikke godtgøre en fastholdelse 
af de nuværende grænser. Opretholdelse af et habitatområde forudsætter bl.a., at det pågældende 
areal bidrager til beskyttelsen af direktivarter og -naturtyper. På baggrund af Life-projektets 
overordnede karakter og det forhold at der ikke er dokumenteret tilstedeværelsen af arter og 
naturtyper på udpegningsgrundlaget finder Miljøstyrelsen, at der ikke foreligger oplysninger der 
kan godtgøre en fastholdelse af de nuværende grænser.  

Vesthimmerlands Kommune foreslår en udvidelse, da det er kommunens vurdering, at arealet ligger i 
permanent græs, og det vurderes at der et hul i Natura 2000 afgrænsningen. 

Miljøstyrelsen takker for det/de indsendte høringssvar. Høringssvaret indeholder forslag om 
udvidelse 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. Da der samtidig skal tages højde for, at eventuelle ny 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. 
 
En lodsejer foreslår en reduktion, og gør opmærksom på, at den foreslåede udvidelse er sket på et 
areal, der efter hans vurdering er en del af en virksomheds produktionsområde. 

Miljøstyrelsen har foretaget en teknisk tilretning til naturlige skel i landskabet og da vandløbet 
(Lerkenfeld Å) er en del af habitatområdets udpegningsgrundlag er den hidtidige afgrænsning 
ændret, så vandløbet kom inden for områdeafgrænsningen.  
Miljøstyrelsen har på baggrund af høringssvaret gennemgået datagrundlaget samt luftfoto på ny og 
vurderer på den baggrund, at arealet (på dette sted alene selve vandløbet) bidrager til beskyttelsen 
af habitatnatur og arter på habitatområdets udpegningsgrundlag. På den baggrund justeres 
afgrænsningen i høringsforslaget. 
 
Forslaget til justerede grænser har været i høring hos de implicerede lodsejere og kommunen. Der er 
kommet et høringssvar som efterfølgende har afklaret en misforståelse. Den justerede grænse ses på 
kortet i figur 44. 
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Figur 44. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 6. Den 
grønne skravering angiver høringsforslagets afgrænsning og den blå streg angiver den opdaterede 
områdegrænse. 

4.1.2.33 Kvadrat 772-773; 799 – mellem Alstrup og Liengård 

 

Figur 45. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 6. 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 
forslået tilføjet til det beskyttede område. Arealer, der kun er skraveret med rødt, er arealer, der 
er forslået 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. 
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Miljøstyrelsen har foreslået habitatområdet udvidet med små arealer (kvadrat 772-773) med 
kalkoverdrev (6210) da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har 
vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af Naturdatabasen, Miljøstyrelsens egen vurdering i 
forbindelse med anden naturovervågning, luftfoto fra 1995-2016. På baggrund af dette vurderer 
Miljøstyrelsen, at arealerne kan karakteriseres som kalkoverdrev. 

Vesthimmerlands Kommune foreslår en udvidelse af området (kvadrat 773), da kommunen vurderer, 
at der et potentiale for at området kan udvikle sig til at blive habitatnatur. Arealet er indsendt og 
tegnet som et nyt område, men reelt er der tale om en udvidelse. 

Som det fremgår af kommunens høringssvar findes der endnu ikke habitatnatur på arealet. For at et 
habitat/fuglebeskyttelsesområdet 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 udvidelse (kvadrat 799), så grænserne føres tilbage til deres 
oprindelige placering og således annullerer styrelsens høringsforsalg. Det er kommunens vurdering, at 
der er tale om et lavtliggende, vandlidende areal, og at der tale om potentiel natur. 

Miljøstyrelsen kan jf. datagrundlaget ikke dokumentere, at der på arealet er forekomst af 
habitatnatur, arter eller levested for arter på habitatområdets udpegningsgrundlag. Opretholdelse 
af et areal som habitatområde forudsætter, at det bidrager til beskyttelsen af direktivarter/-
naturtyper. Et potentiale for, der evt. senere kan komme habitatnatur kan ikke alene begrunde 
opretholdelse af arealet. På den baggrund fastholdes høringsforslagets områdeafgrænsning. 
 
