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Notat vedrørende høringssvar til forslag af 2017 til justerede Natura 2000-områdegrænser for N89 
Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde. 

Forslaget til justerede Natura 2000-områdegrænser for N89 Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde 
Å vest for Varde 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 i afsnit 
6. Derudover er Afsnit 1.3 er blevet udbygget. 

 

 Grænsejustering for Natura 2000-området ................................................ 4 1
 Indledning .................................................................................................................... 4 1.1
 Danmarks udpegning af Natura 2000-områder.......................................................... 5 1.2
1.2.1 Kommissionens retningslinjer – ændringer i Natura 2000-områdegrænser ....... 5 
 Kriterier ........................................................................................................................ 5 1.3
 Høringer ....................................................................................................................... 7 1.4

 Sammenfatning af høringsforslag og høringssvar for Natura 2000-2
område N89 Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde .............. 8 

 Sammenfatning af høringsforslaget ............................................................................. 8 2.1
 Sammenfatning af høringssvarene .............................................................................. 8 2.2

 Høringsvar vedr. generelle emner .............................................................. 9 3
 Lovfortolkning, retsgrundsætninger mv. ..................................................................... 9 3.1
3.1.1 Relation til anden lovgivning ................................................................................. 9 
3.1.2 Erstatning og kompensation ............................................................................... 10 
 Høringsgrundlag og høringsmaterialet ..................................................................... 10 3.2
3.2.1 Dokumentation for forslaget ............................................................................... 10 

https://fugle-habitat-2017.hoering.mfvm.dk/


 

 

2 

3.2.2 Kortgrundlaget ..................................................................................................... 11 
 MST’s kriterier og anvendelsen .................................................................................. 11 3.3

 Behandling af områdespecifikke emner .................................................... 12 4
 Habitatområde H78 Vadehavet med Ribe Å, Tvede Å og Varde Å vest for Varde 4.1

 15 
4.1.1 Høringsforslag ...................................................................................................... 15 
4.1.2 Indkomne høringssvar .......................................................................................... 15 
4.1.3 Udvidelse af habitatområdet med nye naturarealer ............................................ 48 
4.1.4 Opsamling ............................................................................................................ 48 
 Habitatområde H86 Brede Å  .................................................................................... 49 4.2
 Habitatområde H90 Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterkogen  ........................ 49 4.3
4.3.1 Høringsforslag ..................................................................................................... 49 
4.3.2 Indkomne høringssvar ......................................................................................... 50 
4.3.3 Opsamling ............................................................................................................ 57 
 Habitatområde H239 Alslev Ådal  ............................................................................. 58 4.4
4.4.1 Høringsforslag ..................................................................................................... 58 
4.4.2 Indkomne høringssvar ......................................................................................... 58 
4.4.3 Opsamling ............................................................................................................ 62 
 Fuglebeskyttelsesområde F49 Engarealer ved Ho Bugt  ........................................... 63 4.5
4.5.1 Høringsforslag ..................................................................................................... 63 
4.5.2 Indkomne høringssvar ......................................................................................... 63 
4.5.3 Opsamling ............................................................................................................ 79 
 Fuglebeskyttelsesområde F51 Ribe Holme og enge med Kongeåens udløb .............. 80 4.6
4.6.1 Høringsforslag ..................................................................................................... 80 
4.6.2 Indkomne høringssvar ......................................................................................... 81 
4.6.3 Opsamling ............................................................................................................ 98 
 Fuglebeskyttelsesområde F52 Mandø  ...................................................................... 99 4.7
4.7.1 Høringsforslag ..................................................................................................... 99 
4.7.2 Indkomne høringssvar ......................................................................................... 99 
4.7.3 Opsamling .......................................................................................................... 102 
 Fuglebeskyttelsesområde F53 Fanø  ........................................................................ 103 4.8
4.8.1 Høringsforslag ................................................................................................... 103 
4.8.2 Indkomne høringssvar ....................................................................................... 103 
4.8.3 Opsamling .......................................................................................................... 109 
 Fuglebeskyttelsesområde F55 Skallingen og Langli  ................................................ 110 4.9
4.9.1 Høringsforslag .................................................................................................... 110 
4.9.2 Indkomne høringssvar ........................................................................................ 110 
4.9.3 Opsamling........................................................................................................... 113 

 Fuglebeskyttelsesområde F57 Vadehavet  ............................................................... 114 4.10
4.10.1 Høringsforslag .................................................................................................. 114 
4.10.2 Indkomne høringssvar ..................................................................................... 114 
4.10.3 Opsamling ....................................................................................................... 122 
 Fuglebeskyttelsesområde F60 Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen ............123 4.11

4.11.1 Høringsforslag ..................................................................................................123 
4.11.2 Indkomne høringssvar .....................................................................................123 
4.11.3 Opsamling ....................................................................................................... 128 

 Fuglebeskyttelsesområde F63 Sønder Ådal ............................................................ 129 4.12
4.12.1 Høringsforslag ................................................................................................. 129 
4.12.2 Indkomne høringssvar .................................................................................... 129 
4.12.3 Opsamling ........................................................................................................133 

 Fuglebeskyttelsesområde F65 Rømø  ..................................................................... 134 4.13
4.13.1 Høringsforslag ................................................................................................. 134 



 

 

3 

4.13.2 Indkomne høringssvar .................................................................................... 134 
4.13.3 Udvidelse af fuglebeskyttelsesområdet med nye naturarealer ....................... 138 
4.13.4 Opsamling ....................................................................................................... 138 

 Fuglebeskyttelsesområde F67 Ballum Enge, Husum Enge og Kamper 4.14
Strandenge  ........................................................................................................................ 139 

4.14.1 Høringsforslag ................................................................................................. 139 
4.14.2 Indkomne høringssvar .................................................................................... 140 
4.14.3 Opsamling ....................................................................................................... 149 

 Miljøstyrelsens forslag til nye grænser for N89 Vadehavet med Ribe Å, 5
Tved Å og Varde Å vest for Varde .................................................................... 150 

 Opsamling ................................................................................................................ 150 5.1
 Den videre proces ..................................................................................................... 150 5.2

 Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelseshøring .......................... 151 6
 Baggrund ................................................................................................................... 151 6.1
 Høringssvar ............................................................................................................... 151 6.2
6.2.1 H78 Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde og F57 
Vadehavet ...................................................................................................................... 151 
6.2.2 H90 Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterkogen og F60 Vidåen, 
Tøndermarsken og Saltvandssøen ................................................................................. 152 
 Opsamling ................................................................................................................. 154 6.3

 



 

 

4 

 

 

 

 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.” 

Figur 1. Gældende afgrænsning af Natura 2000-området N89 Vadehavet med Ribe Å, Tved Å 
og Varde Å vest for Varde Grænsejustering for Natura 2000-området 
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I aftalen er det således aftalt, at Natura 2000-områderne skal tilpasses med henblik på at mindske 
andelen af intensivt drevne jordbrugsarealer og evt. udvide områder med mere værdifuld natur, der 
understøtter direktivmål.  

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

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

 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 
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Natura 2000-grænserne følge naturlige skel (f.eks. veje, diger, levende hegn, vandløb, kyst, skovbryn 
mv.).  

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

De specifikke kriterier for at udtage arealer fra Natura 2000-områder tager udgangspunkt i, at der kan 
udtages intensive jordbrugsarealer 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 berigtigelse 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 
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Natura 2000-områderne blev udpeget. Dette er sket for at sikre fuld overensstemmelse mellem 
områdegrænserne og de oprindelige beslutninger, herunder de daværende høringssvar. 

 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 
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hjemmeside har været detaljerede oplysninger om baggrunden for arbejdet med justeringer af Natura 
2000-grænserne og kriterierne bag.  

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

 Sammenfatning af høringsforslag og høringssvar for Natura 2
2000-område N89 Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å 
vest for Varde  

 Sammenfatning af høringsforslaget  2.1

Sammenholdt med den gældende afgrænsning af N89 er der i Miljøstyrelsens høringsforslag sket en 
række reduktioner og mindre udvidelser. Området er foreslået reduceret med intensivt drevne 
landbrugsarealer samt mindre arealer omkring sejlrenden til Esbjerg havn. Desuden er området 
foreslået udvidet med mindre tilstødende naturarealer, med bl.a. surt overdrev og strandeng. 
Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet.  

 Sammenfatning af høringssvarene 2.2

Miljøstyrelsen har modtaget 36 høringssvar indeholdende i alt 94 ændringsforslag med konkrete 
forslag til ændringer af Natura 2000-områdets afgrænsning. Forslagene er kommet fra Dansk 
Ornitologisk Forening (DOF-Sønderjylland og DOF-Sydvestjylland), Danmarks 
Naturfredningsforening (DN-Esbjerg, DN-Aabenraa og DN-Vadehavet), Danmarks Nationalparker, 
Kystdirektoratet, Fugleværnsfonden, Friluftsrådet, Esbjerg Kommune, Varde Kommune, Tønder 
Kommune, Fanø Kommune, Digelaget i Bredeådalen og flere lodsejere og borgere.  

Ændringsforslagene indeholder både forslag om reduktioner, udvidelser og annullering af 
Miljøstyrelsens høringsforslag. Forslagene om reduktioner er bl.a. begrundet med at arealer er 
lokalplanlagt eller intensivt dyrkede marker i omdrift. Forslagene om udvidelser er bl.a. begrundet 
med tilstedeværelse af flere ynglefugle og snæbel-yngel. Forslagene til annullering af Miljøstyrelsens 
høringsforslag er bl.a. begrundet med at udpegning forebygger intensivering af landbrugsdrift.    

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 19 høringssvar, der omhandler generelle emner. 

 Lovfortolkning, retsgrundsætninger mv. 3.1

3.1.1 Relation til anden lovgivning 

Danmarks Naturfredningsforening (DN-Vadehavet) mener at nogle reduktioner er eksempler på 
misforvaltning og at udtagelse af disse arealer er en klar overtrædelse af Rådets direktiv 92/43/EØF af 
21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter. 

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

Tønder Kommune anfører, at reduktioner fratager lodsejere muligheden for at indgå i støtteordninger, 
og anfører desuden, at der er få restriktioner på arealer indenfor Natura 2000-områder. Synspunktet 
er genfremført i høringen i 2018. 

Opretholdelse af arealer som habitatområde/fuglebeskyttelsesområde for at bevare 
tilskudsmuligheder imødekommes ikke. Høringssvar med generelle bemærkninger til virkemidler, 
finansiering og/eller støtteordninger relateret til Natura 2000 er behandlet i Miljøstyrelsens 
overordnede høringsnotat, som kan læses på Miljøstyrelsens hjemmeside mst.dk/graensejustering-
hoeringsnotater. 

3.1.1.1 Husdyrloven 

Danmarks Naturfredningsforening (DN-Aabenraa) foreslår, at lavbundsområderne tages væk som 
harmonijord, og at støtteordninger til disse arealer afskaffes. 

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

Esbjerg Kommune anfører, at det ikke er Esbjerg Kommunes opfattelse, at den eksisterende 
udpegning som Natura 2000-område administrativt udgør en hindring for intensiv jordbrugsdrift i 
områderne, hvor dette er den enkelte lodsejers ønske til driften. 

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

3.1.1.2 Nationalparker 

Danmarks Nationalparker anfører, at den foreslåede reduktion af Natura 2000-områderne efter deres 
opfattelse er til ugunst for nationalparkernes forpligtigelser, samt at en reduktion af Natura 2000-
områderne efter deres vurdering vil kunne medføre en ændret støttemulighed for landbrugere, der har 
arealer omfattet af Natura 2000. Danmarks Naturfredningsforening (DN-Esbjerg) gør opmærksom på, 
at de har fuld forståelse for Nationalparkernes synspunkt i deres høringssvar. Dansk Ornitologisk 
Forening (DOF-Sydvestjylland) foreslår opretholdelse af den oprindelige grænse i marsken, da 

http://mst.dk/graensejustering-hoeringsnotater
http://mst.dk/graensejustering-hoeringsnotater
http://mst.dk/graensejustering-hoeringsnotater
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Nationalpark Vadehavet arbejder målrettet på at forbedre naturindholdet, og at det efter deres 
vurdering bliver besværliggjort uden projektmuligheder i Natura 2000-regi.  
 
Høringssvar med bemærkninger til politiske målsætninger og implementering af Habitatdirektivet 
eller Fuglebeskyttelsesdirektivet samt om virkemidler, finansiering og/eller støtteordninger relateret 
til Natura 2000 er behandlet i Miljøstyrelsens overordnede høringsnotat, som kan læses på 
Miljøstyrelsens hjemmeside mst.dk/graensejustering-hoeringsnotater.  

3.1.2 Erstatning og kompensation 

Lodsejere anfører, at områdeudpegning forudsætter, at arealer eller produktionsbygninger i området 
ikke behandles mere restriktivt end arealer uden for Natura 2000 området. Desuden anføres det, at 
såfremt der indføres restriktioner på arealer eller produktionsbygninger, så forudsætter lodsejeren, at 
der udbetales erstatning. 

Høringssvar med bemærkninger af juridisk karakter eller til høringsprocessen er behandlet i 
Miljøstyrelsens overordnede høringsnotat, som kan læses på Miljøstyrelsens hjemmeside: 
mst.dk/graensejustering-hoeringsnotater. 

 Høringsgrundlag og høringsmaterialet 3.2

3.2.1 Dokumentation for forslaget 

Danmarks Naturfredningsforening (DN-Vadehavet) mener ikke, at der leves op til kriteriet om ikke at 
fjerne arealer med stabil forekomst af arter på fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1 eller 
tilbagevendende trækfugle på udpegningsgrundlaget. DN-Vadehavet mener, at der mangler faglig 
begrundelse for reduktionerne og stiller desuden spørgsmålstegn ved valget af "naturlige skel" i 
grænsejusteringen, når dette betyder en indskrænkning af Natura 2000-områderne. 

Høringssvar med bemærkninger til Miljøstyrelsens faglige kriterier for justeringen af Natura 2000-
områdernes grænser er behandlet i Miljøstyrelsens overordnede høringsnotat, som kan læses på 
Miljøstyrelsens hjemmeside mst.dk/graensejustering-hoeringsnotater. 

Danmarks Naturfredningsforening (DN-Aabenraa) ønsker at blive oplyst om, hvilke datagrundlag for 
udpegningsgrundlagenes anvendelse af Natura 2000-områderne, ministeriet har funderet sin 
indskrænkningsøvelse på. 

Høringssvar med bemærkninger til høringsgrundlag og - materiale er behandlet i Miljøstyrelsens 
overordnede høringsnotat, som kan læses på Miljøstyrelsens hjemmeside mst.dk/graensejustering-
hoeringsnotater. 

Friluftsrådet er uforstående overfor reduktioner i området, da beskyttelsen efter deres mening ikke 
hindrer driften på arealerne, og da arealerne fungerer som vigtig bufferzone. 

Høringssvar med bemærkninger til politiske målsætninger og implementering af Habitatdirektivet 
eller Fuglebeskyttelsesdirektivet er behandlet i Miljøstyrelsens overordnede høringsnotat, som kan 
læses på Miljøstyrelsens hjemmeside mst.dk/graensejustering-hoeringsnotater. 

Tønder Kommune er uenig i, at intensivt drevne arealer ikke bidrager til beskyttelse af direktivarter i 
fuglebeskyttelsesområderne. De anfører at flere arter bruger omdriftsarealer til levesteder og 
fourageringsområder. Synspunktet er genfremført i høringen i 2018.  

http://mst.dk/graensejustering-hoeringsnotater
http://mst.dk/graensejustering-hoeringsnotater
http://mst.dk/graensejustering-hoeringsnotater
http://mst.dk/graensejustering-hoeringsnotater
http://mst.dk/graensejustering-hoeringsnotater
http://mst.dk/graensejustering-hoeringsnotater
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Miljøstyrelsen benytter berigtigede data i Naturdatabasen og/eller DOF-basen samt foretager en 
faglig vurdering i processen med at justere grænserne for habitat- og fuglebeskyttelsesområder. 
Høringssvar med bemærkninger til Miljøstyrelsens faglige kriterier for justeringen af Natura 2000-
områdernes grænser og høringssvar med bemærkninger af juridisk karakter er behandlet i 
Miljøstyrelsens overordnede høringsnotat, som kan læses på Miljøstyrelsens hjemmeside 
mst.dk/graensejustering-hoeringsnotater. 

3.2.2 Kortgrundlaget 

En lodsejer anfører, at der er fejl i kortmaterialet. Lodsejeren anfører, at der bør være en 500 meter 
cirkel omkring ejendommen Østergårdvej 7, Lyderholm, 6270 Tønder. 

Høringssvar med bemærkninger til høringsprocessen er behandlet i Miljøstyrelsens overordnede 
høringsnotat, som kan læses på Miljøstyrelsens hjemmeside: mst.dk/graensejustering-
hoeringsnotater 

 MST’s kriterier og anvendelsen 3.3

Varde Kommune udtrykker sin enighed i det overordnede formål med grænsejusteringen. Kommunen 
anfører, at de antager, at de reviderede grænser ikke vil påvirke realisering af Natura 2000-
handleplaner.  

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

Danmarks Naturfredningsforening (DN-Vadehavet) anfører, at kriteriet om at undgå at lave huller i 
områderne ikke er fulgt fuldstændigt. 

Høringssvar med bemærkninger til Miljøstyrelsens faglige kriterier for justeringen af Natura 2000-
områdernes grænser er behandlet i Miljøstyrelsens overordnede høringsnotat, som kan læses på 
Miljøstyrelsens hjemmeside mst.dk/graensejustering-hoeringsnotater. 

 

 

  

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

Område N89 Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde består af følgende habitat- og 
fuglebeskyttelsesområder: 

- H78 Vadehavet med Ribe Å, Tvede Å og Varde Å vest for Varde 
- H86 Brede Å 
- H90 Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterkogen 
- H239 Alslev Ådal 
- F49 Engarealer ved Ho Bugt 
- F51 Ribe Holme 
- F52 Mandø 
- F53 Fanø 
- F55 Skallingen og Langli 
- F57 Vadehavet 
- F60 Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen 
- F65 Rømø 
- F67 Ballum Enge, Husum Enge og Kamper Strandenge 

Desuden er der i Miljøstyrelsens høringsforslag forslag om at fuglebeskyttelsesområde F63 Sønder 
Ådal flyttes fra Natura 2000-område N101 Sønder Ådal til Natura 2000-område N89 Vadehavet med 
Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde. Baggrunden er, at der i dag er arealmæssigt overlap imellem 
Natura 2000-områdene N89 og N101. En sammenlægning med Nataura 2000-området N89 vil derfor 
forenkle og give administrative lettelser. Der ændres ikke på beskyttelsen af område F63, ligesom der 
ikke ændres på områdets udpegningsgrundlag, målsætninger eller andet. Høringsforslag og -svar til 
F63 er behandlet i høringsnotatet for Natura 2000-område N89. 

  

 

Figur 2. H78 

 

Figur 3. H86 

 

Figur 4. H90 
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Figur 5. H239 

 

Figur 6. F49 

 

Figur 7. F51 

 

 

Figur 8. F52 

 

 

Figur 9. F53 

 

 

Figur 10. F55 

 

 

Figur 11. F57 

 

Figur 12. F60 

 

Figur 13. F63 
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Figur 14. F65 

 

Figur 15. F67

 

Høringssvar med konkret arealforslag til de enkelte habitat- og fuglebeskyttelsesområde samt 
høringsforslagets forslag om justeringer i områdegrænserne vil blive gennemgået område for område i 
de følgende afsnit. 
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 Habitatområde H78 Vadehavet med Ribe Å, Tvede Å og Varde Å vest 4.1
for Varde  

4.1.1 Høringsforslag 

I Miljøstyrelsens høringsforslag er området foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer 
samt mindre arealer omkring sejlrenden til Esbjerg havn. Området er foreslået udvidet med mindre 
naturarealer, herunder surt overdrev og strandeng. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt 
muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

Figur 16 viser de berigtigede grænser samt høringsforslaget for habitatområde H78 Vadehavet med 
Ribe Å, Tvede Å og Varde Å vest for Varde. 

 

Figur 16. Habitatområde H78. Den røde skravering viser de berigtigede grænser for 
habitatområdet, og den grønne skravering angiver høringsforslagets afgrænsning. 

4.1.2 Indkomne høringssvar 

Miljøstyrelsen har modtaget i alt 28 ændringsforslag til habitatområdet. Ændringsforslagene er fra 
Dansk Naturfredningsforening (DN-Vadehavet og DN-Esbjerg), Varde Kommune, Esbjerg Kommune, 
Tønder Kommune, Fanø Kommune, Kystdirektoratet, Digelaget i Bredeådalen og flere lodsejere. 
Ændringsforslagene indeholder både forslag til reduktion og udvidelse af områdets afgrænsning. 

På figur 17 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 efter hinanden med start i det 
nordvestligste punkt og derefter med urets retning. Øerne gennemgås til sidst fra nord og mod syd.  
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Figur 17. Habitatområde H78 Den røde skravering viser de berigtigede grænser for 
habitatområdet, og den grønne skravering angiver høringsforslagets afgrænsning. De gule, blå og 
brune helfarvede polygoner viser ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er 
forslag til reduktion og brun er forslag til nye områder. 

4.1.2.1 Kvadrat 21 – arealer nær Oksby 

 

Figur 18. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. Figur 17. Den røde 
skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering angiver 
høringsforslagets afgrænsning. De gule, blå og brune helfarvede polygoner viser 
ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til reduktion og brun er 
forslag til nye områder. 

Miljøstyrelsen har kvalitetssikret områdegrænserne nær Oksby. Miljøstyrelsen har gennemgået 
områderne og justeret dem i forhold til nutidig anvendelse af digitale kort. I samme proces har 
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Miljøstyrelsen gennemgået de gamle høringssvar fra processen med den oprindelige udpegning af 
Natura 2000-områderne og sikret overensstemmelse mellem områdegrænserne og høringssvarene.  

Varde Kommune foreslår en reduktion, da kommunen vurderer, at arealet ingen natur 
og naturpotentiale har. Arealet er efter kommunen opfattelse en parkeringsplads fra før 1992, som 
angiveligt benyttes til lagerplads for byggeri. 
  
Miljøstyrelsen har på baggrund af høringsvar gennemgået plandata og på baggrund heraf 
konstateret, at arealet er bebygget og at arealet var bebygget før habitatområderne blev udpeget. På 
den baggrund justeres forslag til justerede grænser. Den justerede grænse ses på Figur 19. 

 

Figur 19. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. Figur 17. Den 
grønne skravering angiver høringsforslagets afgrænsning og den blå streg angiver den opdaterede 
områdegrænse. 
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4.1.2.2 Kvadrat 68-69 og 98-99 – arealer nær Skødstrup 

 

Figur 20. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. Figur 17. Den 
røde skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering 
angiver høringsforslagets afgrænsning. De gule, blå og brune helfarvede polygoner viser 
ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til reduktion og brun er 
forslag til nye områder. 

Miljøstyrelsen har foreslået justeringer i områdegrænsen nær Skødstrup. Områdegrænsen er justeret 
primært med fokus på at følge naturlige skel i landskabet og at udtage intensivt drevne arealer samt 
bebyggelse. Justeringerne er sket, da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. 
Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af Naturdatabasen og DOF-basen. På 
baggrund af dette er der ikke fundet dokumentation for habitatnatur eller arter på 
udpegningsgrundlaget på de udtagne arealer. 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 eller bebyggelse. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealerne kan 
udtages fra habitatområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i forhold til den 
eksisterende udpegning. Miljøstyrelsen har desuden foreslået en udvidelse i det nordøstlige hjørne af 
kvadrat 99, da arealet lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har vurderet 
tilgængeligt fagligt materiale i form af luftfoto fra 1995-2016, den digitale højdemodel og amtslige 
besigtigelsesdata i Naturdatabasen fra 2000, hvor Ribe Amt vurderer, at arealet kan karakteriseres 
som strandeng. På baggrund af dette vurderer Miljøstyrelsen, at arealet kan karakteriseres som 
strandeng.   

http://mst.dk/media/139254/kriterier-til-forslag-til-aendringer-i-natura-2000-graenserne.pdf
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En lodsejer foreslår en reduktion, således at et areal, der efter lodsejerens vurdering er dyrket agerjord 
i jævnlig omdrift, udtages. 
 
