Magistraten

Punkt 3.

Godkendelse af Natura 2000-handleplaner 2016-2021
2016-007306
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender høringssvar, som er indkommet ved den
offentlige høring af Forslag til Natura 2000-handleplaner 2016-2021, samt godkender de endelige Natura
2000-handleplaner 2016-2021.
Mariann Nørgaard var fraværende.
Beslutning:
Anbefales.
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Sagsbeskrivelse
Forslag til Natura 2000-handleplaner 2016-2021 har været i offentlig høring i perioden 20. oktober – 15. december 2016. De endelige handleplaner skal offentliggøres senest den 20. april 2017. Handleplanerne udmønter de statslige Natura 2000-planer, som blev offentliggjort den 20. april 2016.
Aalborg Kommune har andel i 6 Natura 2000-områder. Handleplanerne er udarbejdet i tæt samarbejde med
de kommuner, som vi deler områderne med, og der er udarbejdet én handleplan pr. område. Behandling af
indkomne høringssvar i offentlighedsfasen er ligeledes sket i samarbejde med nabokommunerne.
Hver kommune er ansvarlig myndighed for gennemførelse af de dele af handleplanen, der dækker kommunens geografiske område, dog undtaget de skovbevoksede fredsskovspligtige arealer, som Miljøstyrelsen er
myndighed på. Offentlige lodejere som f.eks. Naturstyrelsen kan vælge at gennemføre den statslige Natura
2000-plan i egne drifts- og plejeplaner.
Aalborg Kommune har modtaget i alt 5 besvarelser til handleplanforslagene, og desuden har nabokommunerne fået høringssvar, som alene vedrører handleplanlægningen i deres del af de fælles Natura 2000områder.
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (nu Miljøstyrelsen) har sendt bemærkninger til alle seks handleplaner
og én indsigelse, som vedrører planen for område nr. 15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal.
Aage V. Jensen Naturfond og Friluftsrådet har sendt bemærkninger til planen for område nr. 17 Lille Vildmose, Tofte Skov og Høstemark Skov. Agri Nord har sendt bemærkninger om handleplanlægningen og indsatsen i Natura 2000-områderne generelt og bemærkninger vedrørende Lille Vildmose. Endelig har en privatperson sendt bemærkninger angående løse hunde og katte i områderne.
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har gjort indsigelse mod, at handleplanen for område nr. 15 Nibe
Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal ikke tilstrækkeligt beskriver den indsats, der skal ske for fjordterne
og dværgterne. Forvaltningen har været i dialog med styrelsen, og det er aftalt, at indsigelsen frafaldes, hvis
Aalborg Kommune undersøger mulighederne for afgræsning af 2 holme i Limfjorden, og at kommunernes
vurdering af, at der ikke kan laves specifik indsats for dværgterne, fremgår af planen.
Forvaltningen har udarbejdet en hvidbog med resumé af de indkomne høringssvar og forslag til besvarelse
af dem samt indstilling til den politiske behandling af høringssvarene.

Bilag 1: Hvidbog med kommunernes behandling af høringssvar.
Bilag 2: De høringssvar, som Aalborg Kommune har modtaget fra Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning,
Agri Nord, Friluftsrådet, Aage V. Jensen Naturfond og Svend Nielsen, Vodskov.
Bilag 3-8: Natura 2000-handleplanerne.
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Bilag:
Bilag 1 - Høringssvar Natura 2000-område nr. 14 (Hvidbog)
Bilag 2 - Samlet PDF over høringssvar (Miljø- og Fødevareministeriet, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning)
Bilag 3 - Handleplan Natura 2000 - område nr. 14
Bilag 4 - Handleplan Natura 2000-område nr. 15
Bilag 5 - Handleplan Natura 2000-område nr. 17
Bilag 6 - Handleplan Natura 2000 - område nr. 18
Bilag 7 - Handleplan Natura 2000- område 19
Bilag 8 - Handleplan Natura 2000-område nr. 218
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