Vesthimmerlands Kommune foreslår to mindre reduktioner ved Lovns (kvadrat 772), da kommunen 
vurderer at der er tale om eksisterende hus, have og tilhørende mark, der ligger i udkanten af Natura 
2000-området. 
 
Miljøstyrelsen har på baggrund af høringssvaret gennemgået datagrundlaget samt luftfoto og 
vurderer på den baggrund, at arealet ikke bidrager til beskyttelsen af habitatnatur, arter eller 
levested for arter på Natura 2000-områdets (habitat og fuglebeskyttelsesområdets) 
udpegningsgrundlag. På den baggrund reduceres høringsforslaget. 
 
Forslaget til justerede grænser har været i høring hos de implicerede lodsejere og kommunen. Der er 
ikke kommet høringssvar. De justerede grænser ses på kortet i figur 46. 

 

Figur 46. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 6. Den 
grønne skravering angiver høringsforslagets afgrænsning og den blå streg angiver den opdaterede 
områdegrænse. 

http://mst.dk/media/139254/kriterier-til-forslag-til-aendringer-i-natura-2000-graenserne.pdf
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4.1.2.34 Kvadrat 708; 738-739 – syd for Hvalpsund 

 

Figur 47. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 6. 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 
forslået tilføjet til det beskyttede område. Arealer, der kun er skraveret med rødt, er arealer, der 
er forslået fjernet fra det beskyttede område. De gule helfarvede polygoner viser ændringsforslag 
med udvidelser. 

Miljøstyrelsen har forslået små justeringer i områdegrænsen samt udtaget et stort areal. 
Områdegrænsen er justeret primært med fokus på at følge naturligt skel i landskabet og at udtage 
intensivt drevne arealer i kvadrat 738-739. Justeringen er sket, da arealerne lever op til 
Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af 
Naturdatabasen. På bagrund af dette er der ikke fundet dokumentation for habitatnatur eller arter 
på udpegningsgrundlaget på arealerne. Miljøstyrelsen har desuden foretaget en vurdering af 
luftfoto fra 1995 og 2016. Det vurderes, at det udtagne areal på begge luftfotos kan karakteriseres 
som intensivt drevet landbrugsareal. 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. 

Vesthimmerlands Kommune og Danmarks Naturfredningsforenings–lokalafdeling (DN 
Vesthimmerland) foreslår en udvidelse så grænserne føres tilbage til deres oprindelige placering og 
således annullerer styrelsens høringsforsalg. Det bør efter kommunens vurdering være 
sammenfald mellem fredningsgrænsen og grænsen for Natura 2000-området. Kommunen anfører, at 
de ejer størstedelen af arealet, og at der kun er ét husdyrbrug på arealet - en produktionsskole, der ikke 
skal udvide. DN Vesthimmerland mener ligeledes at Natura 2000 grænsen bør følge 
fredningsgrænsen. Det er foreningens vurdering, at kommuneplan 17 pålægger arealet skærpede 
restriktioner. 

http://mst.dk/media/139254/kriterier-til-forslag-til-aendringer-i-natura-2000-graenserne.pdf
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Miljøstyrelsen kan med henvisning til det foreliggende datagrundlag ikke verificere, at der på 
arealet forekommer habitatnatur eller levesteder for arter på habitatområdets udpegningsgrundlag. 
En fredningskendelse kan ikke alene begrunde opretholdelse af arealet. På baggrund heraf 
fastholdes høringsforslagets områdeafgræsning. 

4.1.2.35 Kvadrat 709-710; 740; 774 – arealer øst for Lundø 

 

Figur 48. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 6. 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 
forslået tilføjet til det beskyttede område. Arealer, der kun er skraveret med rødt, er arealer, der 
er forslået fjernet fra det beskyttede område. 