På arealet, der foreslås udtaget af habitatområdet, er der givet tilskud til et projekt, der understøtter 
målsætningen i Natura 2000-planen. Da der på dette grundlag er givet midler til at forbedre 
naturtilstanden på arealet, fastholdes høringsforslagets områdegrænser. 
 
Miljøstyrelsen er i forbindelse med behandling af høringssvarene blevet opmærksom på, at der skal 
foretages en rettelse i overensstemmelse med Miljøstyrelsens faglige kriterier for justeringen af Natura 
2000-områdernes grænser. Miljøstyrelsen har gennemgået luftfotos og vurderer på den baggrund, at 
arealet ikke kan karakteriseres som intensivt, men derimod bidrager til beskyttelsen af habitatnatur på 
habitatområdets udpegningsgrundlag. På den baggrund justeres høringsforslaget. Den justerede 
grænse ses på Figur 21. 
 

 
Figur 21. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. Figur 17. Den 
grønne skravering angiver høringsforslagets afgrænsning og den blå streg angiver den opdaterede 
områdegrænse. 
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4.1.2.3 Kvadrat 132 – arealer syd for Billum 

 

Figur 22. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. Figur 17. Den røde 
skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering angiver 
høringsforslagets afgrænsning. De gule, blå og brune helfarvede polygoner viser 
ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til reduktion og brun er 
forslag til nye områder. 

Miljøstyrelsen har foreslået justeringer i områdegrænsen syd for Billum. Områdegrænsen er justeret 
primært med fokus på at følge naturlige skel i landskabet og at udtage intensivt drevne arealer samt 
bebyggelse. Justeringerne er sket, da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. 
Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af Naturdatabasen og DOF-basen. På 
baggrund af dette er der ikke fundet dokumentation for habitatnatur eller arter på 
udpegningsgrundlaget på de udtagne arealer. 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 eller bebyggelse. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealerne kan 
udtages fra habitatområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i forhold til den 
eksisterende udpegning. 
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4.1.2.4 Kvadrat 165– arealer øst for Billum 

 

Figur 23. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. Figur 17. Den røde 
skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering angiver 
høringsforslagets afgrænsning. De gule, blå og brune helfarvede polygoner viser 
ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til reduktion og brun er 
forslag til nye områder. 

Miljøstyrelsen har foreslået justeringer i områdegrænsen øst for Billum. Områdegrænsen er justeret 
primært med fokus på at følge naturlige skel i landskabet og at udtage intensivt drevne arealer samt 
bebyggelse. Justeringerne er sket, da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. 
Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af Naturdatabasen og DOF-basen. På 
baggrund af dette er der ikke fundet dokumentation for habitatnatur eller arter på 
udpegningsgrundlaget på de udtagne arealer. 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 eller bebyggelse. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealerne kan 
udtages fra habitatområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i forhold til den 
eksisterende udpegning. 

Varde Kommune foreslår, at to arealer bibeholdes i området, fordi kommunen vurderer, at det kan få 
betydning for mulighederne for at opnå målopfyldelse for de arter og naturtyper, som områderne er 
udpeget for at beskytte. Arealerne er efter kommunens opfattelse fugtige og ekstensivt drevet. 
Kommunen anfører, at dybe indskæringer i området medfører en uhensigtsmæssig arrondering af 
området. 
 
Miljøstyrelsen er i forbindelse med behandling af høringssvarene blevet opmærksom på, at der skal 
foretages en rettelse i overensstemmelse med Miljøstyrelsens faglige kriterier for justeringen af 
Natura 2000-områdernes grænser. Miljøstyrelsen har gennemgået luftfotos og vurderer på den 



 

 

22 

baggrund, at det østlige areal ikke kan karakteriseres som intensivt drevet, hvorfor det opretholdes 
som habitatområde. Det vestlige areal fremstår på luftfotos som intensivt drevet. På den baggrund 
justeres høringsforslaget. 

4.1.2.5 Kvadrat 202– arealer nær Janderup 

 

Figur 24. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. Figur 17. Den røde 
skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering angiver 
høringsforslagets afgrænsning. De gule, blå og brune helfarvede polygoner viser 
ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til reduktion og brun er 
forslag til nye områder. 

Miljøstyrelsen har foreslået justeringer i områdegrænsen nær Janderup. Områdegrænsen er justeret 
primært med fokus på at følge naturlige skel i landskabet og at udtage intensivt drevne arealer samt 
bebyggelse. Justeringerne er sket, da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. 
Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af Naturdatabasen og DOF-basen. På 
baggrund af dette er der ikke fundet dokumentation for habitatnatur eller arter på 
udpegningsgrundlaget på de udtagne arealer. 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 eller bebyggelse. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealerne kan 
udtages fra habitatområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i forhold til den 
eksisterende udpegning. 
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4.1.2.6 Kvadrat 238– arealer nær Elkærdam 

 

Figur 25. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. Figur 17. Den røde 
skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering angiver 
høringsforslagets afgrænsning. De gule, blå og brune helfarvede polygoner viser 
ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til reduktion og brun er 
forslag til nye områder. 

Miljøstyrelsen har foreslået justeringer i områdegrænsen nær Elkærdam. Områdegrænsen er justeret 
primært med fokus på at følge naturlige skel i landskabet og at udtage intensivt drevne arealer samt 
bebyggelse. Justeringerne er sket, da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. 
Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af Naturdatabasen og DOF-basen. På 
baggrund af dette er der ikke fundet dokumentation for habitatnatur eller arter på 
udpegningsgrundlaget på de udtagne arealer. 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 eller bebyggelse. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealerne kan 
udtages fra habitatområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i forhold til den 
eksisterende udpegning. 

Varde Kommune foreslår en reduktion, således at et efter kommunens vurdering lokalplanlagt areal 
udtages. 
 
Mindre tilpasninger af habitatområdets grænser til naturligt skel foretages som en teknisk 
fejlrettelse. Den justerede grænse ses på Figur 26. 
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Figur 26. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. Figur 17. Den 
grønne skravering angiver høringsforslagets afgrænsning og den blå streg angiver den opdaterede 
områdegrænse. 

Varde Kommune foreslår, at et areal bliver bibeholdt i området, fordi kommunen vurderer, at det kan 
få betydning for mulighederne for at opnå målopfyldelse for de arter og naturtyper, som områderne er 
udpeget for at beskytte. Dele af arealet er efter kommunens opfattelse fugtigt med årlige 
oversvømmelser. Kommunen anfører, at dybe indskæringer i området medfører en uhensigtsmæssig 
arrondering af området. 
 
Miljøstyrelsen takker for de indsendte høringssvar. 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. Arealet fremstår på luftfotos som intensivt drevet. Miljøstyrelsen kan med 
henvisning til det foreliggende datagrundlag ikke verificere, at der på arealet 
forekommer habitatnatur eller levested for arter på habitatområdets udpegningsgrundlag.  Derfor 
fastholdes høringsforslagets områdegrænser. 
 
En lodsejer foreslår en reduktion, således at et areal, der efter lodsejerens vurdering er dyrket agerjord 
i årlig omdrift, udtages. 

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. På luftfotos fremstår arealet ikke som 
intensivt drevet. Miljøstyrelsen bemærker i øvrigt, at der allerede er udtaget store 
landbrugsarealer i Varde Ådal. Derfor fastholdes høringsforslagets områdegrænser. 
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4.1.2.7 Kvadrat 273– arealer nær Varde 

 

Figur 27. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. Figur 17. Den røde 
skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering angiver 
høringsforslagets afgrænsning. De gule, blå og brune helfarvede polygoner viser 
ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til reduktion og brun er 
forslag til nye områder. 

Miljøstyrelsen har foreslået justeringer i områdegrænsen nær Varde. Områdegrænsen er justeret 
primært med fokus på at følge naturlige skel i landskabet og at udtage intensivt drevne arealer samt 
bebyggelse. Justeringerne er sket, da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. 
Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af Naturdatabasen og DOF-basen. På 
baggrund af dette er der ikke fundet dokumentation for habitatnatur eller arter på 
udpegningsgrundlaget på de udtagne arealer. 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 eller bebyggelse. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealerne kan 
udtages fra habitatområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i forhold til den 
eksisterende udpegning. 

Varde Kommune foreslår en reduktion syd for Kærhuse, således at et efter kommunens vurdering 
lokalplanlagt areal udtages. 
 
Miljøstyrelsen har på baggrund af høringsvar gennemgået plandata og på baggrund heraf 
konstateret, at arealet er lokalplanlagt (jf. planloven) og at arealet var udpeget til lokalplanlagt (jf. 
planloven) før habitat- og fuglebeskyttelsesområderne blev udpeget. På den baggrund justeres 
forslag til justerede grænser. Den nye grænse ses på Figur 28. 
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Figur 28. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. Figur 17. Den 
grønne skravering angiver høringsforslagets afgrænsning og den blå streg angiver den opdaterede 
områdegrænse. 

Varde Kommune foreslår en reduktion i den østlige del af kvadrat 273, således at grænsen rykkes til 
det, som kommunen vurderer, er vandløbskanten. Kommunen opfatter det som en teknisk justering. 
 
Mindre tilpasninger af habitat- og fuglebeskyttelsesområdets grænser til naturlig skel foretages som 
en teknisk fejlrettelse. Den nye grænse ses på Figur 28. 
 
Varde Kommune foreslår en reduktion, således at et areal, som overlapper med 
kommuneplanrammen, udtages. Kommunen vurderer arealet som vejrabat og teknisk anlæg. 
 
Miljøstyrelsen har på baggrund af høringsvaret gennemgået plandata.dk og luftfotos mv. Arealet 
falder ikke ind under de faglige kriterier for reduktion af Natura 2000-områder. På den baggrund 
fastholdes høringsforslaget. 
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4.1.2.8 Kvadrat 203– arealer nær Krudsmark 

 

Figur 29. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. Figur 17. Den røde 
skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering angiver 
høringsforslagets afgrænsning. De gule, blå og brune helfarvede polygoner viser 
ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til reduktion og brun er 
forslag til nye områder.  

Miljøstyrelsen har foreslået justeringer i områdegrænsen nær Krudsmark. Områdegrænsen er justeret 
primært med fokus på at følge naturlige skel i landskabet og at udtage intensivt drevne arealer samt 
bebyggelse. Justeringerne er sket, da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. 
Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af Naturdatabasen og DOF-basen. På 
baggrund af dette er der ikke fundet dokumentation for habitatnatur eller arter på 
udpegningsgrundlaget på de udtagne arealer. 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 eller bebyggelse. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealerne kan 
udtages fra habitatområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i forhold til den 
eksisterende udpegning. 

To lodsejere foreslår reduktioner, således at arealer, der efter lodsejernes vurdering er dyrket agerjord 
i årlig omdrift, udtages. 
 
Da arealerne, der foreslås udtaget af habitatområdet, vurderes at bidrage til beskyttelsen af 
vandløb på områdets udpegningsgrundlag, imødekommes høringsforslaget ikke. Desuden er der på 
nogle arealer givet tilskud til et projekt, der understøtter målsætningen i Natura 2000-planen. 
Miljøstyrelsen bemærker i øvrigt, at der allerede er udtaget store landbrugsarealer i 
Varde Ådal. På den baggrund fastholdes høringsforslagets områdegrænser. 
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4.1.2.9 Kvadrat 166– arealer nær Krudsmark 

 

Figur 30. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. Figur 17. Den 
røde skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering 
angiver høringsforslagets afgrænsning. De gule, blå og brune helfarvede polygoner viser 
ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til reduktion og brun er 
forslag til nye områder. 

Miljøstyrelsen har foreslået justeringer i områdegrænsen nær Krudsmark. Områdegrænsen er justeret 
primært med fokus på at følge naturlige skel i landskabet og at udtage intensivt drevne arealer samt 
bebyggelse. Justeringerne er sket, da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. 
Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af Naturdatabasen og DOF-basen. På 
baggrund af dette er der ikke fundet dokumentation for habitatnatur eller arter på 
udpegningsgrundlaget på de udtagne arealer. 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 eller bebyggelse. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealerne kan 
udtages fra habitatområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i forhold til den 
eksisterende udpegning. 
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4.1.2.10 Kvadrat 133-134, 167-169 og 204– arealer syd for Hjerting 

 

Figur 31. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. Figur 17. Den røde 
skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering angiver 
høringsforslagets afgrænsning. De gule, blå og brune helfarvede polygoner viser 
ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til reduktion og brun er 
forslag til nye områder. 

Miljøstyrelsen har foreslået justeringer i områdegrænsen syd for Hjerting. Områdegrænsen er justeret 
primært med fokus på at følge naturlige skel i landskabet og at udtage intensivt drevne arealer samt 
bebyggelse. Justeringerne er sket, da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. 
Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af Naturdatabasen og DOF-basen. På 
baggrund af dette er der ikke fundet dokumentation for habitatnatur eller arter på 
udpegningsgrundlaget på de udtagne arealer. 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 eller bebyggelse. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealerne kan 
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udtages fra habitatområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i forhold til den 
eksisterende udpegning. 

Danmarks Naturfredningsforening (DN-Esbjerg) foreslår en udvidelse, sådan at grænsen bliver 
sammenfaldende med Nationalparkgrænsen, da DN-Esbjerg anfører, at EU-hektarstøtte til Natura 
2000-lodsejere bør være en mulighed for lodsejere i Nationalparken. Det anføres at arealet er udlagt 
som værdifuldt landskab, som tillader erhvervsmæssig nødvendig bebyggelse. Desuden anfører DN-
Esbjerg, at arealet har en relativ høj biodiversitet, at mange arter har gode levevilkår, og at et stort og 
mangeartet antal fugle er observeret på arealet.  

Esbjerg Kommune og DN-Esbjerg foreslår desuden en lidt mindre udvidelse i sammen område. Denne 
udvidelse begrundes med at mange af områdets naturtyper vurderes at opfylde de kriterier, der 
opstilles i habitatdirektivet som udpegningsgrundlag for Natura 2000-områder, bl.a. 
habitatnaturtyperne våd hede (4010) og tør hede (4030). Desuden vurderer DN-Esbjerg, at der er stort 
potentiale for udvikling af mange områder med habitatnatur, særlig surt overdrev. DN-Esbjerg 
anfører, at tilskudsordninger tilknyttet Natura 2000-områder vil kunne fremme naturplejen af 
arealerne, herunder potentielle habitatnaturtyper.  

Aftaleparterne har ønsket at udvide Natura 2000-områderne med yderligere naturarealer. Derfor 
er Natura 2000-områderne suppleret med yderligere arealer. Udlægningen af arealer i Marbæk-
området nordvest for Esbjerg som habitatområde er foretaget i overensstemmelse med aftalen om 
yderligere naturarealer. Hovedparten af området ejes af Esbjerg Kommune.  Arealet forventes at 
indeholde habitatnaturtyper som overdrev og hede samt søer. På den baggrund justeres grænsen for 
habitatområdet således, at forslaget fra Esbjerg Kommune og DN-Esbjerg i overvejende grad 
imødekommes. 
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4.1.2.11 Kvadrat 72-73, 102-103, 135-136,170-171 og 205-206– arealer vest for 
Esbjerg 

 

Figur 32. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. Figur 17. Den røde 
skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering angiver 
høringsforslagets afgrænsning. De gule, blå og brune helfarvede polygoner viser 
ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til reduktion og brun er 
forslag til nye områder. 

Miljøstyrelsen har foreslået justeringer i områdegrænsen vest for Esbjerg, således at sejlrenden til 
Esbjerg Havn udvides. Justeringerne er sket, da arealet lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. 
Miljøstyrelsen vurderer, at arealerne kan udtages fra habitatområdet, uden at der sker en kvalitativ 
forringelse af beskyttelsen i forhold til den eksisterende udpegning. 

Esbjerg Kommune kvitterer for tilretningen. Kystdirektoratet anfører tilslutning til ændringsforslaget. 

Miljøstyrelsen takker for det indsendte høringssvar vedrørende habitatområde. De fremsendte 
bemærkninger er noteret. 
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4.1.2.12  Kvadrat 206, 240-241, 276-277 og 308 – arealer sydvest for Esbjerg 

 

Figur 33. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. Figur 17. Den røde 
skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering angiver 
høringsforslagets afgrænsning. De gule, blå og brune helfarvede polygoner viser 
ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til reduktion og brun er 
forslag til nye områder. 

Miljøstyrelsen har kvalitetssikret områdegrænsen sydvest for Esbjerg. Miljøstyrelsen har gennemgået 
områderne og justeret dem i forhold til nutidig anvendelse af digitale kort. I samme proces har 
Miljøstyrelsen gennemgået de oprindelige høringssvar fra den gang man udpegede Natura 2000-
områderne og sikret overensstemmelse mellem områdegrænserne og høringssvarene.  

Esbjerg Kommune foreslår en ny reduktion, således at et areal ved sejlrenden nordøst for Fanø og 
omkring Esbjerg Havn udtages, fordi kommunen ønsker mulighed for udvidelse af arealet med 
havneaktiviteter samt forbedrede sejladsforhold til Esbjerg Havn. 

Fanø Kommune er betænkelig ved en reduktion af Natura 2000-området mellem Fanø og Esbjerg, der 
alene er begrundet i ønsket om udvidelse af Esbjerg Havn og uden begrundelse i hensynet til naturen. 
 
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. Der fokuseres på at udtage intensivt 
drevne arealer jf. de faglige kriterier og ikke udtage habitatnatur eller levesteder for arter.  
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Miljøstyrelsen kan på baggrund af data i Naturdatabasen dokumentere forekomst af habitatnatur 
på habitatområdets udpegningsgrundlag på dele af arealet nær Esbjerg Havn. Høringsvar med 
forslag om udtagning af arealet nær Esbjerg Havn imødekommes derfor ikke.  

4.1.2.13  Kvadrat 337-372– arealer nær Tjæreborg 

 

Figur 34. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. Figur 17. Den røde 
skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering angiver 
høringsforslagets afgrænsning. De gule, blå og brune helfarvede polygoner viser 
ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til reduktion og brun er 
forslag til nye områder.  

Miljøstyrelsen har foreslået justeringer i områdegrænsen nær Tjæreborg. Områdegrænsen er justeret 
primært med fokus på at følge naturlige skel i landskabet og at udtage intensivt drevne arealer samt 
bebyggelse. Justeringerne er sket, da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. 
Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af Naturdatabasen og DOF-basen. På 
baggrund af dette er der ikke fundet dokumentation for habitatnatur eller arter på 
udpegningsgrundlaget på de udtagne arealer. 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 eller bebyggelse. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealerne kan 
udtages fra habitatområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i forhold til den 
eksisterende udpegning. 
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4.1.2.14  Kvadrat 483-484, 504-505 og 532-533– arealer mellem Damhus og 
Varming 

 

Figur 35. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. Figur 17. Den røde 
skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering angiver 
høringsforslagets afgrænsning. De gule, blå og brune helfarvede polygoner viser 
ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til reduktion og brun er 
forslag til nye områder. 

Miljøstyrelsen har foreslået justeringer i områdegrænsen mellem Damhus og Varming. 
Områdegrænsen er justeret primært med fokus på at følge naturlige skel i landskabet og at udtage 
intensivt drevne arealer samt bebyggelse. Justeringerne er sket, da arealerne lever op til 
Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af 
Naturdatabasen og DOF-basen. På baggrund af dette er der ikke fundet dokumentation for 
habitatnatur eller arter på udpegningsgrundlaget på de udtagne arealer. 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 eller bebyggelse. Ud fra dette har Miljøstyrelsen 
vurderet, at arealerne kan udtages fra habitatområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af 
beskyttelsen i forhold til den eksisterende udpegning. 
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4.1.2.15  Kvadrat 594– arealer nær Gelsbro 

 

Figur 36. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. Figur 17. Den røde 
skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering angiver 
høringsforslagets afgrænsning. De gule, blå og brune helfarvede polygoner viser 
ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til reduktion og brun er 
forslag til nye områder. 

Miljøstyrelsen har foreslået justeringer i områdegrænsen Gelsbro. Områdegrænsen er justeret primært 
med fokus på at følge naturlige skel i landskabet og at udtage intensivt drevne arealer samt bebyggelse. 
Justeringerne er sket, da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har 
vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af Naturdatabasen og DOF-basen. På baggrund af dette er 
der ikke fundet dokumentation for habitatnatur eller arter på udpegningsgrundlaget på de udtagne 
arealer. 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 eller bebyggelse. Ud 
fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealerne kan udtages fra habitatområdet, uden at der sker en 
kvalitativ forringelse af beskyttelsen i forhold til den eksisterende udpegning. 

En lodsejer foreslår en reduktion, således at et areal efter lodsejers opfattelse benyttet til intensivt 
fiskeopdræt udtages. Desuden foreslås en reduktion, således at et areal der efter lodsejers opfattelse 
benyttet til indløb og fødekanal til Gelsbro Dambrug udtages. 

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. Der fokuseres på at udtage intensivt 
drevne arealer jf. de faglige kriterier og ikke udtage habitatnatur eller levesteder for arter. På 
baggrund af luftfotos vurderes det, at arealet ikke er intensivt benyttet. Derfor fastholdes 
høringsforslagets områdegrænser. 
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4.1.2.16  Kvadrat 420-422 og 442-444– arealer vest for Skærbæk 

 

Figur 37. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. Figur 17. Den røde 
skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering angiver 
høringsforslagets afgrænsning. De gule, blå og brune helfarvede polygoner viser 
ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til reduktion og brun er 
forslag til nye områder.  

Miljøstyrelsen har kvalitetssikret områdegrænserne for arealer vest for Skærbæk. Miljøstyrelsen har 
gennemgået områderne og justeret dem i forhold til nutidig anvendelse af digitale kort. I samme 
proces har Miljøstyrelsen gennemgået de oprindelige høringssvar fra den gang man udpegede Natura 
2000-områderne og sikret overensstemmelse mellem områdegrænserne og høringssvarene.  

Digelaget i Bredeådalen foreslår en reduktion, således at et dige udtages af området, fordi digelaget 
skønner det nødvendigt hurtigt at kunne vedligeholde det tekniske anlæg, som efter digelagets 
vurdering er til for at passe på mennesker og dyr. 
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Miljøstyrelsen kan på baggrund af data i Naturdatabasen dokumentere forekomst af habitatnatur 
på habitatområdets udpegningsgrundlag på størstedelen af arealet. Høringsvar med forslag om 
udtagning af arealet imødekommes derfor ikke. 
På baggrund af dette fastholdes høringsforslagets områdegrænser. 

4.1.2.17  Kvadrat 393– arealer vest for Hjerpsted 

 

Figur 38. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. Figur 17. Den 
røde skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering 
angiver høringsforslagets afgrænsning. De gule, blå og brune helfarvede polygoner viser 
ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til reduktion og brun er 
forslag til nye områder. 

Miljøstyrelsen har foreslået habitatområdet udvidet med et mindre areal vest for Hjerpsted, da arealet 
lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i 
form af kommunale besigtigelsesdata i Naturdatabasen fra 2010, hvor kommunen vurderer, at arealet 
kan karakteriseres som hede, luftfoto fra 1995-2016 og den digitale højdemodel. På baggrund af dette 
vurderer Miljøstyrelsen, at arealet kan karakteriseres som hede.  

 

  

http://mst.dk/media/139254/kriterier-til-forslag-til-aendringer-i-natura-2000-graenserne.pdf
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4.1.2.18Kvadrat 424– arealer nær Emmerlev Klev 

 

Figur 39. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. Figur 17. Den røde 
skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering angiver 
høringsforslagets afgrænsning. De gule, blå og brune helfarvede polygoner viser 
ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til reduktion og brun er 
forslag til nye områder. 

Miljøstyrelsen har foreslået mindre justeringer i områdegrænsen nær Emmerlev Klev. 
Områdegrænsen er justeret primært med fokus på at følge naturlige skel i landskabet og at udtage 
intensivt drevne arealer samt bebyggelse. Justeringerne er sket, da arealerne lever op til 
Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af 
Naturdatabasen og DOF-basen. På baggrund af dette er der ikke fundet dokumentation for 
habitatnatur eller arter på udpegningsgrundlaget på udtagne arealer. 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 eller bebyggelse. Ud fra dette har Miljøstyrelsen 
vurderet, at arealerne kan udtages fra habitatområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af 
beskyttelsen i forhold til den eksisterende udpegning. Miljøstyrelsen har desuden foreslået mindre 
udvidelser med § 3 strandeng, for at følge naturlige skel i landskabet.  
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4.1.2.19  Kvadrat 425– arealer vest for Højer 

 

Figur 40. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. Figur 17. Den 
røde skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering 
angiver høringsforslagets afgrænsning. De gule, blå og brune helfarvede polygoner viser 
ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til reduktion og brun er 
forslag til nye områder. 

