Magistraten

Punkt 11.

Godkendelse af forslag til Natura 2000-handleplaner 2016-2021
2016-007306
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender forslagene til Natura 2000-handleplaner med
offentlig høring fra den 20. oktober 2016 til den 15. december 2016.
Rose Slot Hansen var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
Hans Henrik Henriksen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
De statslige Natura 2000-planer for 2. planperiode 2016-2021 blev offentliggjort den 20. april 2016, og herefter er det kommunernes opgave at udarbejde Natura 2000-handleplaner til udmøntning af disse.
Forslag til handleplanerne skal sendes i offentlig høring senest den 20. oktober 2016 i mindst 8 uger. De
endelige kommunale Natura 2000-handleplaner skal offentliggøres senest den 20. april 2017, og vil blive
behandlet på byrådets møde den 27. marts 2017.
Formålet med handleplanerne er at udmønte Natura 2000-planernes indsatsprogram. Kommunerne er myndighed for udarbejdelse af handleplaner for de lysåbne naturtyper og skovarealer, hvor der ikke er fredskovspligt. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning er myndighed på skovbevoksede, fredskovspligtige arealer. Offentlige ejere har mulighed for selv at lave forvaltningsplaner for deres områder, og disse er i så fald
ikke omfattet af den kommunale handleplan.
Aalborg Kommune har andel i 6 Natura 2000-områder, og handleplanlægningen for disse er sket i tæt samarbejde med de kommuner, som vi deler områderne med. Der er udarbejdet én fælles Natura 2000handleplan for hvert Natura 2000-område.
Handleplanerne indeholder en redegørelse for gennemførelsen af handleplanen for 1. planperiode. Desuden
er det et krav, at planerne indeholder en redegørelse for de forventede initiativer, som kommunalbestyrelsen
vil tage for at gennemføre Natura 2000-planen, herunder som noget nyt en plan for interessentinddragelse.
Planernes gennemførelse er i høj grad afhængig af private lodsejeres medvirken, fordi virkemidlerne til indsatsen overvejende består af frivillige Natura 2000-tilskudsordninger under landdistriktsprogrammet, og
kommunens rolle er derfor i høj grad faciliterende. I mindre omfang kan nødvendige tiltag som hedepleje
ikke finansieres over landdistriktsprogrammet, og disse tiltag er derfor forudsat gennemført ved kommunale
midler.
I Aalborg Kommune er vi kommet langt med indsatsen i 1. planperiode. På de lysåbne naturtyper er der i
stort omfang etableret hegn og afgræsning af arealerne. Der er sikret naturpleje på over halvdelen af disse
naturtyper. Det er sket ved brug af Natura 2000-tilskudsordningerne, kommunale midler og andre tilskudsmuligheder. Søgningen til projekter med etablering af naturlige vandstandsforhold og rydning af tilgroede
naturarealer har været lille, bortset fra i Lille Vildmose, hvor der gennem bl.a. EU-Life+ projektet er gennemført en meget stor del af den nødvendige indsats med at hæve vandstand for at udvide højmosenaturen.
Fokus for indsatsen i 2. planperiode er:
• At færdiggøre og konsolidere indsatsen fra 1. planperiode.
• At fortsætte arbejdet med at sikre naturpleje på de arealer, hvor det er nødvendigt for at sikre og forbedre naturtilstanden.
• At der i nogle områder startes en indsats for at forbedre naturen gennem sammenkædning af eksisterende og særlig sårbar natur.
• At sikre en indsats mod invasive arter og målrettet forbedre levesteder for bl.a. truede ynglefugle.
Samlet set betyder det, at der i Aalborg Kommune inden udgangen af 2021 skal arbejdes for rydning af
uønsket opvækst på op til 1.100 ha, plejes med græsning eller høslæt på yderligere op til yderligere 900 ha
og ske forbedring af hydrologi på op til 1.000 ha. Dertil kommer etablering af nye arealer med habitatnatur og
sammenbinding af naturtyper.