Miljøstyrelsen har forslået mindre justeringer i områdegrænsen samt at et areal i kvadrat 740 
udtages. Områdegrænsen er justeret primært med fokus på at følge naturligt skel i landskabet og at 
udtage intensivt drevne arealer. Justeringen er sket, da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige 
kriterier. Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af Naturdatabasen. På 
bagrund af dette er der ikke fundet dokumentation for habitatnatur eller arter på 
udpegningsgrundlaget på arealerne. Miljøstyrelsen har desuden foretaget en vurdering af luftfoto 
fra 1995 og 2016. Det vurderes, at de udtagne arealer på begge luftfoto kan karakteriseres som 
intensivt drevet areal. 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 arealer ved Fussingø som 
habitatområde er foretaget i overensstemmelse med aftalen om yderligere naturarealer. Arealet 
forventes at indeholde bøg på muld (9130)og ege-blandskov (9160). 

4.1.4 Opsamling 

Afgrænsningen af habitatområde H30 er justeret på baggrund af Miljøstyrelsens høringsforslag, de 
indkomne høringssvar og udlægning af Naturstyrelsens arealer. Områdegrænsen er justeret således at 
der er udtaget i alt 2019 ha og udvidet med 932 ha. Der foretages en udvidelse af habitatområdet med 
Naturstyrelsens arealer ved Fussingø. 

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 F14 – Lovns Bredning 4.2

4.2.1 Høringsforslag 

I Miljøstyrelsens høringsforslag er området foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer 
ved Virksund samt bebyggede arealer og haver ved Sundstrup. Områdegrænserne er kvalitetssikret og 
så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

Figur 49 viser de berigtigede grænser samt høringsforslaget for F14. 

  
Figur 49. Fuglebeskyttelsesområde F14. Den lilla skravering viser de berigtigede grænser for 
fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering angiver høringsforslagets afgrænsning. 
Arealer, der kun er skraveret med brunt, er arealer, der er forslået fjernet fra det beskyttede 
område.  

4.2.2 Indkomne høringssvar 

Miljøstyrelsen har modtaget i alt 3 ændringsforslag til fuglebeskyttelsesområdet. Ændringsforslagene 
er fra Viborg kommune, Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling (DOF Nordvestjylland) samt en 
borger. Samlet set forslås der udvidelser på 36,5 ha og ingen reduktioner. 

På figur 50 ses Miljøstyrelsens høringsforslag samt de indkomne ændringsforslag der indeholder et 
konkret geografisk forslag til ændringer i områdeafgrænsningen. Ændringsforslagene behandles i 
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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 forslået en ændring af områdegrænsen. Kvadraterne gennemgås fra 
vest mod øst. 

 

Figur 50. Fuglebeskyttelsesområde F14. 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 forslået fjernet fra det beskyttede 
område. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med lilla, er arealer, der er forslået fjernet fra det 
beskyttede område. De gule helfarvede polygoner viser ændringsforslagene, således at gul er 
forslag til udvidelse.  
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4.2.2.1 Kvadrat 545, 577 og 578 – arealer nordvest for Hejlskov og nordøst for 
Bøstrup  

    

Figur 51. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 50. Den lilla 
skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering 
angive høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med lilla, er arealer, 
der er forslået fjernet fra det beskyttede område.  

Miljøstyrelsen har forslået justeringer i områdegrænsen, idet arealer med dyrket jord foreslås 
udtaget. På de udtagne arealer er der ikke fundet dokumentation for forekomst af fugle eller 
levesteder for fuglearter på udpegningsgrundlaget, som vurderes at være intensivt drevet 
landbrugsjord. 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. 