Miljøstyrelsen har foreslået mindre justeringer i områdegrænsen vest for Højer. Områdegrænsen er 
justeret primært med fokus på at følge naturlige skel i landskabet og at udtage intensivt drevne arealer 
samt bebyggelse. Justeringerne er sket, da arealet lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. 
Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af Naturdatabasen og DOF-basen. På 
baggrund af dette er der ikke fundet dokumentation for habitatnatur eller arter på 
udpegningsgrundlaget på arealet. 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 eller bebyggelse. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealet kan udtages fra 
habitatområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i forhold til den eksisterende 
udpegning.  
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4.1.2.20 Arealer ved Margrethekog 

 

Figur 41. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. Figur 17. Den røde 
skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering angiver 
høringsforslagets afgrænsning. De gule, blå og brune helfarvede polygoner viser 
ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til reduktion og brun er 
forslag til nye områder. 

Tønder Kommune anfører, at det Fremskudte Dige for Tøndermarsken og dele af ådigerne i 
Margrethekog skal udtages fra habitatområdet for at sikre muligheden for udbygning og forstærkning i 
forbindelse med oversvømmelser. Ønsket er genfremført i høringen i 2018. 

Miljøstyrelsen har gennemgået alle de eksisterende Natura 2000-områder for at berigtige 
de eksisterende områdegrænser. I arbejdet er indgået justeringer i forhold til nutidig 
anvendelse af digitale kort og en gennemgang af de oprindelige høringssvar fra den 
oprindelige udpegning af Natura 2000-områderne for at sikre fuld overensstemmelse 
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mellem områdegrænserne og de tidligere høringssvar (se vejledning til kvalitetssikring af 
områdegrænser). Miljøstyrelsen har i forbindelse med høringsforslaget til justerede Natura 
2000-grænser taget udgangspunkt i de berigtigede grænser. De arealer, som kommunen 
forslår udtaget af habitatområdet, er arealer, som Miljøstyrelsen har justeret for at 
berigtige de eksisterende områdegrænser. Arealerne lever ikke op til Miljøstyrelsens faglige 
kriterier, da der i justeringen af Natura 2000-områderne fokuseres på at udtage intensivt 
drevne arealer af Natura 2000-områderne og ikke udtage habitatnatur eller levesteder for 
arter. På baggrund heraf imødekommes høringssvaret ikke og høringsforslagets 
områdegrænser fastholdes.  

Høringssvar med bemærkninger til Miljøstyrelsens faglige kriterier for justeringen af 
Natura 2000-områdernes grænser samt til høringsgrundlag og - materiale er behandlet i 
Miljøstyrelsens overordnede høringsnotat, som kan læses på Miljøstyrelsens hjemmeside 
mst.dk/graensejustering-hoeringsnotater. 
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4.1.2.21  Kvadrat 172, 207-208 og 241-242– arealer nær Nordby 

 

Figur 42. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. Figur 17. Den røde 
skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering angiver 
høringsforslagets afgrænsning. De gule, blå og brune helfarvede polygoner viser 
ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til reduktion og brun er 
forslag til nye områder.  

Miljøstyrelsen har foreslået justeringer i områdegrænsen nær Nordby. Områdegrænsen er justeret 
primært med fokus på at følge naturlige skel i landskabet og at udtage intensivt drevne arealer samt 
bebyggelse. Justeringerne er sket, da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. 
Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af Naturdatabasen og DOF-basen. På 
baggrund af dette er der ikke fundet dokumentation for habitatnatur eller arter på 
udpegningsgrundlaget på de udtagne arealer. 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 eller bebyggelse. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealerne kan 
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udtages fra habitatområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i forhold til den 
eksisterende udpegning. 

Danmarks Naturfredningsforening (DN-Vadehavet) foreslår at bibeholde et areal med lystbådehavn i 
området, da DN-Vadehavet anfører, at der forekommer rastende spættet sæl på arealet. Desuden 
vurderes det, at marsvin kommer tæt på arealet. 

Miljøstyrelsen kan med henvisning til det foreliggende datagrundlag ikke verificere, at arealet har 
væsentlig betydning som levested for rastende spættet sæl på habitatområdets udpegningsgrundlag. 
Indskrænkning af området er i overensstemmelse med Miljøstyrelsens faglige kriterier for 
justeringen af Natura 2000-områdernes grænser. Høringssvar med bemærkninger til 
Miljøstyrelsens faglige kriterier for justeringen af Natura 2000-områdernes grænser er behandlet i 
Miljøstyrelsens overordnede høringsnotat, som kan læses på Miljøstyrelsens hjemmeside 
mst.dk/graensejustering-hoeringsnotater. 
 
Danmarks Naturfredningsforening (DN-Vadehavet) foreslår en udvidelse syd for Rindby Strand, 
således at grænsen flyttes til den oprindelige placering. DN-Vadehavet anfører at den nye grænse løber 
langs en badesti, som efter lokalforeningernes vurdering er flygtig. 
 
Miljøstyrelsen har på baggrund af høringsvaret gennemgået ortofoto og på baggrund heraf 
konstateret, at badestien kan erkendes på ortofoto fra 1995 og frem. På den baggrund fastholdes 
høringsforslagets områdeafgrænsning. 

  

  

http://mst.dk/graensejustering-hoeringsnotater
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4.1.2.22 Kvadrat 243 og 278-279– arealer nær Sønderho 

 

Figur 43. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. Figur 17. Den røde 
skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering angiver 
høringsforslagets afgrænsning. De gule, blå og brune helfarvede polygoner viser 
ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til reduktion og brun er 
forslag til nye områder. 

Miljøstyrelsen har foreslået justeringer i områdegrænsen nær Sønderho. Områdegrænsen er justeret 
primært med fokus på at følge naturlige skel i landskabet og at udtage intensivt drevne arealer samt 
bebyggelse. Justeringerne er sket, da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. 
Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af Naturdatabasen og DOF-basen. På 
baggrund af dette er der ikke fundet dokumentation for habitatnatur eller arter på 
udpegningsgrundlaget på de udtagne arealer. 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 eller bebyggelse. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealerne kan 
udtages fra habitatområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i forhold til den 
eksisterende udpegning. 
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4.1.2.23 Kvadrat 339-340– arealer på den vestlige side af Mandø 

 

Figur 44. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. Figur 17. Den røde 
skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering angiver 
høringsforslagets afgrænsning. De gule, blå og brune helfarvede polygoner viser 
ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til reduktion og brun er 
forslag til nye områder. 

Miljøstyrelsen har foreslået habitatområdet udvidet med arealer på den vestlige side af Mandø, da 
arealet lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt 
materiale i form af kommunale besigtigelsesdata i Naturdatabasen fra 2015, hvor kommunen 
vurderer, at arealet kan karakteriseres som strandeng, Miljøstyrelsens egen vurdering i forbindelse 
med anden naturovervågning fra 2005, hvor Miljøstyrelsen har karakteriseret arealerne som grå/grøn 
klit og strandeng, luftfoto fra 1995-2016 og den digitale højdemodel. På baggrund af dette vurderer 
Miljøstyrelsen, at arealerne kan karakteriseres som grå/grøn klit og strandeng.   
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4.1.2.24 Kvadrat 341-342– arealer nær Tvismark 

 

Figur 45. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. Figur 17. Den røde 
skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering angiver 
høringsforslagets afgrænsning. De gule, blå og brune helfarvede polygoner viser 
ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til reduktion og brun er 
forslag til nye områder. 

Miljøstyrelsen har foreslået justeringer i områdegrænsen Tvismark. Områdegrænsen er justeret 
primært med fokus på at følge naturlige skel i landskabet og at udtage intensivt drevne arealer samt 
bebyggelse. Justeringerne er sket, da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. 
Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af Naturdatabasen og DOF-basen. På 
baggrund af dette er der ikke fundet dokumentation for habitatnatur eller arter på 
udpegningsgrundlaget på de udtagne arealer. 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 eller bebyggelse. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealerne kan 
udtages fra habitatområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i forhold til den 
eksisterende udpegning. 
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4.1.2.25 Kvadrat 310-311, 344-345 og 373– arealer nær Sønderstrand 

 

Figur 46. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. Figur 17. Den røde 
skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering angiver 
høringsforslagets afgrænsning. De gule, blå og brune helfarvede polygoner viser 
ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til reduktion og brun er 
forslag til nye områder. 

Miljøstyrelsen har foreslået justeringer i områdegrænsen nær Sønderstrand. Områdegrænsen er 
justeret primært med fokus på at følge naturlige skel i landskabet og at udtage intensivt drevne arealer 
samt bebyggelse. Justeringerne er sket, da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. 
Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af Naturdatabasen og DOF-basen. På 
baggrund af dette er der ikke fundet dokumentation for habitatnatur eller arter på 
udpegningsgrundlaget på de udtagne arealer. 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 eller bebyggelse. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealerne kan 
udtages fra habitatområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i forhold til den 
eksisterende udpegning. 

En lodsejer og borgere foreslår en reduktion, fordi arealet efter deres opfattelse er dyrkede marker i 
omdrift uden naturværdi. 
 
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. Der fokuseres på at udtage intensivt 
drevne arealer jf. de faglige kriterier og ikke udtage habitatnatur eller levesteder for arter. På 
bagrund af vurdering af luftfotos fremstår størstedelen af arealerne som ekstensivt drevet. Det er 
Miljøstyrelsens faglige vurdering, at disse bidrager til beskyttelsen af klithede på habitatområdets 
udpegningsgrundlag. Derfor fastholdes høringsforslagets områdegrænser. 
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4.1.2.26 Øvrige arealer 

Miljøstyrelsen har kvalitetssikret områdegrænserne for øvrige arealer. Miljøstyrelsen har gennemgået 
områderne og justeret dem i forhold til nutidig anvendelse af digitale kort. I samme proces har 
Miljøstyrelsen gennemgået de oprindelige høringssvar fra den gang man udpegede Natura 2000-
områderne og sikret overensstemmelse mellem områdegrænserne og høringssvarene.  

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 Marbæk 
nordvest for Esbjerg og på Rømø som habitatområde er foretaget i overensstemmelse med aftalen om 
yderligere naturarealer. Arealet ved Marbæk forventes at indeholde habitatnaturtyper som overdrev og 
hede samt søer. Arealerne på Rømø forventes at indeholde klitnatur. 

4.1.4 Opsamling 

Miljøstyrelsen har på baggrund af gennemgangen af høringssvarene ændret habitatområdets grænser 
mange steder for habitatområdet H78 Vadehavet med Ribe Å, Tvede Å og Varde Å vest for Varde, og 
der henvises til det digitale kortmateriale. Områdegrænsen for habitatområdet er justeret således, at 
der er udvidet med 692 ha og udtaget i alt 830 ha intensivt drevet landbrugsjord eller bebyggelse. De 
nye områdegrænser fremgår af Figur 47.   

 

Figur 47. Den endelige afgrænsning af habitatområde H78 Vadehavet med Ribe Å, Tvede Å og 
Varde Å vest for Varde fremgår af kortet. 

  



 

 

49 

 Habitatområde H86 Brede Å  4.2

Miljøstyrelsen har ikke foreslået ændringer af habitatområde H86, og der er ikke indkommet 
ændringsforslag til området i forbindelse med den offentlige høring. 

 

 Habitatområde H90 Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterkogen  4.3

4.3.1 Høringsforslag 

I Miljøstyrelsens høringsforslag er området foreslået udvidet med Hasberg Sø. Områdegrænserne er 
kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet. 

Figur 48 viser de berigtigede grænser samt høringsforslaget for habitatområde H90 Vidå med tilløb, 
Rudbøl Sø og Magisterkogen . 

 

Figur 48. Habitatområde H90. Den røde skravering viser de berigtigede grænser for 
habitatområdet, og den grønne skravering angiver høringsforslagets afgrænsning. 
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4.3.2 Indkomne høringssvar 

Miljøstyrelsen har modtaget i alt 11 ændringsforslag til habitatområdet. Ændringsforslagene er fra 
Dansk Ornitologisk Forening, Fugleværnsfonden, Tønder Kommune, lodsejere og en borger. 
Ændringsforslagene indeholder både forslag til reduktioner og nye udvidelser af områdets 
afgrænsning. 

På Figur 49 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 efter hinanden med start i det 
nordøstligste punkt og derefter med urets retning.   

 

Figur 49. Habitatområde H90. Den røde skravering viser de berigtigede grænser for 
habitatområdet, og den grønne skravering angiver høringsforslagets afgrænsning. De gule, blå og 
brune helfarvede polygoner viser ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er 
forslag til reduktion og brun er forslag til nye områder. 
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4.3.2.1 Kvadrat 701 – arealer nær Rens 

 

Figur 50. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. Figur 49. Den 
røde skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering 
angiver høringsforslagets afgrænsning. De gule, blå og brune helfarvede polygoner viser 
ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til reduktion og brun er 
forslag til nye områder.  

 

Miljøstyrelsen har foreslået en ændring i områdegrænsen nær Rens. Områdegrænsen er flyttet, så den 
følger den naturlige vandløbsbred for hovedstrømmen i Sønderå. Justeringerne er sket, da arealet 
lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier.  
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4.3.2.2 Kvadrat 653-654 – arealer nær Lydersholm 

 

Figur 51. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. Figur 49. Den 
røde skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering 
angiver høringsforslagets afgrænsning. De gule, blå og brune helfarvede polygoner viser 
ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til reduktion og brun er 
forslag til nye områder. 

Miljøstyrelsen har kvalitetssikret områdegrænserne for arealerne nær Lydersholm. Miljøstyrelsen har 
gennemgået områderne og justeret dem i forhold til nutidig anvendelse af digitale kort. I samme 
proces har Miljøstyrelsen gennemgået de oprindelige høringssvar fra den gang man udpegede Natura 
2000-områderne og sikret overensstemmelse mellem områdegrænserne og høringssvarene.  

En lodsejer foreslår at ingen af lodsejerens arealer udpeges til Natura 2000 områder, da lodsejeren 
anfører, at arealet efter lodsejers opfattelse dyrkes intensivt med salgsafgrøder i omdrift på helt 
traditionel facon. Desuden foreslår og forudsætter lodsejeren at habitatudpegningen fjernes på 
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Sønderå, Grønå og Vidå, da lodsejeren anfører, at det vigtigt for den fortsatte drift af markene, at 
der ikke er restriktioner på de vandløb, som arealerne afvander til. 

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. Miljøstyrelsen vurderer, at der på arealerne indenfor 
habitatområdet er forekomst af habitatnaturtypen vandløb på habitatområdets 
udpegningsgrundlag. På denne baggrund fastholdes høringsforslagets områdegrænser. 
 

4.3.2.3 Kvadrat 628-629 – arealer vest for Lydersholm 

 

Figur 52. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. Figur 49. Den 
røde skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering 
angiver høringsforslagets afgrænsning. De gule, blå og brune helfarvede polygoner viser 
ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til reduktion og brun er 
forslag til nye områder. 

Miljøstyrelsen har kvalitetssikret områdegrænserne for arealer vest for Lydersholm. Miljøstyrelsen har 
gennemgået områderne og justeret dem i forhold til nutidig anvendelse af digitale kort. I samme 
proces har Miljøstyrelsen gennemgået de oprindelige høringssvar fra den gang man udpegede Natura 
2000-områderne og sikret overensstemmelse mellem områdegrænserne og høringssvarene.  
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En lodsejer foreslår at ingen at lodsejerens arealer udpeges til Natura 2000 områder, da lodsejeren 
anfører, at arealerne efter lodsejers opfattelse dyrkes intensivt med salgsafgrøder i omdrift på helt 
traditionel facon. Desuden foreslår og forudsætter lodsejeren, at habitatudpegningen fjernes på 
Sønderå, Grønå og Vidå, da lodsejeren anfører, at det vigtigt for den fortsatte drift af markene, at 
der ikke er restriktioner på de vandløb, som arealerne afvander til.  

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. Miljøstyrelsen vurderer, at derpå arealerne indenfor 
habitatområdet er forekomst af habitatnaturtypen vandløb på habitatområdets 
udpegningsgrundlag. På denne baggrund fastholdes høringsforslagets områdegrænser. 

4.3.2.4 Kvadrat 538 og 569 – arealer syd for Ubjerg 

 

Figur 53. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. Figur 49. Den 
røde skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering 
angiver høringsforslagets afgrænsning. De gule, blå og brune helfarvede polygoner viser 
ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til reduktion og brun er 
forslag til nye områder. 

Miljøstyrelsen har foreslået habitatområdet udvidet med et areal syd for Ubjerg, da arealet lever op til 
Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har viden om forekomst af odder på arealet og vurderer 
arealet egnet som levested. På baggrund af dette vurderer Miljøstyrelsen, at arealet kan karakteriseres 
som levested for odder. 

Dansk Ornitologisk Forening (DOF-Sønderjylland), Fugleværnsfonden og en borger foreslår, at 
området udvides med Bremsbøl Sø, da Sønderåen efter deres opfattelse går igennem Bremsbøl Sø, 
hvorfor søen efter deres vurdering bør inddrages i habitatområdet på grund af Snæbel.  

Miljøstyrelsen kan med henvisning til det foreliggende datagrundlag ikke verificere, at arealet har 
væsentlig betydning som levested for snæbel på habitatområdets udpegningsgrundlag. Ydermere er 
det Miljøstyrelsens faglige vurdering, at arealet med sin beliggenhed umiddelbart afgrænset fra 
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vandløbet ikke bidrager til sikring og opretholdelse af levested for snæbel, der er på habitatområdets 
udpegningsgrundlag.  På den baggrund fastholdes høringsforslagets områdegrænser. 
 

4.3.2.5 Kvadrat 627– arealer syd for Jejsing 

 

Figur 54. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. Figur 49. Den 
røde skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering 
angiver høringsforslagets afgrænsning. De gule, blå og brune helfarvede polygoner viser 
ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til reduktion og brun er 
forslag til nye områder. 

Miljøstyrelsen har kvalitetssikret områdegrænserne for arealerne syd for Jejsing. Miljøstyrelsen har 
gennemgået områderne og justeret dem i forhold til nutidig anvendelse af digitale kort. I samme 
proces har Miljøstyrelsen gennemgået de oprindelige høringssvar fra den gang man udpegede Natura 
2000-områderne og sikret overensstemmelse mellem områdegrænserne og høringssvarene.  

En lodsejer foreslår to reduktioner, da lodsejeren anfører, at arealerne dyrkes intensivt med afgrøder i 
omdrift. 

Miljøstyrelsen har gennemgået alle de eksisterende Natura 2000-områder for at berigtige de 
eksisterende områdegrænser. I arbejdet er indgået justeringer i forhold til nutidig anvendelse af 
digitale kort og en gennemgang af de oprindelige høringssvar fra den oprindelige udpegning af 
Natura 2000-områderne for at sikre fuld overensstemmelse mellem områdegrænserne og de 
tidligere høringssvar (se vejledning til kvalitetssikring af områdegrænser). Miljøstyrelsen har i 
forbindelse med høringsforslaget til justerede Natura 2000-grænser taget udgangspunkt i de 
berigtigede grænser. Det areal, som lodsejer forslår udtaget af habitatområdet, er et areal, som 
Miljøstyrelsen har justeret for at berigtige de eksisterende områdegrænser. På baggrund heraf 
imødekommes høringssvaret ikke og høringsforslagets områdegrænser fastholdes. 
  

http://mst.dk/media/114328/vejledning-til-kvalitetssikring.pdf
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4.3.2.6 Grænsevandløb 

Tønder Kommune anfører, at ådigerne ved Sønderå, Vidå, Grønå og Vindtved Kanal bør fjernes fra 
habitatvandløbene, således at kun det våde areal indgår i beskyttelsen. Synspunktet er genfremført i 
høringen i 2018. 

Miljøstyrelsen har gennemgået alle de eksisterende Natura 2000-områder for at berigtige 
de eksisterende områdegrænser. I arbejdet er indgået justeringer i forhold til nutidig 
anvendelse af digitale kort og en gennemgang af de oprindelige høringssvar fra den 
oprindelige udpegning af Natura 2000-områderne for at sikre fuld overensstemmelse 
mellem områdegrænserne og de tidligere høringssvar (se vejledning til kvalitetssikring af 
områdegrænser). Miljøstyrelsen har i forbindelse med høringsforslaget til justerede Natura 
2000-grænser taget udgangspunkt i de berigtigede grænser. Det arealer, som kommunen 
forslår udtaget af habitatområdet, er arealer, som Miljøstyrelsen har justeret for at 
berigtige de eksisterende områdegrænser. Arealerne lever ikke op til Miljøstyrelsens faglige 
kriterier, da der i justeringen af Natura 2000-områderne fokuseres på at udtage intensivt 
drevne arealer af Natura 2000-områderne og ikke udtage habitatnatur eller levesteder for 
arter. På baggrund heraf imødekommes høringssvaret ikke og høringsforslagets 
områdegrænser fastholdes.  

Høringssvar med bemærkninger til Miljøstyrelsens faglige kriterier for justeringen af 
Natura 2000-områdernes grænser samt til høringsgrundlag og - materiale er behandlet i 
Miljøstyrelsens overordnede høringsnotat, som kan læses på Miljøstyrelsens hjemmeside 
mst.dk/graensejustering-hoeringsnotater. 

4.3.2.7 Øvrige arealer 

Miljøstyrelsen har kvalitetssikret områdegrænserne for øvrige arealer. Miljøstyrelsen har gennemgået 
områderne og justeret dem i forhold til nutidig anvendelse af digitale kort. I samme proces har 
Miljøstyrelsen gennemgået de oprindelige høringssvar fra den gang man udpegede Natura 2000-
områderne og sikret overensstemmelse mellem områdegrænserne og høringssvarene.  
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4.3.3 Opsamling 

Miljøstyrelsen har på baggrund af gennemgangen af høringssvarene ændret habitatområdets grænser 
ved Hasberg Sø syd for Ubjerg. Områdegrænsen for habitatområde H90 Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og 
Magisterkogen er justeret således, at der er udvidet med 20 ha og udtaget i alt 0,4 ha intensivt drevet 
landbrugsjord eller bebyggelse. De nye områdegrænser fremgår af figur Figur 55Figur 55. 

 

Figur 55. Den endelige afgrænsning af habitatområde H90 Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og 
Magisterkogen fremgår af kortet. 
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 Habitatområde H239 Alslev Ådal  4.4

4.4.1 Høringsforslag 

I Miljøstyrelsens høringsforslag er området foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer 
og udvidet med mindre naturarealer. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset 
naturlige skel i landskabet.  

Figur 56 viser de berigtigede grænser samt høringsforslaget for habitatområde H239 Alslev Ådal. 

 

Figur 56. Habitatområde H239. Den røde skravering viser de berigtigede grænser for 
habitatområdet, og den grønne skravering angiver høringsforslagets afgrænsning. 

4.4.2 Indkomne høringssvar 

Miljøstyrelsen har modtaget i alt 1 ændringsforslag til habitatområdet. Ændringsforslaget er fra Varde 
Kommune. Ændringsforslaget indeholder forslag til udvidelse af områdets afgrænsning.  

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 gennemgås efter hinanden med start i det 
nordvestligste punkt og derefter mod sydøst.  
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Figur 57. Habitatområde H239. Den røde skravering viser de berigtigede grænser for 
habitatområdet, og den grønne skravering angiver høringsforslagets afgrænsning. De gule, blå og 
brune helfarvede polygoner viser ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er 
forslag til reduktion og brun er forslag til nye områder. 

 

4.4.2.1 Kvadrat 239 – arealer nær Toftnæs 

 

Figur 58. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. Figur 57. Den 
røde skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering 
angiver høringsforslagets afgrænsning. De gule, blå og brune helfarvede polygoner viser 
ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til reduktion og brun er 
forslag til nye områder. 
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Miljøstyrelsen har foreslået mindre justeringer i områdegrænsen nær Toftnæs. Områdegrænsen er 
justeret primært med fokus på at følge naturlige skel i landskabet og at udtage intensivt drevne arealer 
samt bebyggelse. Justeringerne er sket, da arealet lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. 
Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af Naturdatabasen og DOF-basen. På 
baggrund af dette er der ikke fundet dokumentation for habitatnatur eller arter på 
udpegningsgrundlaget på de udtagne arealer. 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 eller bebyggelse. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealerne kan 
udtages fra habitatområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i forhold til den 
eksisterende udpegning.  