Handleplanerne er bindende for anden offentlig planlægning som f.eks. kommuneplanen og har derfor karakter af en overordnet plan og ikke en forvaltningsplan. Ifølge ’Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes
Natura 2000-handleplaner’ skal handleplanerne være så konkrete, at deres gennemførelse kan vurderes,
men de må ikke foregribe det præcise indhold af de projekter, der udarbejdes på de enkelte ejendomme i
forbindelse med gennemførelse af planerne.
Highlights fra områderne og indsatsen i 1. planperiode
Natura 2000-område nr. 14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord
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Aalborg Kommunes østkyst med især vigtige strandengs- og overdrevsområder ligger inden for dette langstrakte Natura 2000-område. De fredede Muldbjerge og fredningen ved Knarmou Strandenge ligger inden
for området. Kommunen varetager plejen inden for den fredede del af området, men der er derudover et
behov for pleje af privatejede strandenge og strandoverdrev. Kommunen har lavet indsats for udbredelsen af
tilskudsordningerne i området, ligesom der er brugt midler til erstatninger for at sikre overdrevsnaturtyper i
Mulbjerge.
Natura 2000-område nr. 15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal
Området er stort og med overvejende privatejede arealer. Området består i Aalborg Kommune af Halkær
Ådal med ådals naturtyper samt strandenge langs Limfjorden og Halkær Bredning. Der er kommet en god
udbredelse af naturpleje gennem hegninger og udbredelse af tilskudsordningerne ikke mindst på strandengene. Der er stadig behov for gennemførelse af naturlig hydrologi både på strandenge og i ådalen. Området
forventes at indgå i et kommende EU-Life projekt om landmanden som naturforvalter i ådale i Himmerland.
Natura 2000-område nr. 17 Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov
Kommunens største Natura 2000-område (landareal) som tillige indeholder landets største fredning. Mosen
er Nordvesteuropas største højmose, og områder rummer derudover nogle af landets største og bedste naturskove samt store kalk-overdrev. Med EU-Life+ projektet er arbejdet godt i gang. Der er hævet vandstand
og sket rydninger med formålet at genskabe højmose i Mellemområdet. Der er stadig behov for at sikre
vandstandsforholdene i dele af højmosen og for at forbedre forholdene, så der kan genskabes højmose.
Natura 2000-område nr. 18 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø
Aalborg Kommunes andel af området ligger i Lindenborg Ådal. Området er privatejet med mange lodsejere
med små arealer. Kommunen har lavet indsats for at hjælpe lodsejere i gang med at samarbejde om fælles
naturpleje og brug af tilskudsordningerne. Området forventes at indgå i et kommende EU-Life projekt om
landmanden som naturforvalter i ådale i Himmerland.
Natura 2000-område nr. 19 Lundby Hede, Oudrup Østerhede og Vindblæs Hede
De Himmerlandske Heder i den vestlige del af kommunen indgår i en større fredning. Hedeplejen er godt i
gang med græsning og afskrælning, ligesom der har været gode resultater med afbrænding af hede. Indsatsen skal fortsætte for forbedring og udbredelsen af hedens habitatnaturtyper.
Natura 2000-område nr. 218 Hammer Bakker, østlig del
Kommunens mindste Natura 2000-område ligger i den østlige del af Hammer Bakker, hvoraf en del er fredet.
Dansk Botanisk Forening ejer størstedelen af området. Området er især udpeget for sin fine forekomst af
skovnatur, hede og overdrev, der veksler i en mosaik. Der er gennemført et stort projekt med rydning af plantage for at udbrede overdrevsnaturen. Der er etableret hegning og naturpleje med afgræsning. Der er stadig
behov for opfølgning af plejen af området.
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Bilag:
Forslag til handleplan for Natura 2000-område nr. 14 Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord.pdf
Handleplan Natura 2000-område nr. 15
Handleplan Natura 2000-område nr. 17
Forslag til handleplan for Natura 2000 område nr. 19, Lundby
Forslag til Handleplan for Natura 2000-område nr. 18
Handleplan Natura 2000-område nr. 218
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