Magistraten

Punkt 5.

Høringssvar til forslag til Natura 2000-planer 2016-2021
2014-003130
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender vedlagte høringssvar til statens forslag til Natura
2000-planer.
John G. Nielsen var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Statens forslag til 2. generation af Natura 2000-planer er i offentlig høring i perioden fra den 19. december
2014 til den 10. april 2015.
Planerne udspringer af EU’s to naturdirektiver (habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet) og er i Danmark udmøntet i miljømålsloven. Første planperiode løber fra 2010 til 2015 og anden planperiode 20162021. Når Natura 2000-planerne er vedtaget, skal kommunerne og offentlige ejere udarbejde en Natura
2000-handleplan for hvert enkelt Natura 2000-område.
By- og Landskabsforvaltningen har udarbejdet vedlagte høringssvar.
Høringssvaret omfatter de seks Natura 2000-planer, som helt eller delvist ligger i Aalborg Kommune. Det
drejer sig om Natura 2000-planer for følgende Natura 2000-områder:
 Aalborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord
 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal
 Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov
 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø
 Lundby Hede, Oudrup Østerhede og Vindblæs Hede
 Hammer Bakker, østlig del
Natura 2000-områderne omfatter godt 11.000 ha af kommunens landareal svarende til ca. 10%.
Natura 2000-planerne indeholder for det første langsigtede mål til opnåelse af gunstig bevaringsstatus for
områderne. De langsigtede målsætninger er der ingen tidsfrist på. For det andet indeholder planerne et indsatsprogram, der skal gennemføres i løbet af 2. planperiode 2016-2021.
Staten har udmeldt, at hovedformålet i 2. planperiode er at:

Færdiggøre indsatsen fra den gældende planperiode 2010-2015

Sikre pleje på lysåbne og plejekrævende naturarealer

Igangsætte en strategisk indsats for at forbedre og sikre den sårbare natur gennem etablering af større
sammenhængende og mere robuste naturarealer

Iværksætte en særlig indsats for truede ynglefugle og mod invasive arter.
Natura 2000-planerne forholder sig ikke til finansiering af indsatsen. Naturstyrelsen har i tilknytning til planerne offentliggjort et virkemiddelnotat, hvoraf fremgår, hvordan indsatsen skal finansieres, og at flere af
virkemidlerne er nye kommunale opgaver.
Indsatserne skal primært finansieres gennem følgende puljer:

Landdistriktsprogrammet – tilskud til afgræsning, rydning af trævækst, og forbedring af vandstandsforhold

EU’s LIFE-midler målrettet genopretning af Natura 2000-natur

Kommunale naturforvaltningsmidler (bl.a. tildelt som DUT-midler)

Skovbeskyttelse med tilskud til skovnaturtypebevarende drift.
Der har endnu ikke været forhandlinger mellem staten og Kommunernes Landsforening om ændring af midler i forhold til 1. planperiode. Det er By- og Landskabsforvaltningens vurdering, at planerne rejser behov for
øgede midler til løsningen af opgaven.
By- og Landskabsforvaltningen har i høringssvaret lagt vægt på dels en række overordnede og generelle
emner, som vedrører alle Natura 2000-planerne, dels er der lavet en kommentering med vægt på målsætninger og indsatsprogram i de enkelte planer.
Hovedpunkterne i Aalborg Kommunes høringssvar er følgende:
Natura 2000-planernes ambitionsniveau
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Målsætninger og indsatsprogram for områderne er ændret, så de i flere tilfælde er langt mindre konkrete,
end de var i 1. planperiode. Som det fremgår af både planerne fra 1. planperiode og forslaget til 2. generationsplanerne, så rækker målsætningerne ud over den enkelte planperiode.
By- og Landskabsforvaltningen finder det uheldigt, at målsætningerne fra 1. planperiode ikke er videreført i
de nye planer, og at det er uhensigtsmæssigt, at målene nu er mindre konkrete.
Kommunen har i høj grad benyttet de konkrete målsætninger i Natura 2000-planerne i forbindelse med vurderinger og afgørelser. Fx har afgørelser været begrundet i Natura 2000-planens specifikke udvidelseskrav
på visse naturtyper. Uden disse mål vurderer kommunen, at grundlaget for at træffe afgørelser bliver væsentligt forringet, og dermed vil det blive vanskeligere at bruge lovgivningen som virkemiddel.
Virkemidler og finansiering
Med planerne er udsendt et virkemiddelnotat. Notatet indeholder de virkemidler, der er i gang i første planperiode, og derudover er der nye virkemidler for anden planperiode. De omfatter bl.a. indsats mod invasive
arter, levesteder for ynglefugle, genrydning af projektarealer og klimaprojekter. For disse er påregnet kommunal finansiering. Det er glædeligt, at der er kommet flere virkemidler i kataloget. Kommunen deltager gerne i disse opgaver, men det må forudsættes, at kommunen tilføres de fornødne midler til formålet fra staten.
Det er erfaringen fra første planperiode, at implementering ved landdistriktsprogrammet kræver, at der bliver
gennemført initiativer, som understøtter lodsejernes brug af tilskudsordningerne. For at kunne arbejde for
sammenhæng og større driftsenheder er der derfor behov for projekter, der nedbryder skepsissen over for
ordningerne og sætter gang i samarbejdet i områderne, så der kommer bæredygtige løsninger. Aalborg
Kommune vil foreslå, at jordfordeling og engangserstatninger bliver mulige virkemidler inden for Natura
2000-indsatsen. Netop disse virkemidler har tidligere vist sig som vigtige redskaber for at fremme større
naturprojekter.
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Bilag:
Høringssvar Forslag til Natura 2000-planer 2016-2021
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