Miljøstyrelsen har desuden foreslået mindre udvidelser i den østlige del af kvadrat 239, da arealerne 
lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. For det nordlige arealer har Miljøstyrelsen vurderet 
tilgængeligt fagligt materiale i form af kommunale besigtigelsesdata i Naturdatabasen fra 2013, hvor 
kommunen vurderer, at arealet kan karakteriseres som surt overdrev, luftfoto fra 1995-2016 og den 
digitale højdemodel. På baggrund af dette vurderer Miljøstyrelsen, at arealet kan karakteriseres som 
surt overdrev.  For det sydlige areal har Miljøstyrelsen udvidet områdegrænsen, så en sø medtages i 
habitatområdet. 

Varde Kommune foreslår en udvidelse, således at hele søen inddrages i området. Kommunen vurderer, 
at søen er habitatnatur.    

Justeringen af Natura 2000-områdernes grænser er igangsat på baggrund af Aftale om 
Naturpakken, maj 2016. Arealet lever ikke op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. Justeringen er 
foretaget for at sikre, at eksisterende husdyrbrug ikke berøres af yderligere husdyrregulering. På 
baggrund heraf imødekommes høringssvaret ikke og høringsforslagets områdegrænser fastholdes. 
Høringssvar med bemærkninger til Miljøstyrelsens faglige kriterier for justeringen af Natura 2000-
områdernes grænser er behandlet i Miljøstyrelsens overordnede høringsnotat, som kan læses på 
Miljøstyrelsens hjemmeside mst.dk/graensejustering-hoeringsnotater. 
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4.4.2.2 Kvadrat 274-275 og 306-307 – arealer syd for Varde 

 

Figur 59. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. Figur 57. Den 
røde skravering viser de berigtigede grænser for habitatområdet, og den grønne skravering 
angiver høringsforslagets afgrænsning. De gule, blå og brune helfarvede polygoner viser 
ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til reduktion og brun er 
forslag til nye områder. 

Miljøstyrelsen har foreslået mindre justeringer i områdegrænsen syd for Varde. Områdegrænsen er 
justeret primært med fokus på at følge naturlige skel i landskabet og at udtage intensivt drevne arealer 
samt bebyggelse. Justeringerne er sket, da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. 
Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af Naturdatabasen og DOF-basen. På 
baggrund af dette er der ikke fundet dokumentation for habitatnatur eller arter på 
udpegningsgrundlaget på de udtagne arealer. 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 eller bebyggelse. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealerne kan 
udtages fra habitatområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i forhold til den 
eksisterende udpegning.  

Miljøstyrelsen har desuden foreslået en mindre udvidelse i den sydvestlige del af kvadrat 275, da 
arealet lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt 
materiale i form af kommunale besigtigelsesdata i Naturdatabasen fra 2012, hvor kommunen 
vurderer, at dele af arealet kan karakteriseres som rigkær, Miljøstyrelsens faglige vurdering i 
forbindelse med anden naturovervågning fra 2014, hvor dele af arealet karakteriseres som surt 
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overdrev, luftfoto fra 1995-2016 og den digitale højdemodel. På baggrund af dette vurderer 
Miljøstyrelsen, at arealet kan karakteriseres som mosaik af rigkær og surt overdrev.   

4.4.3 Opsamling 

Miljøstyrelsen har på baggrund af gennemgangen af høringssvarene ændret habitatområdets grænser 
flere steder for Alslev Ådal og Varde Sønderhede, hvorfor der henvises til det digitale kortmateriale. 
Områdegrænsen for habitatområde H239 Alslev Ådal er justeret således, at der er udvidet med 2 ha og 
udtaget i alt 16 ha intensivt drevet landbrugsjord eller bebyggelse. De nye områdegrænser fremgår af 
Figur 60.  

 

Figur 60. Den endelige afgrænsning af habitatområde H239 Alslev Ådal fremgår af kortet. 
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 Fuglebeskyttelsesområde F49 Engarealer ved Ho Bugt  4.5

4.5.1 Høringsforslag 

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

Figur 61 viser de berigtigede grænser samt høringsforslaget for fuglebeskyttelsesområde F49 
Engarealer ved Ho Bugt. 

 

Figur 61. Fglebeskyttelsesområde F49. Den lilla skravering viser de berigtigede grænser for 
fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering angiver høringsforslagets afgrænsning. 

4.5.2 Indkomne høringssvar 

Miljøstyrelsen har modtaget i alt 19 ændringsforslag til fuglebeskyttelsesområdet. Ændringsforslagene 
er fra Danmarks Naturfredningsforening (DN-Vadehavet), Varde Kommune og fire lodsejere. 
Ændringsforslagene indeholder både forslag om udvidelser og reduktioner af områdets afgrænsning. 

På Figur 62 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 efter hinanden med start i det 
vestligste punkt og derefter med urets retning.  
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Figur 62. Fuglebeskyttelsesområde F49. Den lilla skravering viser de berigtigede grænser for 
fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering angiver høringsforslagets afgrænsning. De 
gule, blå og brune helfarvede polygoner viser ændringsforslagene, således at gul er forslag til 
udvidelse, blå er forslag til reduktion og brun er forslag til nye områder. 

4.5.2.1 Kvadrat 68 – arealer nær Mosevråvej 

 

Figur 63. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. Figur 62. Den lilla 
skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering 
angiver høringsforslagets afgrænsning.De gule, blå og brune helfarvede polygoner viser 
ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til reduktion og brun er 
forslag til nye områder.  
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Miljøstyrelsen har foreslået justeringer i områdegrænsen nær Mosevråvej. Områdegrænsen er justeret 
primært med fokus på at følge naturlige skel i landskabet og at udtage intensivt drevne arealer samt 
bebyggelse. Justeringerne er sket, da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. 
Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af Naturdatabasen og DOF-basen. På 
baggrund af dette, er Miljøstyrelsens faglige vurdering, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for at 
opretholde arealet i fuglebeskyttelsesområdet. 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 eller bebyggelse. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealerne kan 
udtages fra fuglebeskyttelsesområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i 
forhold til den eksisterende udpegning.  

En lodsejer foreslår en reduktion, således at et areal, der efter lodsejerens vurdering er dyrket agerjord 
i jævnlig omdrift, udtages. 
 
På størstedelen af arealet, der foreslås udtaget af fuglebeskyttelsesområdet, er der givet tilskud til et 
projekt, der understøtter målsætningen i Natura 2000-planen. Da der på dette grundlag er givet 
midler til at forbedre naturtilstanden på arealet, fastholdes høringsforslagets områdegrænser. 
 
Miljøstyrelsen er i forbindelse med behandling af høringssvarene blevet opmærksom på, at der skal 
foretages en rettelse i overensstemmelse med Miljøstyrelsens faglige kriterier for justeringen af Natura 
2000-områdernes grænser. Det er Miljøstyrelsens faglige vurdering, at arealet med sin beliggenhed 
bidrager til sikring og opretholdelse af levestederne for arter, der er på fuglebeskyttelsesområdets 
udpegningsgrundlag. På den baggrund fastholdes høringsforslagets områdegrænser. 
 

 
Figur 64. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. Figur 62. Den 
lyserøde skravering angiver høringsforslagets afgrænsning og den røde streg angiver den 
opdaterede områdegrænse. 
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4.5.2.2 Kvadrat 67– arealer nær Oksbøllejren 

 

Figur 65. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. Figur 62. Den lilla 
skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering 
angiver høringsforslagets afgrænsning.De gule, blå og brune helfarvede polygoner viser 
ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til reduktion og brun er 
forslag til nye områder. 

Miljøstyrelsen har foreslået justeringer i områdegrænsen nær Oksbøllejren. Områdegrænsen er 
justeret primært med fokus på at følge naturlige skel i landskabet og at udtage intensivt drevne arealer 
samt bebyggelse. Justeringerne er sket, da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. 
Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af Naturdatabasen og DOF-basen. På 
baggrund af dette, er Miljøstyrelsens faglige vurdering, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for at 
opretholde arealet i fuglebeskyttelsesområdet. 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 eller bebyggelse. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealerne kan 
udtages fra fuglebeskyttelsesområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i 
forhold til den eksisterende udpegning.  

Danmarks Naturfredningsforening (DN-Vadehavet) foreslår en udvidelse, sådan at grænsen føres 
tilbage til den oprindelige placering. DN-Vadehavet anfører, at arealet efter deres vurdering er 
potentielt ynglested for hedehøg og rørhøg, hvoraf hedehøg er på udpegningsgrundlaget for området. 
Desuden benyttes arealet efter DN-Vadehavets vurdering som fourageringsområde. Desuden anføres, 
at arealet efter DN-Vadehavets vurdering er ynglested for blåhals, der er på udpegningsgrundlaget for 
området. 

Det er Miljøstyrelsen faglige vurdering, at arealet bidrager til beskyttelsen af blåhals på 
fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag. På den baggrund justeres høringsforslagets 
områdeafgrænsning, således at hovedparten af arealet opretholdes som fuglebeskyttelsesområde. 
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Figur 66. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. Figur 62. Den 
lyserøde skravering angiver høringsforslagets afgrænsning og den røde streg angiver den 
opdaterede områdegrænse. 

 

4.5.2.3 Kvadrat 95– arealer nær Oksbøl 

 

Figur 67. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. Figur 62. Den lilla 
skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering 
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angiver høringsforslagets afgrænsning.De gule, blå og brune helfarvede polygoner viser 
ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til reduktion og brun er 
forslag til nye områder. 

Miljøstyrelsen har foreslået justeringer i områdegrænsen nær Oksbøl. Områdegrænsen er justeret 
primært med fokus på at følge naturlige skel i landskabet og at udtage intensivt drevne arealer samt 
bebyggelse. Justeringerne er sket, da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. 
Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af Naturdatabasen og DOF-basen. På 
baggrund af dette, er Miljøstyrelsens faglige vurdering, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for at 
opretholde arealet i fuglebeskyttelsesområdet. 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 eller bebyggelse. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealerne kan 
udtages fra fuglebeskyttelsesområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i 
forhold til den eksisterende udpegning.  

Danmarks Naturfredningsforening (DN-Vadehavet) foreslår to udvidelser, sådan at grænsen føres 
tilbage til den oprindelige placering. DN-Vadehavet anfører, at arealerne efter deres vurdering er 
potentielt ynglested for hedehøg og rørhøg, hvoraf hedehøg er på udpegningsgrundlaget for området. 
Desuden benyttes arealerne efter DN-Vadehavets vurdering som fourageringsområde. Desuden 
anføres, at arealerne efter DN-vadehavets vurdering er ynglested for blåhals, der er 
på udpegningsgrundlaget for området. 

Miljøstyrelsen kan jf. datagrundlaget ikke dokumentere, at der på arealet og på nuværende 
tidspunkt er forekomst af hedehøg, der er på fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag. 
Opretholdelse af et areal som fuglebeskyttelsesområde forudsætter, at det bidrager til beskyttelsen af 
direktivarter. Et potentiale for, der evt. senere kan komme direktivarter kan ikke alene begrunde 
opretholdelse af arealet. På den baggrund fastholdes høringsforslagets områdeafgrænsning. 
Miljøstyrelsen kan med henvisning til det foreliggende datagrundlag ikke verificere, at arealet har 
væsentlig betydning som levested for blåhals, der er 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 væsentlig negativ effekt for arten, da den 
fortrinsvist er tilknyttet enge og rørskov fremfor de intensivt drevne landbrugsarealer. 
 
Danmarks Naturfredningsforening (DN-Vadehavet) foreslår en udvidelse, således at arealer omkring 
Skødstrup bliver bibeholdt i området. Lokalafdelingerne anfører, at udpegningsarten blåhals efter 
deres vurdering er ynglende på arealerne, som efter deres opfattelse er med vedvarende græs med 
stedvis afgræsning. DN-Vadehavet anfører desuden, at arealet efter deres vurdering er potentielt 
ynglested for hedehøg og rørhøg, hvoraf hedehøg er på udpegningsgrundlaget for området. Desuden 
benyttes arealet efter DN-Vadehavets vurdering som fourageringsområde. 

Miljøstyrelsen kan med henvisning til det foreliggende datagrundlag ikke verificere, at arealet har 
væsentlig betydning som levested for blåhals, der er 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 væsentlig negativ effekt for arten, da den 
fortrinsvist er tilknyttet enge og rørskov fremfor de intensivt drevne landbrugsarealer.  
Miljøstyrelsen kan jf. datagrundlaget ikke dokumentere, at der på arealet og på nuværende 
tidspunkt er forekomst af hedehøg, der er på fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag. 
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Opretholdelse af et areal som fuglebeskyttelsesområde forudsætter, at det bidrager til beskyttelsen af 
direktivarter. Et potentiale for, der evt. senere kan komme direktivarter kan ikke alene begrunde 
opretholdelse af arealet. På den baggrund fastholdes høringsforslagets områdeafgrænsning. 
 

4.5.2.4 Kvadrat 96– arealer nær Ho bugt 

 

Figur 68. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. Figur 62. Den lilla 
skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering 
angiver høringsforslagets afgrænsning.De gule, blå og brune helfarvede polygoner viser 
ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til reduktion og brun er 
forslag til nye områder.  

Miljøstyrelsen har foreslået justeringer i områdegrænsen nær Ho Bugt. Områdegrænsen er justeret 
primært med fokus på at følge naturlige skel i landskabet og at udtage intensivt drevne arealer samt 
bebyggelse. Justeringerne er sket, da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. 
Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af Naturdatabasen og DOF-basen. På 
baggrund af dette, er Miljøstyrelsens faglige vurdering, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for at 
opretholde arealet i fuglebeskyttelsesområdet. 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 eller bebyggelse. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealerne kan 
udtages fra fuglebeskyttelsesområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i 
forhold til den eksisterende udpegning.  
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4.5.2.5 Kvadrat 125– arealer nær Ho bugt 

 

Figur 69. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. Figur 62. Den lilla 
skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering 
angiver høringsforslagets afgrænsning.De gule, blå og brune helfarvede polygoner viser 
ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til reduktion og brun er 
forslag til nye områder. 

Miljøstyrelsen har foreslået justeringer i områdegrænsen nær Ho Bugt. Områdegrænsen er justeret 
primært med fokus på at følge naturlige skel i landskabet og at udtage intensivt drevne arealer samt 
bebyggelse. Justeringerne er sket, da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. 
Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af Naturdatabasen og DOF-basen. På 
baggrund af dette, er Miljøstyrelsens faglige vurdering, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for at 
opretholde arealet i fuglebeskyttelsesområdet. 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 eller bebyggelse. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealerne kan 
udtages fra fuglebeskyttelsesområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i 
forhold til den eksisterende udpegning.  

Danmarks Naturfredningsforening (DN-Vadehavet) ønsker en udvidelse, således at arealer omkring 
Kjelst bibeholdes i området. Arealerne er efter lokalafdelingernes opfattelse jævnligt 
oversvømmede enge. DN-Vadehavet anfører, at arealerne efter deres opfattelse bruges af rastende 
klyder samt af ynglende blåhals. 
 
Miljøstyrelsen kan med henvisning til det foreliggende datagrundlag ikke verificere, at arealet har 
væsentlig betydning som levested for blåhals, der er 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 væsentlig negativ effekt for arten, da den 
fortrinsvist er tilknyttet enge og rørskov fremfor de intensivt drevne landbrugsarealer. 
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4.5.2.6 Kvadrat 153– arealer sydøst for Billum 

 

Figur 70. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. Figur 62. Den lilla 
skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering 
angiver høringsforslagets afgrænsning.De gule, blå og brune helfarvede polygoner viser 
ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til reduktion og brun er 
forslag til nye områder. 

Miljøstyrelsen har foreslået justeringer i områdegrænsen sydøst for Billum. Områdegrænsen er 
justeret primært med fokus på at følge naturlige skel i landskabet og at udtage intensivt drevne arealer 
samt bebyggelse. Justeringerne er sket, da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. 
Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af Naturdatabasen og DOF-basen. På 
baggrund af dette, er Miljøstyrelsens faglige vurdering, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for at 
opretholde arealet i fuglebeskyttelsesområdet. 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 eller bebyggelse. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealerne kan 
udtages fra fuglebeskyttelsesområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i 
forhold til den eksisterende udpegning.  
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4.5.2.7 Kvadrat 152– arealer sydvest for Janderup 

 

Figur 71. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. Figur 62. Den lilla 
skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering 
angiver høringsforslagets afgrænsning.De gule, blå og brune helfarvede polygoner viser 
ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til reduktion og brun er 
forslag til nye områder. 

Miljøstyrelsen har foreslået justeringer i områdegrænsen sydvest for Janderup. Områdegrænsen er 
justeret primært med fokus på at følge naturlige skel i landskabet og at udtage intensivt drevne arealer 
samt bebyggelse. Justeringerne er sket, da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. På 
baggrund af dette, er Miljøstyrelsens faglige vurdering, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for at 
opretholde arealet i fuglebeskyttelsesområdet. 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 eller bebyggelse. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealerne kan 
udtages fra fuglebeskyttelsesområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i 
forhold til den eksisterende udpegning.  

Varde Kommune foreslår, at to arealer bliver bibeholdt i området, fordi kommunen vurderer, at 
det kan få betydning for mulighederne for at opnå målopfyldelse for de arter og naturtyper, som 
områderne er udpeget for at beskytte. Arealerne er efter kommunens opfattelse fugtigt og ekstensivt 
drevet. Kommunen anfører, at dybe indskæringer i området medfører en uhensigtsmæssig arrondering 
af området. 
 
Miljøstyrelsen takker for de indsendte høringssvar. 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. Arealerne fremstår på luftfotos som intensivt drevet. Miljøstyrelsen kan med 
henvisning til det foreliggende datagrundlag ikke verificere, at arealet har væsentlig betydning som 
levested for fuglearterne på fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag. Miljøstyrelsen 
vurderer, at udtagning af landbrugsarealerne i området ikke har væsentlig negativ effekt for fuglene 
på områdets udpegningsgrundlag, da der fortsat findes velegnede landbrugsarealer inden for 
Natura 2000-området. Derfor fastholdes høringsforslagets områdegrænser. 
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4.5.2.8 Kvadrat 180– arealer syd for Janderup 

 

Figur 72. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. Figur 62. Den lilla 
skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering 
angiver høringsforslagets afgrænsning.De gule, blå og brune helfarvede polygoner viser 
ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til reduktion og brun er 
forslag til nye områder. 

Miljøstyrelsen har foreslået justeringer i områdegrænsen syd for Janderup. Områdegrænsen er 
justeret primært med fokus på at følge naturlige skel i landskabet og at udtage intensivt drevne arealer 
samt bebyggelse. Justeringerne er sket, da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. 
Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af Naturdatabasen og DOF-basen. På 
baggrund af dette, er Miljøstyrelsens faglige vurdering, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for at 
opretholde arealet i fuglebeskyttelsesområdet. 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 eller bebyggelse. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealerne kan 
udtages fra fuglebeskyttelsesområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i 
forhold til den eksisterende udpegning.  
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4.5.2.9 Kvadrat 204-205– arealer nær Elkærdam 

 

Figur 73. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. Figur 62. Den lilla 
skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering 
angiver høringsforslagets afgrænsning.De gule, blå og brune helfarvede polygoner viser 
ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til reduktion og brun er 
forslag til nye områder. 

Miljøstyrelsen har foreslået justeringer i områdegrænsen nær Elkærdam. Områdegrænsen er justeret 
primært med fokus på at følge naturlige skel i landskabet og at udtage intensivt drevne arealer samt 
bebyggelse. Justeringerne er sket, da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. 
Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af Naturdatabasen og DOF-basen. På 
baggrund af dette, er Miljøstyrelsens faglige vurdering, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for at 
opretholde arealet i fuglebeskyttelsesområdet. 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 eller bebyggelse. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealerne kan 



 

 

75 

udtages fra fuglebeskyttelsesområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i 
forhold til den eksisterende udpegning.  

Varde Kommune foreslår, at arealet bliver bibeholdt i området, fordi kommunen vurderer, at det kan 
få betydning for mulighederne for at opnå målopfyldelse for de arter og naturtyper, som områderne er 
udpeget for at beskytte. Dele af arealet er efter kommunens opfattelse fugtigt med årlige 
oversvømmelser. Kommunen anfører, at dybe indskæringer i området medfører en uhensigtsmæssig 
arrondering af området. 
 
Miljøstyrelsen takker for de indsendte høringssvar. 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. Arealet fremstår på luftfotos som intensivt drevet. Miljøstyrelsen kan med 
henvisning til det foreliggende datagrundlag ikke verificere, at arealet har væsentlig betydning som 
levested for fuglearterne på fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag. Miljøstyrelsen 
vurderer, at udtagning af landbrugsarealerne i området ikke har væsentlig negativ effekt for fuglene 
på områdets udpegningsgrundlag, da der fortsat findes velegnede landbrugsarealer inden for 
Natura 2000-området. Derfor fastholdes høringsforslagets områdegrænser. 
 
En lodsejer foreslår en reduktion, således at et areal, der efter lodsejerens vurdering er dyrket agerjord 
i årlig omdrift, udtages. 
 
Miljøstyrelsen takker for det fremsendte høringssvar. Da arealet, der foreslås udtaget af 
fuglebeskyttelsesområdet, vurderes at bidrage til beskyttelsen af blåhals på områdets 
udpegningsgrundlag, imødekommes høringsforslaget ikke. Miljøstyrelsen bemærker i øvrigt, 
at der allerede er udtaget store landbrugsarealer i Varde Ådal. På baggrund af dette 
fastholdes høringsforslagets områdegrænser. 

4.5.2.10 Kvadrat 229– arealer nær Varde 

 

Figur 74. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. Figur 62. Den lilla 
skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering 
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angiver høringsforslagets afgrænsning.De gule, blå og brune helfarvede polygoner viser 
ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til reduktion og brun er 
forslag til nye områder. 

Miljøstyrelsen har foreslået justeringer i områdegrænsen nær Varde. Områdegrænsen er justeret 
primært med fokus på at følge naturlige skel i landskabet og at udtage intensivt drevne arealer samt 
bebyggelse. Justeringerne er sket, da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. 
Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af Naturdatabasen og DOF-basen. På 
baggrund af dette, er Miljøstyrelsens faglige vurdering, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for at 
opretholde arealet i fuglebeskyttelsesområdet. 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 eller bebyggelse. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealerne kan 
udtages fra fuglebeskyttelsesområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i 
forhold til den eksisterende udpegning.  

Varde Kommune foreslår en reduktion, således at et efter kommunens vurdering lokalplanlagt areal 
udtages. 
 
Miljøstyrelsen har på baggrund af høringsvar gennemgået plandata og på baggrund heraf 
konstateret, at arealet er lokalplanlagt (jf. planloven) og at arealet var udpeget til lokalplanlagt (jf. 
planloven) før habitat- og fuglebeskyttelsesområderne blev udpeget. På den baggrund justeres 
forslag til justerede grænser. Den justerede grænse ses på Figur 75. 
 
Varde Kommune foreslår en reduktion, således at grænsen rykkes til det kommunen vurderer, er 
vandløbskanten. Kommunen opfatter det som en teknisk justering. 
 
Mindre tilpasninger af habitat- og fuglebeskyttelsesområdets grænser til naturlig skel foretages som 
en teknisk fejlrettelse. Den justerede grænse ses på Figur 75. 
 
 

 

Figur 75. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. Figur 62. Den 
lyserøde skravering angiver høringsforslagets afgrænsning og den røde streg angiver den 
opdaterede områdegrænse. 
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Varde Kommune foreslår en reduktion, således at et areal, som overlapper med 
kommuneplanrammen, udtages. Kommunen vurderer arealet som vejrabat og teknisk anlæg. 
 
Miljøstyrelsen har på baggrund af høringsvaret gennemgået plandata. Arealet falder ikke ind under 
de faglige kriterier for reduktion af Natura 2000-områder. På den baggrund fastholdes 
høringsforslaget. 