4.2.2.2 Kvadrat 594 – arealer ved Sundstrup 

 

Figur 52. Tallet angiver nummeret på det kvadrat, hvis indhold behandles jf. figur 50. Den lilla 
skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering 
angive høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med lilla, er arealer, 
der er forslået fjernet fra det beskyttede område. Det gule polygon drejer sig om nedenstående 
høringsforslag fra en privat borger 
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Miljøstyrelsen har forslået justeringer i områdegrænsen, idet arealer i kanten af byen. På de 
udtagne arealer er der ikke fundet dokumentation for forekomst af fugle eller levesteder for 
fuglearter på udpegningsgrundlaget, som vurderes at være bygninger og haver. 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 borger gør opmærksomt på, at der er et rigt fugleliv i fjorden ud for Sundstrup By og mener der bør 
tages hensyn dertil når der etableres tilbygninger eller udvidelser ned mod fjorden. Desuden foreslår 
borgeren et fiskeriforbud af hensyn til fuglelivet. 

Miljøstyrelsen behandler ikke høringssvaret yderligere, da det vurderes at falde uden for rammen af 
høringen. 

4.2.2.3 Kvadrat 593 og 604– arealer ved Ulbjerg 

 

Figur 53. Tallet angiver nummeret på det kvadrat, hvis indhold behandles jf. figur 50. 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 forslået fjernet fra det beskyttede område. De gule helfarvede polygoner viser 
ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse.  

Miljøstyrelsen har generelt kvalitetssikret områdegrænserne i alle kvadrater i området. 
Miljøstyrelsen har gennemgået områdegrænserne og justeret dem i forhold til nutidig anvendelse af 
digitale kort. I samme proces har Miljøstyrelsen gennemgået de oprindelige høringssvar fra 
dengang man udpegede Natura 2000-områderne og sikrede overensstemmelse mellem 
områdegrænserne og høringssvarene. 

Viborg Kommune foreslår en udvidelse af fuglebeskyttelsesområdet, da kommunen anfører, at det 
pågældende område er beliggende inden for fredning, og kommunen vurderer, at arealet rummer et 
stort naturpotentiale, da halvdelen af området er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. 

Dansk Ornitologisk Forening – lokalafdeling (DOF Nordvestjylland) foreslår en ny udvidelse af Natura 
2000-området med et areal der efter deres DOF Nordvestjyllands vurdering er vandlidende. 
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Foreningen vurderer at arealet er rasteplads for enkelt- og dobbeltbekkasin samt ynglehabitat for 
agerhøne. 

Miljøstyrelsen takker for de indsendte høringssvar. Miljøstyrelsen kan jf. datagrundlaget ikke 
verificere, at der på arealet er levesteder for arter på fuglebeskyttelsesområdets 
udpegningsgrundlag. 
Høringssvarene indeholder forslag om udvidelse fuglebeskyttelsesområdet. 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 levesteder for arter, så vurderes det, at der ikke er 
behov for yderligere udpegning af arealer. På baggrund heraf fastholdes høringsforslagets 
områdeafgræsning. 

4.2.2.4 Kvadrat 561 – Lovns 

 

Figur 54. Tallet angiver nummeret på det kvadrat, hvis indhold behandles jf. figur 50. Den lilla 
skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering 
angiver høringsforslagets afgrænsning.  

Vesthimmerlands Kommune foreslår to mindre reduktioner ved Lovns (kvadrat 561), da kommunen 
vurderer at der er tale om eksisterende hus, have og tilhørende mark, der ligger i udkanten af Natura 
2000-området. 
 
Miljøstyrelsen har på baggrund af høringssvaret gennemgået datagrundlaget samt luftfoto og 
vurderer på den baggrund, at arealet ikke bidrager til beskyttelsen af habitatnatur, arter eller 
levested for arter på Natura 2000-områdets (habitat og fuglebeskyttelsesområdets) 
udpegningsgrundlag. På den baggrund reduceres høringsforslaget. 
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Forslaget til justerede grænser har været i høring hos de implicerede lodsejere og kommunen. Der er 
ikke kommet høringssvar. De justerede grænser ses på kortet i figur 55. 

