By- og Landskabsudvalget

Punkt 12.

Status for kommunal indsats i Natura 2000 områderne
2013-13334
By- og Landskabsforvaltningen fremsender til By- og Landskabsudvalgets orientering status for kommunal
indsats i Natura 2000 områderne i Aalborg Kommune.
Beslutning:
Til orientering
Kirsten Algren var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Generelt
Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og
beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene.
Grundlaget for Natura 2000 er EU’s naturbeskyttelsesdirektiver, som består af fuglebeskyttelsesdirektivet og
habitatdirektivet.
I Danmark er der udpeget 252 Natura 2000-områder, hvoraf Aalborg Kommune har andel i 6 nedenstående
områder.







Natura 2000-område nr. 14 Aalborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord
Natura 2000-område nr. 15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal
Natura 2000-område nr. 17 Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov
Natura 2000-område nr. 18 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø
Natura 2000-område nr. 19 Lundby Hede, Oudrup Østerhede og Vindblæs Hede
Natura 2000-område nr. 218 Hammer Bakker, østlig del

Natura 2000 områder i Aalborg Kommune.
For hvert område har Naturstyrelsen lavet en Natura 2000 plan med vurdering af naturtilstand, påvirkninger
og langsigtet mål. Efterfølgende har kommunen udarbejdet kommunale handleplaner for de Natura 2000
områder, som kommunen har andel i.
Aalborg Kommune har udarbejdet handleplaner for de seks ovenstående områder og handleplanerne blev
vedtaget af Byrådet d. 26. november 2012.
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Kommunerne har ansvaret for at sikre handleplanernes realisering, undtaget de fredsskovpligtige
habitatnaturtyper, som varetages af Naturstyrelsen.
Det medfører, at der inden udgangen af 2015 skal der foregå følgende overordnede aktiviteter indenfor
Natura 2000 områderne i Aalborg Kommune:
Aktivitet
Rydning af uønsket opvækst
Græsning eller høslæt
Forbedring af hydrologi
Etablering af nye arealer med
habitatnatur

Samlet areal i kommunen
Ca. 1000 hektar
Ca. 1600 hektar
Ca. 2300 hektar
Ca. 1100 hektar

Heraf kommunalt ejet
12 hektar kommunalt ejede
67 hektar kommunalt ejede
17 hektar kommunalt ejede
7 hektar kommunalt ejede

Virkemidler
Staten og Kommunernes Landsforening (KL) har indgået aftale om opgavens omfang og finansiering.
Frivillige tilskudsordninger fra NaturErhvervstyrelsen skal danne baggrund for en væsentlig del af indsatsen.
Kommunernes rolle er her at virke for udbredelsen af tilskudsordningerne gennem generel information og
supplerende information til lodsejere for at få ordningerne udbredt.
Kommunerne kan også søge om finansiering i EU-Life projekter. Det vil typisk dreje sig om store projekter,
som det Aalborg Kommune pt. deltager i i Lille Vildmose.
Informationsaktiviteter i 2014
Information til lodsejere om Natura 2000 ordninger i 2014
I samarbejde med nabokommunerne er der skrevet artikler om samarbejdet mellem lodsejere og kommuner.
I perioden op til ansøgningsrunden er lodsejere af nogle af de bedste naturkvaliteter blevet besøgt af
forvaltningens medarbejdere, som i den forbindelse hjælper lodsejer i forhold til ansøgningsproces og
hensigtsmæssige tiltag, herunder udarbejdelse af ansøgninger.
Endelig er ca. 150 lodsejere via brev blevet informeret om Natura 2000 projektordningerne og inviteret til en
informationsaften hos landboforeningen Agri Nord. Disse lodsejere er udvalgt på baggrund af arealernes
naturværdier og tilskudsordningernes virkemidler i forhold til det konkrete areal. Det kunne eksempelvis være
lodsejer til en eng med mange naturværdier, hvor manglende afgræsning har medført en kraftig tilgroning af
højstauder og pileopvækst.

Ansøgt/iværksat pleje i perioden 2013-2014 (udover EU life projekt Lille Vildmose).

Ansøger
Aalborg Kommune
Private lodsejere

Plejeareal (hektar)
600 hektar
Ukendt

Tilsagn (kr.)
3.000.000
Ukendt

Ovenstående tabel er en summering af Natura 2000 projekter (græsning, rydning og hydrologiske
forundersøgelser) målrettet fra perioden 2013 og 2014, fordi arbejdet med de enkelte projekter typisk
strækker sig over flere år.
Som følge af at ordningerne er blevet mere udbredt, afprøvet og tilrettet er interessen blandt lodsejere
stigende. Og der er således søgt og givet tilsagn til Natura 2000 projekter i alle seks områder.
På nuværende tidspunkt har kommunerne ikke oplysninger om eventuelle private projekter, men
NaturErhvervstyrelsen forventer at offentliggøre alle projekter på deres hjemmeside. Der er endnu ikke
udmeldt et tidspunkt for denne offentliggørelse.
I bilag 1 er en nærmere beskrivelse af projektet og plejetiltag i de enkelte Natura 2000 områder.
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Nye Natura 2000 handleplaner
Naturstyrelsen præsenterer senere på året nye Natura 2000 planer for alle områderne, som kommunerne får
mulighed for at kommentere og efterfølgende skal udarbejde nye handleplaner for.
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Bilag:
Bilag 1 - Projekt- og plejetiltag i de enkelte Natura 2000 områder
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