4.5.2.11  Kvadrat 181– arealer nær Krudsmark 

 

Figur 76. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. Figur 62. Den lilla 
skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering 
angiver høringsforslagets afgrænsning.De gule, blå og brune helfarvede polygoner viser 
ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til reduktion og brun er 
forslag til nye områder. 

Miljøstyrelsen har foreslået justeringer i områdegrænsen nær Krudsmark. Områdegrænsen er justeret 
primært med fokus på at følge naturlige skel i landskabet og at udtage intensivt drevne arealer samt 
bebyggelse. Justeringerne er sket, da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. 
Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af Naturdatabasen og DOF-basen. På 
baggrund af dette, er Miljøstyrelsens faglige vurdering, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for at 
opretholde arealet i fuglebeskyttelsesområdet. 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 eller bebyggelse. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealerne kan 
udtages fra fuglebeskyttelsesområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i 
forhold til den eksisterende udpegning.  

To lodsejere foreslår reduktioner, således at arealer, der efter lodsejernes vurdering er dyrket agerjord 
i årlig omdrift, udtages. 
 
Miljøstyrelsen takker for de fremsendte høringssvar. Da arealer, der foreslås udtaget af 
habitatområdet, vurderes at bidrage til beskyttelsen af blåhals på områdets udpegningsgrundlag, 
imødekommes høringsforslaget ikke. Desuden er der på nogle arealer givet tilskud til et projekt, der 
understøtter målsætningen i Natura 2000-planen. Miljøstyrelsen bemærker i øvrigt, at der 
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allerede er udtaget store landbrugsarealer i Varde Ådal. På den grund fastholdes 
høringsforslagets områdegrænser. 
 

4.5.2.12 Kvadrat 154– arealer nær Myrtue 

 

Figur 77. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. Figur 62. Den lilla 
skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering 
angiver høringsforslagets afgrænsning.De gule, blå og brune helfarvede polygoner viser 
ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til reduktion og brun er 
forslag til nye områder.  

Miljøstyrelsen har foreslået justeringer i områdegrænsen nær Myrtue. Områdegrænsen er justeret 
primært med fokus på at følge naturlige skel i landskabet og at udtage intensivt drevne arealer samt 
bebyggelse. Justeringerne er sket, da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. 
Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af Naturdatabasen og DOF-basen. På 
baggrund af dette, er Miljøstyrelsens faglige vurdering, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for at 
opretholde arealet i fuglebeskyttelsesområdet. 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 eller bebyggelse. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealerne kan 
udtages fra fuglebeskyttelsesområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i 
forhold til den eksisterende udpegning.  

4.5.2.13 Øvrige arealer 

Miljøstyrelsen har kvalitetssikret områdegrænserne for øvrige arealer. Miljøstyrelsen har gennemgået 
områderne og justeret dem i forhold til nutidig anvendelse af digitale kort. I samme proces har 
Miljøstyrelsen gennemgået de oprindelige høringssvar fra den gang man udpegede Natura 2000-
områderne og sikret overensstemmelse mellem områdegrænserne og høringssvarene.  
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4.5.3 Opsamling 

Miljøstyrelsen har på baggrund af gennemgangen af høringssvarene ændret fuglebeskyttelsesområdets 
grænser mange steder for fuglebeskyttelsesområde F49 Engarealer ved Ho Bugt, og der henvises til det 
digitale kortmateriale. Områdegrænsen for fuglebeskyttelsesområdet er justeret således, at der er 
udvidet med 2 ha og udtaget i alt 279 ha intensivt drevet landbrugsjord eller bebyggelse. De nye 
områdegrænser fremgår af Figur 78.  

 

Figur 78. Den endelige afgrænsning af fuglebeskyttelsesområde F49 Engarealer ved Ho Bugt 
fremgår af kortet 
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 Fuglebeskyttelsesområde F51 Ribe Holme og enge med Kongeåens 4.6
udløb 

4.6.1 Høringsforslag 

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

 Figur 79 viser de berigtigede grænser samt høringsforslaget for fuglebeskyttelsesområde F51 Ribe 
Holme og enge med Kongeåens udløb. 

 

Figur 79. Fglebeskyttelsesområde H51. Den lilla skravering viser de berigtigede grænser for 
fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering angiver høringsforslagets afgrænsning. 
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4.6.2 Indkomne høringssvar 

Miljøstyrelsen har modtaget i alt 25 ændringsforslag til fuglebeskyttelsesområdet. Ændringsforslagene 
er fra Danmarks Naturfredningsforening (DN-Vadehavet), Dansk Ornitologisk Forening (DOF-
Sydvestjylland), Esbjerg Kommune og flere lodsejere. Ændringsforslagene indeholder både forslag til 
udvidelser og reduktioner af områdets afgrænsning.  

På Figur 80 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 efter hinanden med start i det 
nordvestligste punkt og derefter med urets retning.  

 

Figur 80. Fuglebeskyttelsesområde H51. Den lilla skravering viser de berigtigede grænser for 
fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering angiver høringsforslagets afgrænsning. De 
gule, blå og brune helfarvede polygoner viser ændringsforslagene, således at gul er forslag til 
udvidelse, blå er forslag til reduktion og brun er forslag til nye områder. 
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4.6.2.1 Kvadrat 267 og 297 – arealer nær Tjæreborg 

 

Figur 81. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. Figur 80. Den lilla 
skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering 
angiver høringsforslagets afgrænsning.De gule, blå og brune helfarvede polygoner viser 
ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til reduktion og brun er 
forslag til nye områder.  

 

Miljøstyrelsen har foreslået justeringer i områdegrænsen nær Tjæreborg. Områdegrænsen er justeret 
primært med fokus på at følge naturlige skel i landskabet og at udtage intensivt drevne arealer samt 
bebyggelse. Justeringerne er sket, da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. 
Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af Naturdatabasen og DOF-basen På 
baggrund af dette, er Miljøstyrelsens faglige vurdering, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for at 
opretholde arealet i fuglebeskyttelsesområdet. 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 eller bebyggelse. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealerne kan 
udtages fra fuglebeskyttelsesområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i 
forhold til den eksisterende udpegning.  

En lodsejer foreslår en reduktion, da lodsejeren anfører, at arealet efter lodsejers opfattelse er intensivt 
drevet landbrugsjord, der altid har været i omdrift. Lodsejer anfører, at en ændring af 
områdegrænserne efter lodsejers opfattelse ikke vil have en betydning for ynglefuglene i området, da 
der efter lodsejerens vurdering udelukkende er tale om intensivt dyrkede arealer. 
 
Det er Miljøstyrelsens faglige vurdering, at dette og de omkringliggende arealer med beliggenhed 
umiddelbart op til Sneum Forland bidrager til beskyttelse af bramgås, kortnæbbet gås og 
hjejle, der alle er på fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag. På den baggrund fastholdes 
høringsforslagets områdegrænser. 
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4.6.2.2 Kvadrat 298 – arealer syd for Tjæreborg 

 

Figur 82. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. Figur 80. Den lilla 
skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering 
angiver høringsforslagets afgrænsning.De gule, blå og brune helfarvede polygoner viser 
ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til reduktion og brun er 
forslag til nye områder. 

Miljøstyrelsen har kvalitetssikret områdegrænserne syd for Tjæreborg. Miljøstyrelsen har gennemgået 
områderne og justeret dem i forhold til nutidig anvendelse af digitale kort. I samme proces har 
Miljøstyrelsen gennemgået de oprindelige høringssvar fra den gang man udpegede Natura 2000-
områderne og sikret overensstemmelse mellem områdegrænserne og høringssvarene.  

En lodsejer foreslår en reduktion, da lodsejeren anfører, at arealet efter lodsejernes opfattelse er 
intensivt drevet landbrugsjord, der altid har været i omdrift. Lodsejeren anfører desuden, at en 
ændring af områdegrænserne efter lodsejernes opfattelse ikke vil have en betydning for ynglefuglene i 
området, da der efter lodsejerens vurdering udelukkende er tale om intensivt dyrkede arealer. 

Det er Miljøstyrelsens faglige vurdering, at disse arealer samt de omkringliggende arealer med 
beliggenhed umiddelbart op til Sneum Forland og Sneum Engsø bidrager til beskyttelse af 
bramgås, kortnæbbet gås og hjejle samt sikring og opretholdelse af levesteder for blåhals, 
mosehornugle og engsnarre, der alle er på fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag. På 
den baggrund fastholdes høringsforslagets områdegrænser. 
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4.6.2.3 Kvadrat 313-336 – arealer syd for Tømmerby 

 

Figur 83. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. Figur 80. Den lilla 
skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering 
angiver høringsforslagets afgrænsning.De gule, blå og brune helfarvede polygoner viser 
ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til reduktion og brun er 
forslag til nye områder. 

Miljøstyrelsen har kvalitetssikret områdegrænserne syd for Tømmerby. Miljøstyrelsen har gennemgået 
områderne og justeret dem i forhold til nutidig anvendelse af digitale kort. I samme proces har 
Miljøstyrelsen gennemgået de oprindelige høringssvar fra den gang man udpegede Natura 2000-
områderne og sikret overensstemmelse mellem områdegrænserne og høringssvarene.  

En lodsejer foreslår en reduktion, da lodsejeren anfører, at arealet efter lodsejernes opfattelse er 
intensivt drevet landbrugsjord, der altid har været i omdrift. Lodsejeren anfører desuden, at en 
ændring af områdegrænserne efter lodsejernes opfattelse ikke vil have en betydning for ynglefuglene i 
området, da der efter lodsejerens vurdering udelukkende er tale om intensivt dyrkede arealer. 

Det er Miljøstyrelsens faglige vurdering, at dette og de omkringliggende arealer med beliggenhed 
umiddelbart op til Sneum Å bidrager til beskyttelse af bramgås, kortnæbbet gås og hjejle 
samt sikring og opretholdelse af levesteder for blåhals og mosehornugle, der alle er på 
fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag. I processen med at justere grænserne for 
fuglebeskyttelsesområderne fokuseres der på justeringer i kanten af områdegrænserne på baggrund 
af EU’s retningslinjer for afgrænsning af Natura 2000-områder. Dele af forslaget vil give anledning 
til, at der laves et hul inde i det eksisterende fuglebeskyttelsesområde. Dette er ikke i 
overensstemmelse med EU’s retningsliner. På baggrund af dette fastholdes høringsforslagets 
områdegrænse. 
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4.6.2.4 Kvadrat 314-337 – arealer nær Allerup 

 

Figur 84. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. Figur 80. Den lilla 
skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering 
angiver høringsforslagets afgrænsning.De gule, blå og brune helfarvede polygoner viser 
ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til reduktion og brun er 
forslag til nye områder. 

Miljøstyrelsen har kvalitetssikret områdegrænserne nær Allerup. Miljøstyrelsen har gennemgået 
områderne og justeret dem i forhold til nutidig anvendelse af digitale kort. I samme proces har 
Miljøstyrelsen gennemgået de oprindelige høringssvar fra den gang man udpegede Natura 2000-
områderne og sikret overensstemmelse mellem områdegrænserne og høringssvarene.  

En lodsejer foreslår en reduktion, da lodsejeren anfører, at arealet efter lodsejernes opfattelse er 
intensivt drevet landbrugsjord, der altid har været i omdrift. Lodsejeren anfører desuden, at en 
ændring af områdegrænserne efter lodsejernes opfattelse ikke vil have en betydning for ynglefuglene i 
området, da der efter lodsejerens vurdering udelukkende er tale om intensivt dyrkede arealer. 

Det er Miljøstyrelsens faglige vurdering, at dette og de omkringliggende arealer med beliggenhed 
umiddelbart op til Sneum Å, Vadehavet og til Darum og Sneum Forland bidrager til beskyttelse af 
bramgås, kortnæbbet gås og hjejle samt sikring og opretholdelse af levesteder for blåhals, 
mosehornugle og engsnarre, der alle er på fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag.  
I processen med at justerer grænserne for fuglebeskyttelsesområderne fokuseres der på justeringer i 
kanten af områdegrænserne på baggrund af EU’s retningslinjer for afgrænsning af Natura 2000-
områder. Dele af forslaget vil give anledning til, at der laves et hul inde i det eksisterende 
fuglebeskyttelsesområde. Dette er ikke i overensstemmelse med EU’s retningsliner. På baggrund af 
dette fastholdes høringsforslagets områdegrænse.  
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4.6.2.5 Kvadrat 315-338 – arealer nær Store Darum 

 

Figur 85. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. Figur 80. Den lilla 
skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering 
angiver høringsforslagets afgrænsning.De gule, blå og brune helfarvede polygoner viser 
ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til reduktion og brun er 
forslag til nye områder. 

Miljøstyrelsen har kvalitetssikret områdegrænserne nær Store Darum. Miljøstyrelsen har gennemgået 
områderne og justeret dem i forhold til nutidig anvendelse af digitale kort. I samme proces har 
Miljøstyrelsen gennemgået de oprindelige høringssvar fra den gang man udpegede Natura 2000-
områderne og sikret overensstemmelse mellem områdegrænserne og høringssvarene.  

En lodsejer foreslår reduktioner, da lodsejeren anfører, at arealerne efter lodsejernes opfattelse er 
intensivt drevet landbrugsjord, der altid har været i omdrift. Lodsejeren anfører, at en ændring af 
områdegrænserne efter lodsejernes opfattelse ikke vil have en betydning for ynglefuglene i området, da 
der efter lodsejerens vurdering udelukkende er tale om intensivt dyrkede arealer. 

Det er Miljøstyrelsens faglige vurdering, at dette og de omkringliggende arealer med beliggenhed 
umiddelbart op til Vadehavet, Vilslev og til Darum og Sneum Forland bidrager til beskyttelse af 
bramgås, kortnæbbet gås og hjejle samt sikring og opretholdelse af levesteder for blåhals, 
mosehornugle og engsnarre, der alle er på fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag. På 
den baggrund fastholdes høringsforslagets områdegrænser. 
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4.6.2.6 Kvadrat 339 og 357 – arealer vest for Vilslev 

 

Figur 86. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. Figur 80. Den lilla 
skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering 
angiver høringsforslagets afgrænsning.De gule, blå og brune helfarvede polygoner viser 
ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til reduktion og brun er 
forslag til nye områder. 

Miljøstyrelsen har foreslået justeringer i områdegrænsen vest for Vilslev. Områdegrænsen er justeret 
primært med fokus på at følge naturlige skel i landskabet og at udtage intensivt drevne arealer samt 
bebyggelse. Justeringerne er sket, da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. 
Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af Naturdatabasen og DOF-basen. På 
baggrund af dette, er Miljøstyrelsens faglige vurdering, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for at 
opretholde arealet i fuglebeskyttelsesområdet. 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 eller bebyggelse. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealerne kan 
udtages fra fuglebeskyttelsesområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i 
forhold til den eksisterende udpegning.  

Dansk Ornitologisk Forening (DOF-Sydvestjylland) foreslår, at området udvides og at den oprindelige 
grænse bibeholdes, da de lavtliggende enge nedenfor gestranden ifølge DOF-Sydvestjylland er af stor 
betydning for en række af de arter, området netop er udpeget for at beskytte. DOF-Sydvestjylland 
anfører, at en øget intensivering af landbrugsdriften har forringet levevilkårene for både mere 
udbredte fuglearter og de særligt beskyttelseskrævende. DOF-Sydvestjylland anfører, at lavtliggende 
arealer i dag ofte er våde og direkte oversvømmede. Danmarks Naturfredningsforening (DN-
Vadehavet) foreslår ligeledes, at området udvides, og at den oprindelige grænse bibeholdes, da arealet 
efter DN-Vadehavets opfattelse indeholder flere arter på udpegningsgrundlaget. Esbjerg Kommune 
ønsker, at Miljøstyrelsen genovervejer udtagningen, således at området udvides og at den oprindelige 
grænse bibeholdes. Esbjerg Kommune anfører, at har den enkelte lodsejer arealer i Natura 2000, så er 
det Esbjerg Kommunes opfattelse, at den enkelte lodsejer væsentlig bedre mulighed for at få støtte til 
ekstensiv drift eller deltage i vandstandsprojekter. 
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Miljøstyrelsen har endnu en gang gennemgået datagrundlaget samt luftfoto mv. og vurderer, at to 
delarealer bidrager til beskyttelsen af bramgås, kortnæbbet gås og hjejle samt sikring og 
opretholdelse af levesteder for blåhals, der alle er på fuglebeskyttelsesområdets 
udpegningsgrundlag. Der lægges desuden vægt på, at delarealerne forekommer særligt 
vandlidende og delvist ekstensivt drevet. 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 de resterende landbrugsarealer i området ikke har 
væsentlig negativ effekt for fuglene på områdets udpegningsgrundlag, da der fortsat findes 
velegnede landbrugsarealer inden for Natura 2000-området. Ønske om at gennemføre projekter på 
området og dermed et genopretningspotentiale kan alene ikke godtgøre en udvidelse. Opretholdelse 
af et areal som fuglebeskyttelsesområde for at bevare tilskudsmuligheder imødekommes ikke. På den 
baggrund justeres høringsforslaget. De justerede grænser ses på Figur 87. 

 

Figur 87. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. Figur 80. Den 
lyserøde skravering angiver høringsforslagets afgrænsning og den røde streg angiver den 
opdaterede områdegrænse. 
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4.6.2.7 Kvadrat 340 og 358 – arealer vest for Hillerup 

 

Figur 88. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. Figur 80. Den lilla 
skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering 
angiver høringsforslagets afgrænsning.De gule, blå og brune helfarvede polygoner viser 
ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til reduktion og brun er 
forslag til nye områder.  

Miljøstyrelsen har foreslået justeringer i områdegrænsen vest for Hillerup. Områdegrænsen er justeret 
primært med fokus på at følge naturlige skel i landskabet og at udtage intensivt drevne arealer samt 
bebyggelse. Justeringerne er sket, da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. 
Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af Naturdatabasen og DOF-basen. På 
baggrund af dette, er Miljøstyrelsens faglige vurdering, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for at 
opretholde arealet i fuglebeskyttelsesområdet. 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 eller bebyggelse. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealerne kan 
udtages fra fuglebeskyttelsesområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i 
forhold til den eksisterende udpegning.  

Dansk Ornitologisk Forening (DOF-Sydvestjylland) foreslår, at området udvides og at den oprindelige 
grænse bibeholdes, da de lavtliggende enge nedenfor gestranden ifølge DOF-Sydvestjylland er af stor 
betydning for en række af de arter, området netop er udpeget for at beskytte. DOF-Sydvestjylland 
anfører, at en øget intensivering af landbrugsdriften har forringet levevilkårene for både mere 
udbredte fuglearter og de særligt beskyttelseskrævende. DOF-Sydvestjylland anfører, at lavtliggende 
arealer i dag ofte er våde og direkte oversvømmede. Danmarks Naturfredningsforening (DN-
Vadehavet) foreslår ligeledes, at området udvides, og at den oprindelige grænse bibeholdes, da arealet 
efter DN-Vadehavets opfattelse indeholder flere arter på udpegningsgrundlaget. Esbjerg Kommune 
ønsker, at Miljøstyrelsen genovervejer udtagningen, således at området udvides og at den oprindelige 
grænse bibeholdes. Esbjerg Kommune anfører, at har den enkelte lodsejer arealer i Natura 2000, så er 
det Esbjerg Kommunes opfattelse, at den enkelte lodsejer væsentlig bedre mulighed for at få støtte til 
ekstensiv drift eller deltage i vandstandsprojekter. 
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Miljøstyrelsen har gennemgået datagrundlaget samt luftfoto mv. og vurderer, at arealet ikke 
bidrager til beskyttelsen af fugle 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 væsentlig negativ effekt for fuglene på områdets udpegningsgrundlag, da der 
fortsat findes velegnede landbrugsarealer inden for Natura 2000-området. Ønske om at gennemføre 
projekter på området og dermed et genopretningspotentiale kan alene ikke godtgøre en udvidelse. 
Opretholdelse af et areal som fuglebeskyttelsesområde for at bevare tilskudsmuligheder 
imødekommes ikke. På den baggrund fastholdes høringsforslaget. 
 

4.6.2.8 Kvadrat 359 og 384 – arealer nær Nørre Farup 

 

Figur 89. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. Figur 80. Den lilla 
skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering 
angiver høringsforslagets afgrænsning.De gule, blå og brune helfarvede polygoner viser 
ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til reduktion og brun er 
forslag til nye områder. 

Miljøstyrelsen har foreslået justeringer i områdegrænsen nær Nørre Farup. Områdegrænsen er 
justeret primært med fokus på at følge naturlige skel i landskabet og at udtage intensivt drevne arealer 
samt bebyggelse. Justeringerne er sket, da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. 
Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af Naturdatabasen og DOF-basen. På 
baggrund af dette, er det Miljøstyrelsens faglige vurdering, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for at 
opretholde arealet i fuglebeskyttelsesområdet. 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 eller bebyggelse. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealerne kan 
udtages fra fuglebeskyttelsesområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i 
forhold til den eksisterende udpegning.  

Flere lodsejere foreslår en reduktion, da lodsejerne anfører, at arealet efter lodsejernes opfattelse er 
intensivt drevet landbrugsjord. Lodsejerne anfører, at en ændring af områdegrænserne efter 
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lodsejernes opfattelse ikke vil have en negativ betydning, da fødesøgningsmulighederne efter 
lodsejernes opfattelse forbliver uændrede. Lodsejerne anfører, at de nye grænser efter deres opfattelse 
tager hensyn til § 3 beskyttede arealer omkring Ribe Å. 

Miljøstyrelsen kan oplyse, at styrelsen allerede ved gennemgang af fuglebeskyttelsesområdets 
grænser inden den offentlige høring har udtaget et større areal med intensivt dyrkede arealer fra 
fuglebeskyttelsesområdet. For så vidt angår den del af arealet der fortsat er beliggende inden for 
fuglebeskyttelsesområdet, kan Miljøstyrelsen på baggrund af data i Naturdatabasen og DOFbasen 
dokumentere forekomst af bramgås, hjejle og kortnæbbet gås, blåhals og mosehornugle på 
fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag. Det er Miljøstyrelsens faglige vurdering, at arealet 
bidrager til sikring og opretholdelse af levestederne for arter, der er på fuglebeskyttelsesområdets 
udpegningsgrundlag. Høringsvar med forslag om udtagning af arealet imødekommes derfor ikke. 
På baggrund af dette fastholdes høringsforslagets områdegrænser. 

Dansk Ornitologisk Forening (DOF-Sydvestjylland) foreslår, at området udvides og at den oprindelige 
grænse bibeholdes, da de lavtliggende enge nedenfor gestranden ifølge DOF-Sydvestjylland er af stor 
betydning for en række af de arter, området netop er udpeget for at beskytte. DOF-Sydvestjylland 
anfører, at en øget intensivering af landbrugsdriften har forringet levevilkårene for både mere 
udbredte fuglearter og de særligt beskyttelseskrævende. DOF-Sydvestjylland anfører, at lavtliggende 
arealer i dag ofte er våde og direkte oversvømmede. Danmarks Naturfredningsforening (DN-
Vadehavet) foreslår ligeledes, at området udvides, og at den oprindelige grænse bibeholdes, da arealet 
efter DN-Vadehavets opfattelse indeholder flere arter på udpegningsgrundlaget. Esbjerg Kommune 
ønsker, at Miljøstyrelsen genovervejer udtagningen, således at området udvides og at den oprindelige 
grænse bibeholdes. Esbjerg Kommune anfører, at har den enkelte lodsejer arealer i Natura 2000, så er 
det Esbjerg Kommunes opfattelse, at den enkelte lodsejer væsentlig bedre mulighed for at få støtte til 
ekstensiv drift eller deltage i vandstandsprojekter. 
 
Miljøstyrelsen har gennemgået datagrundlaget samt luftfoto mv. og vurderer, at arealet ikke 
bidrager til beskyttelsen af fugle 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 væsentlig negativ effekt for fuglene på områdets udpegningsgrundlag, da der 
fortsat findes velegnede landbrugsarealer inden for Natura 2000-området. Ønske om at gennemføre 
projekter på området og dermed et genopretningspotentiale kan alene ikke godtgøre en udvidelse. 
Opretholdelse af et areal som fuglebeskyttelsesområde for at bevare tilskudsmuligheder 
imødekommes ikke. På den baggrund fastholdes høringsforslaget. 
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4.6.2.9 Kvadrat 404-405, 417-418 0g 432-433 – arealer sydøst for Ribe 

 

Figur 90. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. Figur 80. Den lilla 
skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering 
angiver høringsforslagets afgrænsning.De gule, blå og brune helfarvede polygoner viser 
ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til reduktion og brun er 
forslag til nye områder. 