 

Figur 55. Tallet angiver nummeret på det kvadrat, hvis indhold behandles jf. figur 50. Den lilla 
skravering angiver høringsforslagets afgrænsning og den røde streg angiver den opdaterede 
områdegrænse. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med lilla, er arealer, der er forslået fjernet 
fra det beskyttede område.  

4.2.3 Opsamling 

Afgrænsningen af fuglebeskyttelsesområde F14 er justeret på baggrund af Miljøstyrelsens 
høringsforslag, de indkomne høringssvar og udlægning af Naturstyrelsens arealer. Der er sket 
reduktioner på 87 ha og udvidelser på 18 ha.  

Den endelige områdegrænse fremgår af figur i afsnit 5. 
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 Fuglebeskyttelsesområde F24 – Hjarbæk Fjord 4.3

4.3.1 Høringsforslag 

I Miljøstyrelsens høringsforslag er området foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer 
samt bebyggede arealer. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i 
landskabet. 

Figur 56 viser de berigtigede grænser samt høringsforslaget for F24. 

 

 

Figur 56.  Fuglebeskyttelsesområde F24. Den lilla skravering viser de berigtigede grænser for 
fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering angiver høringsforslagets afgrænsning. 
Arealer, der kun er skraveret med brunt, er arealer, der er forslået fjernet fra det beskyttede 
område. 

4.3.2 Indkomne høringssvar 

Miljøstyrelsen har modtaget i alt 4 ændringsforslag til fuglebeskyttelsesområdet. Ændringsforslagene 
er fra Viborg kommune, Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling (DOF Nordvestjylland) samt en 
Energi Viborg. Samlet set forslås der udvidelser på 32,4 ha og reduktioner på 1,8 ha. 
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På figur 57 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 forslået en ændring af områdegrænsen. Kvadraterne gennemgås fra 
vest mod øst. 

 

Figur 57. Fuglebeskyttelsesområde 24. 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 forslået fjernet fra det beskyttede 
område. Det gule helfarvede polygon viser ændringsforslagene, således at gul er forslag til 
udvidelse.  
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4.3.2.1 Kvadrat 597 ved Fiskbæk  

  

Figur 58. Tallet angiver nummeret på det kvadrat, hvis indhold behandles jf. figur 57. Den lilla 
skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering 
angive høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med lilla, er arealer, 
der er forslået fjernet fra det beskyttede område. Det blå polygon drejer sig om nedenstående 
høringsforslag fra en Energi Viborg 

Miljøstyrelsen har forslået justeringer i områdegrænsen, idet et areal med dyrket jord foreslås 
udtaget. På de udtagne arealer er der ikke fundet dokumentation for forekomst af fugle eller 
levesteder for fuglearter på udpegningsgrundlaget, som vurderes at være intensivt drevet 
landbrugsjord. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealet kan udtages fra 
fuglebeskyttelsesområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i forhold til den 
eksisterende udpegning. 

Energi Viborg har kommenteret på miljøstyrelsens udtagning af rensningsanlægget ved Fiskbæk og 
bemærker, at man er enig i udtagningen. 

4.3.2.2 Kvadrat 607, 615 og 616 mellem Kølsen og Skals 

 

Figur 59. Tallet angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 57. Den lilla 
skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering 
angive høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med lilla, er arealer, 
der er forslået fjernet fra det beskyttede område. Det gule polygon er et forslag til udvidelse 
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Miljøstyrelsen har forslået justeringer i områdegrænsen, idet et fire arealer med dyrket jord foreslås 
udtaget. På de udtagne arealer er der ikke fundet dokumentation for forekomst af fugle eller 
levesteder for fuglearter på udpegningsgrundlaget, som vurderes at være intensivt drevet 
landbrugsjord. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealet kan udtages fra 
fuglebeskyttelsesområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i forhold til den 
eksisterende udpegning. 