Miljøstyrelsen har foreslået justeringer i områdegrænsen sydøst for Ribe. Områdegrænsen er justeret 
primært med fokus på at følge naturlige skel i landskabet og at udtage intensivt drevne arealer samt 
bebyggelse. Justeringerne er sket, da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. 
Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af Naturdatabasen og DOF-basen. På 
baggrund af dette, er det Miljøstyrelsens faglige vurdering, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for at 
opretholde arealet i fuglebeskyttelsesområdet. 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 eller bebyggelse. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealerne kan 
udtages fra fuglebeskyttelsesområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i 
forhold til den eksisterende udpegning.  
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4.6.2.10 Kvadrat 385 – arealer nær Ribe Søndermark 

 

Figur 91. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. Figur 80. Den lilla 
skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering 
angiver høringsforslagets afgrænsning.De gule, blå og brune helfarvede polygoner viser 
ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til reduktion og brun er 
forslag til nye områder. 

Miljøstyrelsen har foreslået justeringer i områdegrænsen nær Ribe Søndermark. Områdegrænsen er 
justeret primært med fokus på at følge naturlige skel i landskabet og at udtage intensivt drevne arealer 
samt bebyggelse. Justeringerne er sket, da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. 
Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af Naturdatabasen og DOF-basen. På 
baggrund af dette, er det Miljøstyrelsens faglige vurdering, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for at 
opretholde arealet i fuglebeskyttelsesområdet. 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 eller bebyggelse. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealerne kan 
udtages fra fuglebeskyttelsesområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i 
forhold til den eksisterende udpegning.  

Dansk Ornitologisk Forening (DOF-Sydvestjylland) foreslår, at området udvides og at den oprindelige 
grænse bibeholdes, da de lavtliggende enge nedenfor gestranden ifølge DOF-Sydvestjylland er af stor 
betydning for en række af de arter, området netop er udpeget for at beskytte. DOF-Sydvestjylland 
anfører, at en øget intensivering af landbrugsdriften har forringet levevilkårene for både mere 
udbredte fuglearter og de særligt beskyttelseskrævende. DOF-Sydvestjylland anfører, at lavtliggende 
arealer i dag ofte er våde og direkte oversvømmede. Danmarks Naturfredningsforening (DN-
Vadehavet) foreslår ligeledes, at området udvides, og at den oprindelige grænse bibeholdes, da arealet 
efter DN-Vadehavets opfattelse indeholder flere arter på udpegningsgrundlaget. Esbjerg Kommune 
ønsker, at Miljøstyrelsen genovervejer udtagningen, således at området udvides og at den oprindelige 
grænse bibeholdes. Esbjerg Kommune anfører, at har den enkelte lodsejer arealer i Natura 2000, så er 
det Esbjerg Kommunes opfattelse, at den enkelte lodsejer væsentlig bedre mulighed for at få støtte til 
ekstensiv drift eller deltage i vandstandsprojekter. 
 



 

 

94 

Miljøstyrelsen har gennemgået datagrundlaget samt luftfoto mv. og vurderer, at arealet ikke 
bidrager til beskyttelsen af fugle 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 væsentlig negativ effekt for fuglene på områdets udpegningsgrundlag, da der 
fortsat findes velegnede landbrugsarealer inden for Natura 2000-området. Ønske om at gennemføre 
projekter på området og dermed et genopretningspotentiale kan alene ikke godtgøre en udvidelse. 
Opretholdelse af et areal som fuglebeskyttelsesområde for at bevare tilskudsmuligheder 
imødekommes ikke. På den baggrund fastholdes høringsforslaget. 

4.6.2.11  Kvadrat 343 og 361 – arealer nær Sønder Farup 

 

Figur 92. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. Figur 80. Den lilla 
skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering 
angiver høringsforslagets afgrænsning.De gule, blå og brune helfarvede polygoner viser 
ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til reduktion og brun er 
forslag til nye områder.  

Miljøstyrelsen har foreslået justeringer i områdegrænsen nær Sønder Farup. Områdegrænsen er 
justeret primært med fokus på at følge naturlige skel i landskabet og at udtage intensivt drevne arealer 
samt bebyggelse. Justeringerne er sket, da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. 
Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af Naturdatabasen og DOF-basen. På 
baggrund af dette, er det Miljøstyrelsens faglige vurdering, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for at 
opretholde arealet i fuglebeskyttelsesområdet. 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 eller bebyggelse. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealerne kan 
udtages fra fuglebeskyttelsesområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i 
forhold til den eksisterende udpegning.  

Dansk Ornitologisk Forening (DOF-Sydvestjylland) foreslår, at området udvides og at den oprindelige 
grænse bibeholdes, da de lavtliggende enge nedenfor gestranden ifølge DOF-Sydvestjylland er af stor 
betydning for en række af de arter, området netop er udpeget for at beskytte. DOF-Sydvestjylland 
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anfører, at en øget intensivering af landbrugsdriften har forringet levevilkårene for både mere 
udbredte fuglearter og de særligt beskyttelseskrævende. DOF-Sydvestjylland anfører, at lavtliggende 
arealer i dag ofte er våde og direkte oversvømmede. Danmarks Naturfredningsforening (DN-
Vadehavet) foreslår ligeledes, at området udvides, og at den oprindelige grænse bibeholdes, da arealet 
efter DN-Vadehavets opfattelse indeholder flere arter på udpegningsgrundlaget. Esbjerg Kommune 
ønsker, at Miljøstyrelsen genovervejer udtagningen, således at området udvides og at den oprindelige 
grænse bibeholdes. Esbjerg Kommune anfører, at har den enkelte lodsejer arealer i Natura 2000, så er 
det Esbjerg Kommunes opfattelse, at den enkelte lodsejer væsentlig bedre mulighed for at få støtte til 
ekstensiv drift eller deltage i vandstandsprojekter. 
 
Miljøstyrelsen har gennemgået datagrundlaget samt luftfoto mv. og vurderer, at arealet ikke 
bidrager til beskyttelsen af fugle 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 væsentlig negativ effekt for fuglene på områdets udpegningsgrundlag, da der 
fortsat findes velegnede landbrugsarealer inden for Natura 2000-området. Ønske om at gennemføre 
projekter på området og dermed et genopretningspotentiale kan alene ikke godtgøre en udvidelse. 
Opretholdelse af et areal som fuglebeskyttelsesområde for at bevare tilskudsmuligheder 
imødekommes ikke. På den baggrund fastholdes høringsforslaget. 
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4.6.2.12 Kvadrat 344-346 og 362-364 – arealer nær Gammel Hviding 

 

Figur 93. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. Figur 80. Den lilla 
skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering 
angiver høringsforslagets afgrænsning.De gule, blå og brune helfarvede polygoner viser 
ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til reduktion og brun er 
forslag til nye områder. 

Miljøstyrelsen har foreslået justeringer i områdegrænsen nær Gammel Hviding. Områdegrænsen er 
justeret primært med fokus på at følge naturlige skel i landskabet og at udtage intensivt drevne arealer 
samt bebyggelse. Justeringerne er sket, da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. 
Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af Naturdatabasen og DOF-basen. På 
baggrund af dette, er det Miljøstyrelsens faglige vurdering, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for at 
opretholde arealet i fuglebeskyttelsesområdet. 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 eller bebyggelse. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealerne kan 
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udtages fra fuglebeskyttelsesområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i 
forhold til den eksisterende udpegning.  

Dansk Ornitologisk Forening (DOF-Sydvestjylland) foreslår, at området udvides og at den oprindelige 
grænse bibeholdes, da de lavtliggende enge nedenfor gestranden ifølge DOF-Sydvestjylland er af stor 
betydning for en række af de arter, området netop er udpeget for at beskytte. DOF-Sydvestjylland 
anfører, at en øget intensivering af landbrugsdriften har forringet levevilkårene for både mere 
udbredte fuglearter og de særligt beskyttelseskrævende. DOF-Sydvestjylland anfører, at lavtliggende 
arealer i dag ofte er våde og direkte oversvømmede. Danmarks Naturfredningsforening (DN-
Vadehavet) foreslår ligeledes, at området udvides, og at den oprindelige grænse bibeholdes, da arealet 
efter DN-Vadehavets opfattelse indeholder flere arter på udpegningsgrundlaget. Esbjerg Kommune 
ønsker, at Miljøstyrelsen genovervejer udtagningen, således at området udvides og at den oprindelige 
grænse bibeholdes. Esbjerg Kommune anfører, at har den enkelte lodsejer arealer i Natura 2000, så er 
det Esbjerg Kommunes opfattelse, at den enkelte lodsejer væsentlig bedre mulighed for at få støtte til 
ekstensiv drift eller deltage i vandstandsprojekter. 
 
Miljøstyrelsen har gennemgået datagrundlaget samt luftfoto mv. og vurderer, at arealet ikke 
bidrager til beskyttelsen af fugle 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 væsentlig negativ effekt for fuglene på områdets udpegningsgrundlag, da der 
fortsat findes velegnede landbrugsarealer inden for Natura 2000-området. Ønske om at gennemføre 
projekter på området og dermed et genopretningspotentiale kan alene ikke godtgøre en udvidelse. 
Opretholdelse af et areal som fuglebeskyttelsesområde for at bevare tilskudsmuligheder 
imødekommes ikke. På den baggrund fastholdes høringsforslaget. 

4.6.2.13 Øvrige arealer 

Miljøstyrelsen har kvalitetssikret områdegrænserne for øvrige arealer. Miljøstyrelsen har gennemgået 
områderne og justeret dem i forhold til nutidig anvendelse af digitale kort. I samme proces har 
Miljøstyrelsen gennemgået de oprindelige høringssvar fra den gang man udpegede Natura 2000-
områderne og sikret overensstemmelse mellem områdegrænserne og høringssvarene. 
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4.6.3 Opsamling 

Miljøstyrelsen har på baggrund af gennemgangen af høringssvarene ændret fuglebeskyttelsesområdets 
grænser i de indre dele af Kongeåmarsken, Ribemarsken, nord for Rejsby Å samt andre steder for 
fuglebeskyttelsesområde F51 Ribe Holme og engen med Kongeåens udløb, og der henvises til det 
digitale kortmateriale. Områdegrænsen for fuglebeskyttelsesområdet er justeret således at der er 
udvidet med 6 ha og udtaget i alt 1.853 ha intensivt drevet landbrugsjord eller bebyggelse. De nye 
områdegrænser fremgår af Figur 94. 

 

Figur 94. Den endelige afgrænsning af fuglebeskyttelsesområde F51 Ribe Holme og enge med 
Kongeåens udløb fremgår af kortet. 
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 Fuglebeskyttelsesområde F52 Mandø  4.7

4.7.1 Høringsforslag 

I Miljøstyrelsens høringsforslag er området kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i 
landskabet. Området er foreslået marginalt udvidet.  

Figur 95 viser de berigtigede grænser samt høringsforslaget for fuglebeskyttelsesområde F52 Mandø. 

 

Figur 95. Fglebeskyttelsesområde F52. Den lilla skravering viser de berigtigede grænser for 
fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering angiver høringsforslagets afgrænsning. 

4.7.2 Indkomne høringssvar 

Miljøstyrelsen har ikke modtaget ændringsforslag til området i forbindelse med den offentlige høring. 

På Figur 96 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. 
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Figur 96. Fuglebeskyttelsesområde F52. Den lilla skravering viser de berigtigede grænser for 
fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering angiver høringsforslagets afgrænsning. De 
gule, blå og brune helfarvede polygoner viser ændringsforslagene, således at gul er forslag til 
udvidelse, blå er forslag til reduktion og brun er forslag til nye områder. 
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4.7.2.1 Kvadrat 268-269 – arealer på Mandø 

 

Figur 97. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. Figur 96. Den lilla 
skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering 
angiver høringsforslagets afgrænsning.De gule, blå og brune helfarvede polygoner viser 
ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til reduktion og brun er 
forslag til nye områder. 

Miljøstyrelsen har foreslået fuglebeskyttelsesområdet udvidet med et areal mod vest, da arealet lever 
op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form 
af Miljøstyrelsens egen vurdering i forbindelse med naturovervågning fra 2005 og 2011, hvor arealerne 
er karakteriseret som grå/grøn klit, luftfoto fra 1995-2016 og den digitale højdemodel. På baggrund af 
dette vurderer Miljøstyrelsen, at en del af arealet kan karakteriseres som grå/grøn klit.  
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4.7.2.2 Øvrige arealer 

Miljøstyrelsen har kvalitetssikret områdegrænserne for øvrige arealer. Miljøstyrelsen har gennemgået 
områderne og justeret dem i forhold til nutidig anvendelse af digitale kort. I samme proces har 
Miljøstyrelsen gennemgået de oprindelige høringssvar fra den gang man udpegede Natura 2000-
områderne og sikret overensstemmelse mellem områdegrænserne og høringssvarene. 

4.7.3 Opsamling 

Områdegrænsen for fuglebeskyttelsesområde F52 Mandø er justeret således at der er udvidet med 5 
ha. Der er ikke foretaget reduktioner i området. De nye områdegrænser fremgår af Figur 98.  

 

Figur 98. Den endelige afgrænsning af fuglebeskyttelsesområde F52 Mandø fremgår af kortet. 
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 Fuglebeskyttelsesområde F53 Fanø  4.8

4.8.1 Høringsforslag 

I Miljøstyrelsens høringsforslag er området foreslået marginalt reduceret, da områdegrænserne er 
kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset naturlige skel i landskabet.  

Figur 99 viser de berigtigede grænser samt høringsforslaget for fuglebeskyttelsesområde F53 Fanø. 

 

Figur 99. Fglebeskyttelsesområde F53. Den lilla skravering viser de berigtigede grænser for 
fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering angiver høringsforslagets afgrænsning. 

4.8.2 Indkomne høringssvar 

Miljøstyrelsen har modtaget i alt 4 ændringsforslag til fuglebeskyttelsesområdet. Ændringsforslagene 
er fra Danmarks Naturfredningsforening (DN-Vadehavet). Ændringsforslagene indeholder alle forslag 
om udvidelse af områdets afgrænsning.  

På Figur 100 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 efter hinanden med start i det 
nordligste punkt og derefter mod syd.  
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Figur 100. Fuglebeskyttelsesområde F53. Den lilla skravering viser de berigtigede grænser for 
fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering angiver høringsforslagets afgrænsning. De 
gule, blå og brune helfarvede polygoner viser ændringsforslagene, således at gul er forslag til 
udvidelse, blå er forslag til reduktion og brun er forslag til nye områder. 

4.8.2.1 Kvadrat 185 – arealer nær Nørre Bjerge 

 

Figur 101. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. Figur 100. Den 
lilla skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde 
skravering angiver høringsforslagets afgrænsning.De gule, blå og brune helfarvede polygoner 
viser ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til reduktion og 
brun er forslag til nye områder.  
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Miljøstyrelsen har foreslået justeringer i områdegrænsen nær Nørre Bjerge. Områdegrænsen er 
justeret primært med fokus på at følge naturlige skel i landskabet og at udtage intensivt drevne arealer 
samt bebyggelse. Justeringerne er sket, da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. 
Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af Naturdatabasen og DOF-basen. På 
baggrund af dette, er Miljøstyrelsens faglige vurdering, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for at 
opretholde arealet i fuglebeskyttelsesområdet. 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 eller bebyggelse. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealerne kan 
udtages fra fuglebeskyttelsesområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i 
forhold til den eksisterende udpegning.  

4.8.2.2 Kvadrat 186 – arealer nær Nordby 

 

Figur 102. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. Figur 100. Den 
lilla skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde 
skravering angiver høringsforslagets afgrænsning.De gule, blå og brune helfarvede polygoner 
viser ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til reduktion og 
brun er forslag til nye områder.  

Miljøstyrelsen har foreslået justeringer i områdegrænsen nær Nordby. Områdegrænsen er justeret 
primært med fokus på at følge naturlige skel i landskabet og at udtage intensivt drevne arealer samt 
bebyggelse. Miljøstyrelsen har foretaget en vurdering af luftfoto fra 1995 og 2016. Det vurderes, at det 
udtagne areal på begge luftfoto kan karakteriseres som intensivt drevet areal eller bebyggelse. Ud fra 
dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealerne kan udtages fra fuglebeskyttelsesområdet, uden at der 
sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i forhold til den eksisterende udpegning.  
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4.8.2.3 Kvadrat 208 – arealer nær Rindby Strand 

 

Figur 103. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. Figur 100. Den 
lilla skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde 
skravering angiver høringsforslagets afgrænsning.De gule, blå og brune helfarvede polygoner 
viser ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til reduktion og 
brun er forslag til nye områder.  

Miljøstyrelsen har foreslået justeringer i områdegrænsen nær Rindby Strand. Områdegrænsen er 
justeret primært med fokus på at følge naturlige skel i landskabet og at udtage intensivt drevne arealer 
samt bebyggelse. Justeringen er sket, da arealet lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. 
Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af Naturdatabasen og DOF-basen. På 
baggrund af dette, er Miljøstyrelsens faglige vurdering, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for at 
opretholde arealet i fuglebeskyttelsesområdet. Miljøstyrelsen har desuden foretaget en vurdering af 
luftfoto fra 1995 og 2016. Det vurderes, at det udtagne areal på begge luftfoto kan karakteriseres som 
intensivt drevet areal eller bebyggelse. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealerne kan 
udtages fra fuglebeskyttelsesområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i 
forhold til den eksisterende udpegning.  
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4.8.2.4 Rindby Strand 

 

Figur 104. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. Figur 100. Den 
lilla skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde 
skravering angiver høringsforslagets afgrænsning.De gule, blå og brune helfarvede polygoner 
viser ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til reduktion og 
brun er forslag til nye områder. 

Miljøstyrelsen har kvalitetssikret områdegrænserne nær Rindby Strand. Miljøstyrelsen har 
gennemgået områderne og justeret dem i forhold til nutidig anvendelse af digitale kort. I samme 
proces har Miljøstyrelsen gennemgået de oprindelige høringssvar fra den gang man udpegede Natura 
2000-områderne og sikret overensstemmelse mellem områdegrænserne og høringssvarene.  

Danmarks Naturfredningsforening (DN–Vadehavet) foreslår en udvidelse, sådan at grænsen flyttes til 
den oprindelige placering, fordi den nye grænse løber langs en badesti, som efter lokalforeningernes 
vurdering er flygtig. 

Miljøstyrelsen har på baggrund af høringsvaret gennemgået ortofoto og på baggrund heraf 
konstateret, at badestien kan erkendes på ortofoto fra 1995. På den baggrund fastholdes 
høringsforslagets områdeafgrænsning. 
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4.8.2.5 Kvadrat 209 og 232 – Arealer nær Sønderho 

 

Figur 105. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. Figur 100. Den 
lilla skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde 
skravering angiver høringsforslagets afgrænsning.De gule, blå og brune helfarvede polygoner 
viser ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til reduktion og 
brun er forslag til nye områder. 

Miljøstyrelsen har foreslået justeringer i områdegrænsen nær Sønderho. Områdegrænsen er justeret 
primært med fokus på at følge naturlige skel i landskabet og at udtage intensivt drevne arealer samt 
bebyggelse. Justeringerne er sket, da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. 
Miljøstyrelsen har foretaget en vurdering af luftfoto fra 1995 og 2016. Det vurderes, at de udtagne 
arealer på begge luftfoto kan karakteriseres som bebyggelse. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, 
at arealerne kan udtages fra fuglebeskyttelsesområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af 
beskyttelsen i forhold til den eksisterende udpegning.  

Danmarks Naturfredningsforening (DN-Vadehavet) foreslår tre udvidelser, således at områdets 
oprindelige grænser bibeholdes, da rørhøgen ifølge DN- Vadehavet fouragerer i 
sommerhusområderne. 
 
Miljøstyrelsen kan med henvisning til det foreliggende datagrundlag ikke verificere, at arealet har 
væsentlig betydning som levested for rørhøg. Miljøstyrelsen vurderer, at udtagning af 
sommerhusgrundene ikke har væsentlig negativ effekt for rørhøgen, da der fortsat findes velegnede 
fourageringsarealer inden for Natura 2000-området. 
Høringssvar med bemærkninger relateret til anden offentlig planlægning er behandlet i 
Miljøstyrelsens overordnede høringsnotat, som kan læses på Miljøstyrelsens hjemmeside 
mst.dk/graensejustering-hoeringsnotater. 

 

  

http://mst.dk/graensejustering-hoeringsnotater
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4.8.2.6 Øvrige arealer 

Miljøstyrelsen har kvalitetssikret områdegrænserne for øvrige arealer. Miljøstyrelsen har gennemgået 
områderne og justeret dem i forhold til nutidig anvendelse af digitale kort. I samme proces har 
Miljøstyrelsen gennemgået de oprindelige høringssvar fra den gang man udpegede Natura 2000-
områderne og sikret overensstemmelse mellem områdegrænserne og høringssvarene.  

4.8.3 Opsamling 

Miljøstyrelsen har på baggrund af gennemgangen af høringssvarene ændret fuglebeskyttelsesområdets 
grænser i flere steder for fuglebeskyttelsesområde F53 Fanø, og der henvises til det digitale 
kortmateriale. Områdegrænsen for fuglebeskyttelsesområdet er justeret således at der er udvidet med 
0,2 ha og udtaget i alt 37 ha intensivt drevet landbrugsjord eller bebyggelse. De nye områdegrænser 
fremgår af Figur 106.  

 

Figur 106. Den endelige afgrænsning af fuglebeskyttelsesområde F53 Fanø fremgår af kortet. 
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 Fuglebeskyttelsesområde F55 Skallingen og Langli  4.9

4.9.1 Høringsforslag 

I miljøstyrelsens høringsforslag er områdegrænserne kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset 
naturlige skel i landskabet.   

Figur 107 viser de berigtigede grænser samt høringsforslaget for fuglebeskyttelsesområde F55 
Skallingen og Langli. 

 

Figur 107. Fglebeskyttelsesområde F55. Den lilla skravering viser de berigtigede grænser for 
fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering angiver høringsforslagets afgrænsning. 

4.9.2 Indkomne høringssvar 

Miljøstyrelsen har modtaget 1 høringssvar til fuglebeskyttelsesområdet. Ændringsforslagene er fra 
Varde Kommune. Ændringsforslaget indeholder forslag til udvidelse af områdets afgrænsning.  

På Figur 108 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.  
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Figur 108. Fuglebeskyttelsesområde F55. Den lilla skravering viser de berigtigede grænser for 
fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering angiver høringsforslagets afgrænsning. De 
gule, blå og brune helfarvede polygoner viser ændringsforslagene, således at gul er forslag til 
udvidelse, blå er forslag til reduktion og brun er forslag til nye områder. 

4.9.2.1 Kvadrat 20 – arealer nær Hvidbjerg 

 

Figur 109. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. Figur 108. Den 
lilla skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde 
skravering angiver høringsforslagets afgrænsning.De gule, blå og brune helfarvede polygoner 
viser ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til reduktion og 
brun er forslag til nye områder.  
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Miljøstyrelsen har kvalitetssikret områdegrænserne nær Hvidbjerg. Miljøstyrelsen har gennemgået 
områderne og justeret dem i forhold til nutidig anvendelse af digitale kort. I samme proces har 
Miljøstyrelsen gennemgået de oprindelige høringssvar fra den gang man udpegede Natura 2000-
områderne og sikret overensstemmelse mellem områdegrænserne og høringssvarene.  

Varde Kommune foreslår en reduktion, da kommunen vurderer, at arealet ingen natur 
og naturpotentiale har. Arealet er efter kommunen opfattelse en parkeringsplads fra før 1992, som 
angiveligt benyttes til lagerplads for byggeri. Varde kommune har i forbindelse med høringen i 2018 
gjort opmærksom på, at rettelsen kun er implementeret i habitatområdet, men at den også bør omfatte 
fuglebeskyttelsesområdet.  

 

Miljøstyrelsen er i forbindelse med behandling af høringssvarene blevet opmærksom på, at der skal 
foretages en rettelse i overensstemmelse med Miljøstyrelsens faglige kriterier for justeringen af 
Natura 2000-områdernes grænser. Miljøstyrelsen har på baggrund af høringsvar gennemgået 
plandata og luftfotos mv. og på baggrund heraf konstateret, at arealet er bebygget og at arealet var 
bebygget før fuglebeskyttelsesområderne blev udpeget. På den baggrund justeres grænsen. Den 
justerede grænse ses på Figur 110. 

 

Figur 110. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. Figur 108. Den 
lyserøde skravering angiver høringsforslagets afgrænsning og den røde streg angiver den 
opdaterede områdegrænse. 
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4.9.2.2 Øvrige arealer 

Miljøstyrelsen har kvalitetssikret områdegrænserne for øvrige arealer. Miljøstyrelsen har gennemgået 
områderne og justeret dem i forhold til nutidig anvendelse af digitale kort. I samme proces har 
Miljøstyrelsen gennemgået de oprindelige høringssvar fra den gang man udpegede Natura 2000-
områderne og sikret overensstemmelse mellem områdegrænserne og høringssvarene. 

4.9.3 Opsamling 

Områdegrænsen for fuglebeskyttelsesområde F55 Skallingen og Langli er justeret således, at der er 
udtaget i alt 0,3 ha intensivt drevet landbrugsjord eller bebyggelse. Der er ikke foretaget udvidelser i 
området. De nye områdegrænser fremgår af Figur 111. 

 

Figur 111. Den endelige afgrænsning af fuglebeskyttelsesområde F55 Skallingen og Langli fremgår 
af kortet. 
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 Fuglebeskyttelsesområde F57 Vadehavet  4.10

4.10.1  Høringsforslag 

I Miljøstyrelsens høringsforslag er området foreslået reduceret med intensivt drevne landbrugsarealer 
og udvidet ved sejlrenden til Esbjerg havn. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt 
tilpasset naturlige skel i landskabt. 

Figur 112 viser de berigtigede grænser samt høringsforslaget for fuglebeskyttelsesområde F57 
Vadehavet. 

 

Figur 112. Fglebeskyttelsesområde F57. Den lilla skravering viser de berigtigede grænser for 
fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering angiver høringsforslagets afgrænsning. 

4.10.2  Indkomne høringssvar 

Miljøstyrelsen har modtaget i alt 6 ændringsforslag til fuglebeskyttelsesområdet. Ændringsforslagene 
er fra Danmarks Naturfredningsforening (DN-Esbjerg), Kystdirektoratet, Esbjerg Kommune, Fanø 
Kommune, Digelaget i Bredeådalen og to lodsejere. 

På Figur 113 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 efter hinanden med start i den 
nordlige del og derefter med urets retning. Øerne gennemgås til sidst fra nord mod syd.  
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Figur 113. Fuglebeskyttelsesområde F57. Den lilla skravering viser de berigtigede grænser for 
fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering angiver høringsforslagets afgrænsning. De 
gule, blå og brune helfarvede polygoner viser ændringsforslagene, således at gul er forslag til 
udvidelse, blå er forslag til reduktion og brun er forslag til nye områder. 
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4.10.2.1 Kvadrat 126-127 og 154-156 – arealer nær Marbæk 

 

Figur 114. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. Figur 113. Den 
lilla skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde 
skravering angiver høringsforslagets afgrænsning.De gule, blå og brune helfarvede polygoner 
viser ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til reduktion og 
brun er forslag til nye områder. 

Miljøstyrelsen har kvalitetssikret områdegrænserne nær Marbæk. Miljøstyrelsen har gennemgået 
områderne og justeret dem i forhold til nutidig anvendelse af digitale kort. I samme proces har 
Miljøstyrelsen gennemgået de oprindelige høringssvar fra den gang man udpegede Natura 2000-
områderne og sikret overensstemmelse mellem områdegrænserne og høringssvarene.  

Danmarks Naturfredningsforening (DN-Esbjerg) foreslår en udvidelse, sådan at grænsen bliver 
sammenfaldende med Nationalparkgrænsen, da DN-Esbjerg anfører, at EU-hektarstøtte til Natura 
2000-lodsejere bør være en mulighed for lodsejere i Nationalparken. Det anføres at arealet er udlagt 
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som værdifuldt landskab, som tillader erhvervsmæssig nødvendig bebyggelse. Desuden anfører DN-
Esbjerg, at arealet har en relativ høj biodiversitet, at mange arter har gode levevilkår, og at et stort og 
mangeartet antal fugle er observeret på arealet.  

Miljøstyrelsen takker for de indsendte høringssvar. Høringssvarene indeholder forslag om en større 
udvidelse af den nordlige del af F57 Vadehavet. 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. Udvidelse med et areal som habitatområde/fuglebeskyttelsesområde for at opnå 
tilskudsmuligheder imødekommes ikke. På den baggrund fastholdes høringsforslagets 
områdeafgrænsning. Derfor fastholdes høringsforslagets områdegrænser.  
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4.10.2.2 Kvadrat 71-72, 100-101, 128-129, 157-158 og 183-184 – arealer ved 
sejlrenden til Esbjerg Havn 

 

Figur 115. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. Figur 113. Den 
lilla skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde 
skravering angiver høringsforslagets afgrænsning.De gule, blå og brune helfarvede polygoner 
viser ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til reduktion og 
brun er forslag til nye områder.  

Miljøstyrelsen har foreslået justeringer i områdegrænsen vest for Esbjerg, således at sejlrenden til 
Esbjerg Havn er udvidet. Justeringerne er sket, da arealet lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. 
Miljøstyrelsen vurderet, at arealerne kan udtages fra fuglebeskyttelsesområdet, uden at der sker en 
kvalitativ forringelse af beskyttelsen i forhold til den eksisterende udpegning.  

Esbjerg Kommune kvitterer for tilretningen. Kystdirektoratet anfører tilslutning til ændringsforslaget. 

Miljøstyrelsen takker for det indsendte høringssvar vedrørende fuglebeskyttelsesområde. De 
fremsendte bemærkninger er noteret. 
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4.10.2.3 Kvadrat 184, 206-207, 230-231 og 244 – arealer ved Esbjerg Havn 

 

Figur 116. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. Figur 113. Den 
lilla skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde 
skravering angiver høringsforslagets afgrænsning.De gule, blå og brune helfarvede polygoner 
viser ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til reduktion og 
brun er forslag til nye områder. 

Miljøstyrelsen har kvalitetssikret områdegrænserne ved Esbjerg Havn. Miljøstyrelsen har gennemgået 
områderne og justeret dem i forhold til nutidig anvendelse af digitale kort. I samme proces har 
Miljøstyrelsen gennemgået de oprindelige høringssvar fra den gang man udpegede Natura 2000-
områderne og sikret overensstemmelse mellem områdegrænserne og høringssvarene.  

Esbjerg Kommune foreslår en ny reduktion, således at et areal omkring Esbjerg Havn udtages, fordi 
kommunen ønsker mulighed for udvidelse af arealet med havneaktiviteter samt forbedrede 
sejladsforhold til Esbjerg Havn. Fanø Kommune udtrykker bekymring ved en reduktion af Natura 
2000-området mellem Fanø og Esbjerg, der alene er begrundet i ønsket om udvidelse af Esbjerg Havn 
og uden begrundelse i hensynet til naturen. 

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. Der fokuseres på at udtage intensivt 
drevne arealer jf. de faglige kriterier og ikke udtage habitatnatur eller levesteder for arter. 
Høringsvar med forslag om udtagning af arealet nær Esbjerg Havn imødekommes derfor ikke.  
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4.10.2.4 Kvadrat 348-350 og 267-369 – arealer vest for Skærbæk 

 

Figur 117. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. Figur 114Figur 
113. Den lilla skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den 
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lyserøde skravering angiver høringsforslagets afgrænsning.De gule, blå og brune helfarvede 
polygoner viser ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til 
reduktion og brun er forslag til nye områder.  

Miljøstyrelsen har kvalitetssikret områdegrænserne vest for Skærbæk. Miljøstyrelsen har gennemgået 
områderne og justeret dem i forhold til nutidig anvendelse af digitale kort. I samme proces har 
Miljøstyrelsen gennemgået de oprindelige høringssvar fra den gang man udpegede Natura 2000-
områderne og sikret overensstemmelse mellem områdegrænserne og høringssvarene.  

Lodsejere foreslår en ny reduktion i kvadrat 367, fordi arealerne efter lodsejeres opfattelse er intensiv 
landbrugsjord i omdrift.  

I processen med at justere grænserne for habitatområderne/fuglebeskyttelsesområderne fokuseres 
der på justeringer i kanten af områdegrænserne på baggrund af EU’s retningslinjer for afgrænsning 
af Natura 2000-områder. Forslaget vil give anledning til, at der laves et hul inde i det eksisterende 
habitatområde/fuglebeskyttelsesområde. Dette er ikke i overensstemmelse med EU’s retningsliner. 
På baggrund af dette fastholdes høringsforslagets områdegrænse. 
 
Digelaget i Bredeådalen foreslår en reduktion, således at et dige udtages af området, fordi digelaget 
skønner det nødvendigt hurtigt at kunne vedligeholde det tekniske anlæg, som efter digelagets 
vurdering er til for at passe på mennesker og dyr. 
 
I processen med at justere grænserne for habitatområderne/fuglebeskyttelsesområderne 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 fuglebeskyttelsesområde.  Dette er ikke i overensstemmelse med EU’s retningsliner. På 
baggrund af dette fastholdes høringsforslagets områdegrænse. 
 

4.10.2.5 Øvrige arealer 

Miljøstyrelsen har kvalitetssikret områdegrænserne for øvrige arealer. Miljøstyrelsen har gennemgået 
områderne og justeret dem i forhold til nutidig anvendelse af digitale kort. I samme proces har 
Miljøstyrelsen gennemgået de oprindelige høringssvar fra den gang man udpegede Natura 2000-
områderne og sikret overensstemmelse mellem områdegrænserne og høringssvarene.  
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4.10.3 Opsamling 

Miljøstyrelsen har på baggrund af gennemgangen af høringssvarene ændret områdets grænser ved 
sejlrenden ved Esbjerg og andre steder for fuglebeskyttelsesområde F57 Vadehavet, og der henvises til 
det digitale kortmateriale. Områdegrænsen for fuglebeskyttelsesområdet er justeret således, at der er 
udvidet med 2 ha og udtaget i alt 442 ha intensivt drevet landbrugsjord eller bebyggelse. De nye 
områdegrænser fremgår af Figur 118.  

 

Figur 118. Den endelige afgrænsning af fuglebeskyttelsesområde F57 Vadehavet fremgår af kortet. 
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 Fuglebeskyttelsesområde F60 Vidåen, Tøndermarsken og 4.11
Saltvandssøen  

4.11.1 Høringsforslag 

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

Figur 119 viser de berigtigede grænser samt høringsforslaget for fuglebeskyttelsesområde F60 Vidåen, 
Tøndermarsken og Saltvandssøen. 

 

Figur 119. Fglebeskyttelsesområde F60. Den lilla skravering viser de berigtigede grænser for 
fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering angiver høringsforslagets afgrænsning. 

4.11.2 Indkomne høringssvar 

Miljøstyrelsen har modtaget i alt 6 ændringsforslag til fuglebeskyttelsesområdet. Ændringsforslagene 
er fra Dansk Ornitologisk Forening (DOF-Sønderjylland), Danmarks Naturfredningsforening (DN-
Vadehavet), Fugleværnsfonden, Tønder Kommune og en borger. 

På Figur 120 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 efter hinanden med start i det 
nordvestligste punkt og derefter med urets retning.   
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Figur 120. Fuglebeskyttelsesområde F60. Den lilla skravering viser de berigtigede grænser for 
fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering angiver høringsforslagets afgrænsning. De 
gule, blå og brune helfarvede polygoner viser ændringsforslagene, således at gul er forslag til 
udvidelse, blå er forslag til reduktion og brun er forslag til nye områder. 
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4.11.2.1 Arealer ved Margrethekog 

 

Figur 121. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. Figur 120. Den 
lilla skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde 
skravering angiver høringsforslagets afgrænsning.De gule, blå og brune helfarvede polygoner 
viser ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til reduktion og 
brun er forslag til nye områder.  

Tønder Kommune ønsker, at det Fremskudte Dige for Tøndermarsken og dele af ådigerne i 
Margrethekog, udtages fra fuglebeskyttelsesområdet, for at sikre muligheden for udbygning og 
forstærkning i forbindelse med oversvømmelser. Ønsket er genfremført i høringen i 2018. 

I processen med at justerer grænserne for fuglebeskyttelsesområderne 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 de eksisterende 
fuglebeskyttelsesområder i Vadehavet. Dette er ikke i overensstemmelse med EU’s retningsliner. På 
baggrund af dette fastholdes høringsforslagets områdegrænser. 
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4.11.2.2 Kvadrat 374-376, 392-395, 406-408 og 420-421 – arealer nordvest for 
Møgeltønder 

 

Figur 122. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. Figur 120. Den 
lilla skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde 
skravering angiver høringsforslagets afgrænsning.De gule, blå og brune helfarvede polygoner 
viser ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til reduktion og 
brun er forslag til nye områder.  

Miljøstyrelsen har foreslået justeringer i områdegrænsen nordvest for Møgeltønder. Områdegrænsen 
er justeret primært med fokus på at følge naturlige skel i landskabet og at udtage intensivt drevne 
arealer samt bebyggelse. Justeringerne er sket, da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige 
kriterier. Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af Naturdatabasen og DOF-
basen. På baggrund af dette, er det Miljøstyrelsens faglige vurdering, at der ikke er tilstrækkeligt 
grundlag for at opretholde arealet i fuglebeskyttelsesområdet. 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 eller bebyggelse. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at 
arealerne kan udtages fra fuglebeskyttelsesområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af 
beskyttelsen i forhold til den eksisterende udpegning.  

Dansk Ornitologisk Forening (DOF-Sønderjylland) foreslår, at området udvides og at den oprindelige 
grænse bibeholdes, da DOF-Sønderjylland anfører, at der især raster/fouragerer gulnæbbede svaner, 
gæs (bramgås, blisgås, grågås, kortnæbbet gås), viber og hjejler på arealet. Danmarks 
Naturfredningsforening (DN-Vadehavet) har samme forslag og begrundelse. 
 
Miljøstyrelsen har gennemgået datagrundlaget samt luftfoto mv. og vurderer, at arealet ikke 
bidrager til beskyttelsen af fugle på fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag. Miljøstyrelsen 
kan med henvisning til det foreliggende datagrundlag ikke dokumentere, at arealet har væsentlig 
betydning som levested for Pibesvane, Sangsvane, Kortnæbbet Gås, Bramgås, Grågås og Hjejle, der 
alle er 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 væsentlig negativ 
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effekt for fuglene på områdets udpegningsgrundlag, da der fortsat findes velegnede 
landbrugsarealer inden for Natura 2000-området. 

4.11.2.3 Kvadrat 437-438 og 458 – arealer nær Sæd Grænse 

 

Figur 123. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. Figur 120. Den 
lilla skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde 
skravering angiver høringsforslagets afgrænsning.De gule, blå og brune helfarvede polygoner 
viser ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til reduktion og 
brun er forslag til nye områder.  

Miljøstyrelsen har foreslået justeringer i områdegrænsen nordvest for Møgeltønder. Områdegrænsen 
er justeret primært med fokus på at følge naturlige skel i landskabet og at udtage intensivt drevne 
arealer samt bebyggelse. Justeringerne er sket, da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige 
kriterier. Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af Naturdatabasen og DOF-
basen. På baggrund af dette, er det Miljøstyrelsens faglige vurdering, at der ikke er tilstrækkeligt 
grundlag for at opretholde arealet i fuglebeskyttelsesområdet. 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 eller bebyggelse. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at 
arealerne kan udtages fra fuglebeskyttelsesområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af 
beskyttelsen i forhold til den eksisterende udpegning.  

Dansk Ornitologisk Forening (DOF-Sønderjylland) foreslår at området udvides med Bremsbøl Sø, da 
Sønderåen går igennem Bremsbøl Sø og det er således DOF-Sønderjyllands opfattelse, at Bremsbøl Sø 
bør inddrages fuglebeskyttelsesområdet, da der ifølge DOF-Sønderjylland yngler rørdrum, rørhøg, 
blåhals, fjordterne og forhåbentlig sortterne ved søen. Fugleværnsfonden foreslår, at Bremsbøl Sø 
inddrages i fuglebeskyttelsesområdet, da der ifølge Fugleværnsfonden yngler rørdrum, rørhøg, blåhals, 
fjordterne, dværgterne, plettet rørvagtel og forhåbentlig sortterne ved søen. Tønder Kommune anfører, 
at Bremsbøl Sø bør indgå i fuglebeskyttelsesområdet. Synspunktet er genfremført i høringen i 2018. 
En borger anfører, at Bremsbøl Sø bør indgå i fuglebeskyttelsesområdet, da der ifølge borgeren yngler 
rørdrum, rørhøg, blåhals, engsnarre, plettet rørvagtel og evt. sortterne ved søen 
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Miljøstyrelsen takker for det indsendte høringssvar. Høringssvaret indeholder forslag om udvidelse 
af fuglebeskyttelsesområdet med Bremsbøl Sø.  
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. 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.  

4.11.2.4  Øvrige arealer 

Miljøstyrelsen har kvalitetssikret områdegrænserne for øvrige arealer. Miljøstyrelsen har gennemgået 
områderne og justeret dem i forhold til nutidig anvendelse af digitale kort. I samme proces har 
Miljøstyrelsen gennemgået de oprindelige høringssvar fra den gang man udpegede Natura 2000-
områderne og sikret overensstemmelse mellem områdegrænserne og høringssvarene.  

4.11.3 Opsamling 

Miljøstyrelsen har på baggrund af gennemgangen af høringssvarene ændret fuglebeskyttelsesområdets 
grænser ved de inde dele af Tøndermarsken. Områdegrænsen for fuglebeskyttelsesområde F60 
Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen er justeret således at der er udvidet med 2 ha og udtaget i alt 
1.798 ha intensivt drevet landbrugsjord eller bebyggelse. De nye områdegrænser fremgår af Figur 124. 

 

Figur 124. Den endelige afgrænsning af fuglebeskyttelsesområde F60 Vidåen, Tøndermarsken og 
Saltvandssøen fremgår af kortet. 
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 Fuglebeskyttelsesområde F63 Sønder Ådal 4.12

4.12.1 Høringsforslag 

I Miljøstyrelsens høringsforslag er F63 foreslået lagt sammen med N89. Der er foreslået reduktioner 
med intensivt drevne landbrugsarealer. Områdegrænserne er kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset 
naturlige skel i landskabet. 

Figur 125 viser de berigtigede grænser samt høringsforslaget for fuglebeskyttelsesområde F63 Sønder 
Ådal. 

 

Figur 125. Fglebeskyttelsesområde F63. Den lilla skravering viser de berigtigede grænser for 
fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering angiver høringsforslagets afgrænsning. 

 

4.12.2 Indkomne høringssvar 

Miljøstyrelsen har modtaget i alt 14 ændringsforslag til fuglebeskyttelsesområdet. Ændringsforslagene 
er fra tre lodsejere. Ændringsforslagene indeholder alle forslag til reduktion af områdets afgrænsning.  

På Figur 126 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 vest mød øst.  
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Figur 126. Fuglebeskyttelsesområde F63 Den lilla skravering viser de berigtigede grænser for 
fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering angiver høringsforslagets afgrænsning.De 
gule, blå og brune helfarvede polygoner viser ændringsforslagene, således at gul er forslag til 
udvidelse, blå er forslag til reduktion og brun er forslag til nye områder. 
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4.12.2.1  Kvadrat 489-491, 500-502 og 512-514 – vestlige arealer 

 

Figur 127. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. Figur 126. Den 
lilla skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde 
skravering angiver høringsforslagets afgrænsning. De gule, blå og brune helfarvede polygoner 
viser ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til reduktion og 
brun er forslag til nye områder.  

Miljøstyrelsen har foreslået en række reduktioner i den vestlige del af området, da arealerne lever op til 
Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af 
Naturdatabasen og DOF-basen. På baggrund af dette, er det Miljøstyrelsens faglige vurdering, at der 
ikke er tilstrækkeligt grundlag for at opretholde arealet i fuglebeskyttelsesområdet. Miljøstyrelsen har 
desuden foretaget en vurdering af luftfoto fra 1995 og 2016. Hvor det vurderes, at arealet på begge 
luftfoto kan karakteriseres som intensivt drevne arealer og bebyggelse. 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. 

http://mst.dk/media/139254/kriterier-til-forslag-til-aendringer-i-natura-2000-graenserne.pdf
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Tre lodsejere forslår yderligere reduktioner, således at flere landbrugsarealer udtages. De anfører, at 
der efter deres opfattelse er intensivt dyrket landbrug på arealerne. Desuden ønskes udpegningen 
fjernet på Sønderå Grønå og Vidå for at sikre afvanding af markerne.  

Miljøstyrelsen takker for de fremsendte høringssvar. I processen med at justerer grænserne for 
fuglebeskyttelsesområderne fokuseres der på justeringer i kanten af områdegrænserne på baggrund 
af EU´s retningslinjer for afgrænsning af Natura 2000-områder. Flere af forslagene vil give 
anledning til, at der laves et hul inde i det eksisterende fuglebeskyttelsesområde. Dette er ikke i 
overensstemmelse med EU´s retningsliner. Derudover vurderes resterende arealer, der foreslås 
udtaget af fuglebeskyttelsesområdet, at have betydning for opretholdelse af det eksisterende 
udpegningsgrundlag. Miljøstyrelsen bemærker i øvrigt, at der allerede er udtaget store 
landbrugsarealer i området. På baggrund af dette imødekommes høringsforslagene ikke og 
høringsforslagets områdegrænser fastholdes. 

4.12.2.2 Kvadrat 522-523, 536-537, 553 og 569-570 – østlige arealer 

 

Figur 128. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. Figur 126. Den 
lilla skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde 
skravering angiver høringsforslagets afgrænsning. De gule, blå og brune helfarvede polygoner 
viser ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til reduktion og 
brun er forslag til nye områder. 
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Miljøstyrelsen har foreslået en række reduktioner i den østlige del af området, da arealerne lever op til 
Miljøstyrelsens faglige kriterier. Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af 
Naturdatabasen og DOF-basen. På baggrund af dette, er det Miljøstyrelsens faglige vurdering, at der 
ikke er tilstrækkeligt grundlag for at opretholde arealet i fuglebeskyttelsesområdet. Miljøstyrelsen har 
desuden foretaget en vurdering af luftfoto fra 1995 og 2016. Hvor det vurderes, at arealet på begge 
luftfoto kan karakteriseres som intensivt drevne arealer og bebyggelse. 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. 

4.12.3 Opsamling 

Miljøstyrelsen har på baggrund af gennemgangen af høringssvarene ændret fuglebeskyttelsesområdets 
grænser primært langs den nordlige og sydlige grænse. Områdegrænsen for fuglebeskyttelsesområde 
F63 Sønder Ådal er justeret således, at der er udvidet med 3 ha og udtaget i alt 703 ha intensivt drevet 
landbrugsjord eller bebyggelse. De nye områdegrænser fremgår af Figur 129. 

 

Figur 129. Den endelige afgrænsning af fuglebeskyttelsesområde F63 Sønder Ådal fremgår af 
kortet. 

  

http://mst.dk/media/139254/kriterier-til-forslag-til-aendringer-i-natura-2000-graenserne.pdf
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 Fuglebeskyttelsesområde F65 Rømø  4.13

4.13.1 Høringsforslag 

I Miljøstyrelsens høringsforslag er områdegrænserne kvalitetssikret og så vidt muligt tilpasset 
naturlige skel i landskabet. 

Figur 130 viser de berigtigede grænser samt høringsforslaget for fuglebeskyttelsesområde F65 Rømø. 

 

Figur 130. Fglebeskyttelsesområde F65. Den lilla skravering viser de berigtigede grænser for 
fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering angiver høringsforslagets afgrænsning. 

4.13.2 Indkomne høringssvar 

Miljøstyrelsen har modtaget i alt 2 ændringsforslag til fuglebeskyttelsesområdet. Ændringsforslagene 
er kommet fra en lodsejer og to borgere. 