Viborg Kommune foreslår en mindre udvidelse øst for Kølsen, således det nyligt genslyngede del af 
vandløbet Trudskov Bæk og vandløbsnære arealer fastholdes inden for Natura 2000-området.  
 
Miljøstyrelsen har vurderet, at det foreslåede areal ikke indeholder levesteder for arter på 
fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag og dermed fastholdes høringsforslagets grænser for 
fuglebeskyttelsesområdet. 

4.3.2.3 Kvadrat 614 vest for Skals 

 

Figur 60. Tallet angiver nummeret på det kvadrat, hvis indhold behandles jf. figur 57. Den lilla 
skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering 
angive høringsforslagets afgrænsning. Det blå polygon er et forslag til en reduktion 

 
Energi Viborg Vand foreslår en reduktion af fuglebeskyttelsesområdet ved Skals rensningsanlæg, da 
der ønskes en mulighed for en fremtidig udvidelse af anlægget. 
 
Miljøstyrelsen har på baggrund af høringssvaret gennemgået datagrundlaget samt luftfoto og 
vurderer på den baggrund, at arealet ikke bidrager til beskyttelsen af fuglearter eller levesteder for 
fuglearter på fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag. På den baggrund reduceres 
høringsforslaget. 
 
Forslaget til justerede grænser har været i høring hos den implicerede lodsejer og kommunen. Der er 
ikke kommet høringssvar. Den justerede grænse ses på kortet i figur 61. 
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Figur 61. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 57. Den lilla 
skravering angiver høringsforslagets afgrænsning og den røde streg angiver den opdaterede 
områdegrænse. 

4.3.2.4 Kvadrat 628 og629 ved Sønder Borup 

 

Figur 62. Tallene angiver numrene på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 57. Den lilla 
skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering 
angive høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med lilla, er arealer, 
der er forslået fjernet fra det beskyttede område.  

Miljøstyrelsen har forslået justeringer i områdegrænsen, idet et fire arealer med dyrket jord foreslås 
udtaget. På de udtagne arealer er der ikke fundet dokumentation for forekomst af fugle eller 
levesteder for fuglearter på udpegningsgrundlaget, som vurderes at være intensivt drevet 
landbrugsjord. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealet kan udtages fra 
fuglebeskyttelsesområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i forhold til den 
eksisterende udpegning. 
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4.3.2.5 Kvadrat 606 ved Lynderupgård 

 

Figur 63. Tallet angiver nummeret på det kvadrat, hvis indhold behandles jf. figur 57. Den lilla 
skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering 
angive høringsforslagets afgrænsning. Dvs. at arealer, der kun er skraveret med lilla, er arealer, 
der er forslået fjernet fra det beskyttede område. Det gule polygon er et forslag til udvidelse 

Dansk Ornitologisk Forenings - lokalafdeling (DOF Nordvestjylland) foreslår en udvidelse, således at 
grænserne føres tilbage til deres oprindelige placering ved Lynderupgård, da foreningen anfører, at 
arealet er vandlidende og efter foreningens vurdering fungerer som vinterrasteplads for gæs (bl.a. 
grågæs) og svaner (bl.a. sangsvane). 

Miljøstyrelsen kan med henvisning til det foreliggende datagrundlag ikke verificere, at arealet har 
væsentlig betydning som levested for sangsvane 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 store velegnede landbrugsarealer inden for Natura 2000-
området. 
 
Miljøstyrelsen har generelt kvalitetssikret områdegrænserne i alle kvadrater i området. 
Miljøstyrelsen har gennemgået områdegrænserne og justeret dem i forhold til nutidig anvendelse af 
digitale kort. I samme proces har Miljøstyrelsen gennemgået de oprindelige høringssvar fra 
dengang man udpegede Natura 2000-områderne og sikrede overensstemmelse mellem 
områdegrænserne og høringssvarene.  