På Figur 131 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 efter hinanden med start i det 
nordligste punkt og derefter med urets retning.   
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Figur 131. Fuglebeskyttelsesområde F65. Den lilla skravering viser de berigtigede grænser for 
fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering angiver høringsforslagets afgrænsning. De 
gule, blå og brune helfarvede polygoner viser ændringsforslagene, således at gul er forslag til 
udvidelse, blå er forslag til reduktion og brun er forslag til nye områder. 
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4.13.2.1  Kvadrat 271-275 - arealer på østsiden af Rømø 

 

Figur 132. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. Figur 131. Den 
lilla skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde 
skravering angiver høringsforslagets afgrænsning.De gule, blå og brune helfarvede polygoner 
viser ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til reduktion og 
brun er forslag til nye områder. 

Miljøstyrelsen har foreslået justeringer i områdegrænsen på østsiden af Rømø. Områdegrænsen er 
justeret primært med fokus på at følge naturlige skel i landskabet og at udtage intensivt drevne arealer 
samt bebyggelse. Justeringerne er sket, da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. 
Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af Naturdatabasen og DOF-basen. På 
baggrund af dette, er det Miljøstyrelsens faglige vurdering, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for at 
opretholde arealet i fuglebeskyttelsesområdet. 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 eller bebyggelse. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealerne kan 
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udtages fra fuglebeskyttelsesområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i 
forhold til den eksisterende udpegning. 

4.13.2.2 Kvadrat 248 - arealer på Rømø 

 

Figur 133. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. Figur 131. Den 
lilla skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde 
skravering angiver høringsforslagets afgrænsning.De gule, blå og brune helfarvede polygoner 
viser ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til reduktion og 
brun er forslag til nye områder.  

Miljøstyrelsen har kvalitetssikret områdegrænserne i kvadrat 248. Miljøstyrelsen har gennemgået 
områderne og justeret dem i forhold til nutidig anvendelse af digitale kort. I samme proces har 
Miljøstyrelsen gennemgået de oprindelige høringssvar fra den gang man udpegede Natura 2000-
områderne og sikret overensstemmelse mellem områdegrænserne og høringssvarene.  

En lodsejer og borgere foreslår reduktioner, fordi arealerne efter deres opfattelse er dyrkede marker i 
omdrift uden naturværdi. 

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. Der fokuseres på at udtage intensivt 
drevne arealer jf. de faglige kriterier og ikke udtage habitatnatur eller levesteder for arter. På 
baggrund af vurdering af luftfotos fremstår størstedelen af arealet som ekstensivt drevet. Derfor 
fastholdes høringsforslagets områdegrænser. 

4.13.2.3 Øvrige arealer 

Miljøstyrelsen har kvalitetssikret områdegrænserne for øvrige arealer. Miljøstyrelsen har gennemgået 
områderne og justeret dem i forhold til nutidig anvendelse af digitale kort. I samme proces har 
Miljøstyrelsen gennemgået de oprindelige høringssvar fra den gang man udpegede Natura 2000-
områderne og sikret overensstemmelse mellem områdegrænserne og høringssvarene.  



 

 

138 

4.13.3 Udvidelse af fuglebeskyttelsesområdet 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 på Rømø som 
fuglebeskyttelsesområde er foretaget i overensstemmelse med aftalen om yderligere naturarealer. 
Arealerne forventes at indeholder levested for natravn. 

4.13.4 Opsamling 

Miljøstyrelsen har på baggrund af gennemgangen af høringssvarene ændret fuglebeskyttelsesområdets 
grænser flere steder langs den indre områdegrænse, og der henvises til det digitale kortmateriale. 
Områdegrænsen for fuglebeskyttelsesområde F65 Rømø er justeret således at der er udvidet med 69 
ha og udtaget i alt 8 ha intensivt drevet landbrugsjord eller bebyggelse. De nye områdegrænser 
fremgår af Figur 134.   

 

Figur 134. Den endelige afgrænsning af fuglebeskyttelsesområde F65 Rømø fremgår af kortet. 
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 Fuglebeskyttelsesområde F67 Ballum Enge, Husum Enge og Kamper 4.14
Strandenge  

4.14.1 Høringsforslag 

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

Figur 135 viser de berigtigede grænser samt høringsforslaget for fuglebeskyttelsesområde F67 Ballum 
Enge, Husum Enge og Kamper Strandenge. 

 

Figur 135. Fglebeskyttelsesområde F67. Den lilla skravering viser de berigtigede grænser for 
fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering angiver høringsforslagets afgrænsning. 
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4.14.2 Indkomne høringssvar 

Miljøstyrelsen har modtaget i alt 9 ændringsforslag til fuglebeskyttelsesområdet. Ændringsforslagene 
er fra Danmarks Naturfredningsforening (DN-Vadehavet) og flere lodsejere. Ændringsforslagene 
indeholder både forslag til udvidelse og reduktion af områdets afgrænsning.  

På Figur 136 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 efter hinanden med start i det 
nordligste punkt og derefter med urets retning.   

 

Figur 136. Fuglebeskyttelsesområde F65. Den lilla skravering viser de berigtigede grænser for 
fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde skravering angiver høringsforslagets afgrænsning. De 
gule, blå og brune helfarvede polygoner viser ændringsforslagene, således at gul er forslag til 
udvidelse, blå er forslag til reduktion og brun er forslag til nye områder. 
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4.14.2.1  Kvadrat 346-347 og 364-365 – arealer vest og sydvest for Rejsby 

 

Figur 137. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. Figur 136. Den 
lilla skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde 
skravering angiver høringsforslagets afgrænsning.De gule, blå og brune helfarvede polygoner 
viser ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til reduktion og 
brun er forslag til nye områder.  

Miljøstyrelsen har foreslået justeringer i områdegrænsen vest og sydvest for Rejsby. Områdegrænsen 
er justeret primært med fokus på at følge naturlige skel i landskabet og at udtage intensivt drevne 
arealer samt bebyggelse. Justeringerne er sket, da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige 
kriterier. Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af Naturdatabasen og DOF-
basen. På baggrund af dette, er det Miljøstyrelsens faglige vurdering, at der ikke er tilstrækkeligt 
grundlag for at opretholde arealet i fuglebeskyttelsesområdet. 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 eller bebyggelse. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at 
arealerne kan udtages fra fuglebeskyttelsesområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af 
beskyttelsen i forhold til den eksisterende udpegning.  

Dansk Ornitologisk Forening (DOF-Sydvestjylland) foreslår, at området udvides og at den oprindelige 
grænse bibeholdes, da de lavtliggende enge nedenfor gestranden ifølge DOF-Sydvestjylland er af stor 
betydning for en række af de arter, området netop er udpeget for at beskytte. DOF-Sydvestjylland 
anfører, at en øget intensivering af landbrugsdriften har forringet levevilkårene for både mere 
udbredte fuglearter og de særligt beskyttelseskrævende. DOF-Sydvestjylland anfører, at lavtliggende 
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arealer i dag ofte er våde og direkte oversvømmede. Danmarks Naturfredningsforening (DN-
Vadehavet) foreslår ligeledes, at området udvides, og at den oprindelige grænse bibeholdes, da arealet 
efter DN-Vadehavets opfattelse indeholder flere arter på udpegningsgrundlaget. Esbjerg Kommune 
ønsker, at Miljøstyrelsen genovervejer udtagningen, således at området udvides og at den oprindelige 
grænse bibeholdes. Esbjerg Kommune anfører, at har den enkelte lodsejer arealer i Natura 2000, så er 
det Esbjerg Kommunes opfattelse, at den enkelte lodsejer væsentlig bedre mulighed for at få støtte til 
ekstensiv drift eller deltage i vandstandsprojekter. 
 
Miljøstyrelsen har gennemgået datagrundlaget samt luftfoto mv. og vurderer, at arealet ikke 
bidrager til beskyttelsen af fugle 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 væsentlig negativ effekt for fuglene på områdets udpegningsgrundlag, da der 
fortsat findes velegnede landbrugsarealer inden for Natura 2000-området. Ønske om at gennemføre 
projekter på området og dermed et genopretningspotentiale kan alene ikke godtgøre en udvidelse. 
Opretholdelse af et areal som fuglebeskyttelsesområde for at bevare tilskudsmuligheder 
imødekommes ikke. På den baggrund fastholdes høringsforslaget. 

4.14.2.2 Kvadrat 366 – arealer syd for Havervad 

 

Figur 138. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. Figur 136. Den 
lilla skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde 
skravering angiver høringsforslagets afgrænsning.De gule, blå og brune helfarvede polygoner 
viser ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til reduktion og 
brun er forslag til nye områder. 

Miljøstyrelsen har foreslået justeringer i områdegrænsen syd for Havervad. Områdegrænsen er 
justeret primært med fokus på at følge naturlige skel i landskabet og at udtage intensivt drevne arealer 
samt bebyggelse. Justeringerne er sket, da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. 
Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af Naturdatabasen og DOF-basen. På 
baggrund af dette, er det Miljøstyrelsens faglige vurdering, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for at 
opretholde arealet i fuglebeskyttelsesområdet. Miljøstyrelsen har desuden foretaget en vurdering af 
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luftfoto fra 1995 og 2016. Det vurderes, at de udtagne arealer på begge luftfoto kan karakteriseres som 
intensivt drevet areal eller bebyggelse. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealerne kan 
udtages fra fuglebeskyttelsesområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i 
forhold til den eksisterende udpegning.  

Miljøstyrelsen er i forbindelse med behandling af høringssvarene blevet opmærksom på, at der skal 
foretages en justering i overensstemmelse med Miljøstyrelsens faglige kriterier for justeringen af 
Natura 2000-områdernes grænser. Miljøstyrelsen har gennemgået datagrundlaget samt luftfoto 
mv. og vurderer på den baggrund, at et delareal bidrager til beskyttelsen af sangsvane, bramgås, 
kortnæbbet gås og hjejle samt sikring og opretholdelse af levesteder for blåhals, der 
alle er på fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag. Der lægges desuden vægt på, at 
delarealet forekommer særligt vandlidende og delvist ekstensivt drevet. De justerede grænser ses på 
Figur 139. 

 

Figur 139. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. Figur 136. Den 
lyserøde skravering angiver høringsforslagets afgrænsning og den røde streg angiver den 
opdaterede områdegrænse. 
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4.14.2.3 Kvadrat 367 og 387 – arealer nær Astrup 

 

Figur 140. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. Figur 136. Den 
lilla skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde 
skravering angiver høringsforslagets afgrænsning.De gule, blå og brune helfarvede polygoner 
viser ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til reduktion og 
brun er forslag til nye områder. 

Miljøstyrelsen har foreslået justeringer i områdegrænsen nær Astrup. Områdegrænsen er justeret 
primært med fokus på at følge naturlige skel i landskabet og at udtage intensivt drevne arealer samt 
bebyggelse. Justeringerne er sket, da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. 
Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af Naturdatabasen og DOF-basen. På 
baggrund af dette, er det Miljøstyrelsens faglige vurdering, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for at 
opretholde arealet i fuglebeskyttelsesområdet. 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 eller bebyggelse. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealerne kan 
udtages fra fuglebeskyttelsesområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i 
forhold til den eksisterende udpegning.  

Lodsejere foreslår en reduktion syd for Astrup, da lodsejere anfører, at arealet efter lodsejernes 
opfattelse er intensivt drevet landbrugsjord. 
 
Miljøstyrelsen har på baggrund af høringssvaret gennemgået datagrundlaget samt luftfoto og 
vurderer på den baggrund, at arealet ikke bidrager til beskyttelsen af arter eller levested for arter på 
fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag. På den baggrund justeres høringsforslaget. De 
justerede grænser ses på Figur 141. 
 
Danmarks Naturfredningsforening (DN-Fanø) foreslår, at området udvides, og at den oprindelige 
grænse bibeholdes, da arealet efter DN-Fanøs opfattelse kan være et fourageringsområde for gæs, 
hjejler og viber, men eksakte data haves ikke. 
 
Miljøstyrelsen har endnu en gang gennemgået datagrundlaget samt luftfoto mv. og vurderer, at et 
delareal bidrager til beskyttelsen af blåhals, der er på fuglebeskyttelsesområdets 
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udpegningsgrundlag. Der lægges desuden vægt på, at delarealerne forekommer ekstensivt drevet. 
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 
de resterende landbrugsarealer i området ikke har væsentlig negativ effekt for fuglene på områdets 
udpegningsgrundlag, da der fortsat findes velegnede landbrugsarealer inden for Natura 2000-
området. På den baggrund justeres høringsforslaget. De justerede grænser ses på Figur 141. 

 

Figur 141. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. Figur 136. Den 
lyserøde skravering angiver høringsforslagets afgrænsning og den røde streg angiver den 
opdaterede områdegrænse.       

Lodsejere foreslår to reduktioner i kvadrat 387, da lodsejerne anfører, at arealerne efter lodsejernes 
opfattelse er intensivt drevet landbrugsjord. 
 
Det pågældende areal er i høringsforslaget udtaget af fuglebeskyttelsesområdet. 
 
Lodsejere foreslår en reduktion i den sydlige del af kvadrat 367, da lodsejerne anfører, at arealet efter 
lodsejernes opfattelse er intensivt drevet landbrugsjord. 
 
I processen med at justerer grænserne for fuglebeskyttelsesområderne fokuseres der på justeringer i 
kanten af områdegrænserne på baggrund af EU’s retningslinjer for afgrænsning af Natura 2000-
områder. Forslaget vil give anledning til, at der laves et hul inde i det eksisterende 
fuglebeskyttelsesområde. Dette er ikke i overensstemmelse med EU’s retningsliner. På baggrund af 
dette fastholdes høringsforslagets områdegrænse. 
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4.14.2.4 Kvadrat 368-369 og 388-389 – arealer sydvest for Skærbæk 

 

Figur 142. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. Figur 136. Den 
lilla skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde 
skravering angiver høringsforslagets afgrænsning.De gule, blå og brune helfarvede polygoner 
viser ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til reduktion og 
brun er forslag til nye områder. 

Miljøstyrelsen har foreslået justeringer i områdegrænsen sydvest for Skærbæk. Områdegrænsen er 
justeret primært med fokus på at følge naturlige skel i landskabet og at udtage intensivt drevne arealer 
samt bebyggelse. Justeringerne er sket, da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. 
Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af Naturdatabasen og DOF-basen. På 
baggrund af dette, er det Miljøstyrelsens faglige vurdering, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for at 
opretholde arealet i fuglebeskyttelsesområdet. 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 eller bebyggelse. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealerne kan 
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udtages fra fuglebeskyttelsesområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i 
forhold til den eksisterende udpegning.  

Danmarks Naturfredningsforening (DN-Vadehavet) foreslår at området udvides og at den oprindelige 
grænse bibeholdes, da der findes gæs og sikkert nogle få engfugle samt rastende/fouragerende hjejler 
og viber. Endvidere anfører DN-Vadehavet, at der nær Ottersbøl findes hedehøg, som fouragerer i 
området. 
 
Miljøstyrelsen kan med henvisning til det foreliggende datagrundlag ikke dokumentere, at arealet 
har væsentlig betydning som levested for gæs og hjejler, der er 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 væsentlig negativ effekt for fuglene på 
områdets udpegningsgrundlag, da der fortsat findes velegnede landbrugsarealer inden for Natura 
2000-området. 
 
En lodsejer foreslår en reduktion, da lodsejeren anfører, at arealet efter lodsejerens opfattelse er 
intensivt dyrkede marker i omdrift. 

Det er Miljøstyrelsens faglige vurdering, at dette og de omkringliggende arealer med beliggenhed 
umiddelbart op til og i nærhed af Brede Å bidrager til beskyttelsen af sangsvane, bramgås, 
kortnæbbet gås og hjejle samt sikring og opretholdelse af levesteder for blåhals, 
engsnarre, mosehornugle og hedehøg, der alle er på fuglebeskyttelsesområdets 
udpegningsgrundlag. På den baggrund fastholdes høringsforslagets områdegrænser. 
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4.14.2.5 Kvadrat 350-351, 370-371 og 390 – arealer nordvest for Randerup 

 

Figur 143. Tallene angiver nummeret på de kvadrater, hvis indhold behandles jf. Figur 136. Den 
lilla skravering viser de berigtigede grænser for fuglebeskyttelsesområdet, og den lyserøde 
skravering angiver høringsforslagets afgrænsning.De gule, blå og brune helfarvede polygoner 
viser ændringsforslagene, således at gul er forslag til udvidelse, blå er forslag til reduktion og 
brun er forslag til nye områder.  

Miljøstyrelsen har foreslået justeringer i områdegrænsen nordvest for Randerup. Områdegrænsen er 
justeret primært med fokus på at følge naturlige skel i landskabet og at udtage intensivt drevne arealer 
samt bebyggelse. Justeringerne er sket, da arealerne lever op til Miljøstyrelsens faglige kriterier. 
Miljøstyrelsen har vurderet tilgængeligt fagligt materiale i form af Naturdatabasen og DOF-basen. På 
baggrund af dette, er det Miljøstyrelsens faglige vurdering, at der ikke er tilstrækkeligt grundlag for at 
opretholde arealet i fuglebeskyttelsesområdet. 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 eller bebyggelse. Ud fra dette har Miljøstyrelsen vurderet, at arealerne kan 
udtages fra fuglebeskyttelsesområdet, uden at der sker en kvalitativ forringelse af beskyttelsen i 
forhold til den eksisterende udpegning.  

Danmarks Naturfredningsforening (DN- Vadehavet) foreslår at området udvides og at den oprindelige 
grænse bibeholdes, da der kan være ganske mange fouragerende og rastende gæs (bramgås, blisgås) og 
måske også gulnæbbede svaner. Endvidere anfører DN-afdelingerne i Vadehavet, at der er flere 
observationer af syngende/muligt ynglende blåhals omkring Randrup. Endeligt anfører DN-Vadehavet 
at der kan være ynglende hedehøg i området. 
 
Miljøstyrelsen kan med henvisning til det foreliggende datagrundlag ikke dokumentere, at arealet 
har væsentlig betydning som levested for gæs, blåhals, gulnæbede svaner og hedehøg, der er på 
fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag. Justeringen af Natura 2000-områdernes grænser 
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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 væsentlig negativ 
effekt for fuglene på områdets udpegningsgrundlag, da der fortsat findes velegnede 
landbrugsarealer inden for Natura 2000-området.   
 

4.14.2.6 Øvrige arealer 

Miljøstyrelsen har kvalitetssikret områdegrænserne for øvrige arealer. Miljøstyrelsen har gennemgået 
områderne og justeret dem i forhold til nutidig anvendelse af digitale kort. I samme proces har 
Miljøstyrelsen gennemgået de oprindelige høringssvar fra den gang man udpegede Natura 2000-
områderne og sikret overensstemmelse mellem områdegrænserne og høringssvarene.  

4.14.3 Opsamling 

Miljøstyrelsen har på baggrund af gennemgangen af høringssvarene ændret fuglebeskyttelsesområdets 
grænser flere steder i den indre del af Ballummarsken, og der henvises til det digitale kortmateriale. 
Områdegrænsen for fuglebeskyttelsesområde F67 Ballum Enge, Husum Enge og Kamper Strandenge 
er justeret således, at der er udtaget i alt 1.024 ha intensivt drevet landbrugsjord eller bebyggelse. Der 
er ikke foretaget udvidelser i området. De nye områdegrænser fremgår af Figur 144. 

 

Figur 144. Den endelige afgrænsning af fuglebeskyttelsesområde F67 Ballum Enge, Husum Enge 
og Kamper Strandenge fremgår af kortet. 
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 Miljøstyrelsens forslag til nye grænser for N89 Vadehavet med 5
Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde 

 Opsamling 5.1

Miljøstyrelsen har ændret områdets grænser flere steder samt tilføjet F63 Sønder Ådal, og der henvises 
til det digitale kortmateriale. Afgrænsningen af Natura 2000-område N89 Vadehavet med Ribe Å, 
Tved Å og Varde Å vest for Varde er justeret på baggrund af Miljøstyrelsens høringsforslag, de 
indkomne høringssvar, høringen i 2018 af implicerede lodsejere og udlægning af Naturstyrelsens. I alt 
udvides Natura 2000-områdets med 2.646 ha og reduceres med 5.451 ha.  
 

 
 

Figur 145. Den endelige afgrænsning af Natura 2000-område N89 Vadehavet med Ribe Å, Tved Å 
og Varde Å vest for Varde 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

Miljøstyrelsen har valgt at uddybe argumentationen i behandling af høringssvar på s.24, 27, 47, 66, 75, 
77-78, 82-86, 88, 91, 132, 143-144 og 147 i dette høringsnotat. Ændringerne fremgår med fed skrift. 
 
Der er kommet en række høringssvar til område N89 Vadehavet. Høringssvarene vedrører konkret 
H78 Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde, F57 Vadehavet, H90 Vidå med tilløb, 
Rudbøl Sø og Magisterkogen og F60 Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen. 

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

6.2.1 H78 Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde og F57 
Vadehavet 

DN-Esbjerg genfremsender et forslag om udvidelse af habitatområdet ved Marbæk (se også afsnit 
4.1.2.10), hvori de anfører uddybende bemærkninger til arealerne, som ikke er medtaget i udvidelsen 
af habitatområdet.  

Miljøstyrelsen har genbehandlet disse høringssvar ud fra de faglige kriterier, luftfoto fra 1995 og 2016 
og fagligt materiale og supplerer vurderingen i afsnit 4:  

Miljøstyrelsen har medtaget arealer, som bidrager til udpegningsgrundlaget for habitatområdet, og 
som er inddraget i områdeudpegningen med lodsejers accept. Områdeafgrænsningen ændres ikke.  

DN-Esbjerg foreslår en udvidelse af H78 og F57 ved Esbjerg Havn, da arealet sydøst for havnen efter 
DN-Esbjergs opfattelse fejlagtigt ikke blev medtaget i den oprindelige udpegning af områderne.  

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. I øvrigt vurderer 
Miljøstyrelsen på baggrund af sagsdokumenter fra den oprindelige udpegning, at grænsen ikke er 
fejlagtigt placeret. Områdeafgrænsningen ændres ikke. 
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6.2.2 H90 Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterkogen og F60 Vidåen, 
Tøndermarsken og Saltvandssøen 

Fugleværnsfonden genfremsender et forslag om udvidelse af habitatområdet og 
fuglebeskyttelsesområdet, sådan at Fugleværnsfondens arealer ved Bremsbøl Sø inddrages i 
områderne (se også afsnit 4.3.2.4 og 4.11.2.3). 

Miljøstyrelsen har genbehandlet disse høringssvar ud fra de faglige kriterier, luftfoto fra 1995 og 2016 
og fagligt materiale og supplerer vurderingen i afsnit 4:  

Miljøstyrelsen har på baggrund af høringssvaret gennemgået datagrundlaget på ny. Miljøstyrelsen 
vurderer på den baggrund, at arealet bidrager til beskyttelsen af flere ynglende fuglearter på 
udpegningsgrundlaget for fuglebeskyttelsesområdet, bl.a. plettet rørvagtel, rørdrum og blåhals. 
Derimod fastholdes vurderingen for habitatområdet.  

På baggrund heraf justeres områdegrænsen for fuglebeskyttelsesområdet, så arealet bliver omfattet 
af fuglebeskyttelsesområdet og Natura 2000-området. Således erstatter vurdering og nedenstående 
kort samme på s. 127-128 i dette høringsnotat. 

 

Figur 146. Den lyserøde skravering angiver afgrænsningen af området og den røde streg angiver 
den opdaterede områdegrænse. 
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Figur 1467. Den endelige afgrænsning af fuglebeskyttelsesområde F60 Vidåen, Tøndermarsken og 
Saltvandssøen fremgår af kortet. 
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 Opsamling 6.3

Afgrænsning af Natura 2000-områder N89 Vadehavet er justeret på baggrund af Miljø- og 
Fødevareministeriets bekendtgørelseshøring. I alt udvides Natura 2000-området med 17 ha. Den 
endelige områdegrænse fremgår af bekendtgørelsen, der forventes at gælde fra 1. november 2018, og 
kan også findes på Miljøstyrelsens hjemmeside. Den endelige afgrænsning kan desuden ses på 
nedenstående kort. 

 
 

Figur 1478. Den endelige afgrænsning af Natura 2000-område N89 Vadehavet med Ribe Å, Tved Å 
og Varde Å vest for Varde fremgår af kortet. 
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