4.3.3 Opsamling 

Afgrænsningen af fuglebeskyttelsesområde F24 er justeret på baggrund af Miljøstyrelsens 
høringsforslag, de indkomne høringssvar og udlægning af Naturstyrelsens arealer. Der er sket 
reduktioner med 83 ha og udvidelser med 8 ha.  

Den endelige områdegrænse fremgår af figur i afsnit 5. 
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 Miljøstyrelsens forslag til nye grænser for Natura 2000 5
områdeN30 Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested 
og Nørre Ådal samt Skravad Bæk. 

 Opsamling 5.1

Afgrænsningen af Natura 2000-område N30 er justeret på baggrund af Miljøstyrelsens høringsforslag, 
de indkomne høringssvar, høring af implicerede lodsejere, kommuner og udlægning af Naturstyrelsens 
arealer. I alt udvides Natura 2000-området med 937 ha og reduceres med 2015 ha. 

 
De endelige områdeafgrænsninger fremgår af figur 64, 65, 66 og 67. 

 

 
Figur 64. Den endelige afgrænsning af Habitatområde H30 fremgår af kortet. 
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Figur 65. Den endelige afgrænsning af Fuglebeskyttelsesområde F14 fremgår af kortet. 
 

 
 
Figur 66. Den endelige afgrænsning af Fuglebeskyttelsesområde F24 fremgår af kortet. 
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Figur 67. Den endelige afgrænsning af Natura 2000-område N30 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 to høringssvar til område nr. N30 - Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested 
og Nørre Ådal, samt Skravad Bæk og vedrører konkret habitatområde H30 

6.2.1 H30 – Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og Nørre Ådal 
samt Skravad Bæk 

Høringssvarene indeholder nye argument og oplysninger og er derfor behandlet her: 

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har på vegne af Banedanmark bemærket, at jernbanearealet 
flere steder er medtaget i Natura 2000-området, og at dette vil kunne give problemer i forbindelse 
med vedligeholdelse, modernisering eller ved nye anlægsprojekter. 

Miljøstyrelsen kan oplyse at banearealet i forbindelse med den første kvalitetssikring af Natura 
2000-områdets afgrænsning er tilrettet, således at jernbanearealet med tilhørende grøft er udtaget 
af Natura 2000-området. 

Kvadrat 916, 953, 987, 1031-32, 1074, 1116  

 

Figur 68. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. figur 6. De gule 
helfarvede polygoner viser ændringsforslag med udvidelser. 
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Dansk Botanisk Forening (DBF) foreslår udvidelser af habitatområdet med den øvre del af Lerkenfeld 
Ådal. Arealets skrænter rummer efter DBF’s opfattelse store arealer med surt overdrev (6230) med 
mange sjældne og naturtypekarakteristiske plantearter. Foreningen vurderer endvidere, at der i 
dalbunden findes rigkær (7230) og kilder (7220) af høj naturkvalitet med mange sjældne og 
naturtypekarakteristiske arter. DBF henviser til dokumentation for de pågældende habitatnaturtyper i 
Naturdatabasen. DN-Vesthimmerland og Vesthimmerlands Kommune vurderer at de foreslåede 
udvidelser næsten i deres helhed er beskyttet iflg. Naturbeskyttelseslovens § 3, samt at arealerne 
rummer surt overdrev (6230) af meget høj naturkvalitet. 

Miljøstyrelsen takker for det indsendte høringssvar. Høringssvaret indeholder forslag om en større 
udvidelse af habitatområdet langs Lerkenfeld Å. 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 EU’s 
krav. Derfor fastholdes høringsforslagets områdegrænser. 

 Supplerende argumentation 6.3

Miljøstyrelsen har valgt at uddybe argumentationen for justeringen beskrevet på s. 23, s. 38 i dette 
høringsnotat. Ændringerne fremgår med fed skrift. 
 

 Opsamling 6.4

Afgrænsning af Natura 2000-området N30 - Lovns Bredning, Hjarbæk Fjord og Skals, Simested og 
Nørre Ådal, samt Skravad Bæk 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 75 i dette høringsnotat. 
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