Byrådet

Punkt 10.

Godkendelse af høringssvar vedrørende justeringer af Natura 2000 grænser
2016-074862
By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender By- og Landskabsforvaltningens høringssvar til
Miljø- og Fødevareministeriets offentlige høring om justering af grænserne for Natura 2000-områder.
Jens Toft-Nielsen kan ikke anbefale høringssvaret, idet Socialistisk Folkeparti mener, at Natura2000området skal udvides til hele Egholm og de omliggende fjordområder. Med den begrundelse, at de store
populationer af lysbuget knortegås og strandtudse, der findes i området, samt forekomsten af odder, berettiger
til en udvidelse af området.
Mariann Nørgaard var fraværende.
Magistraten anbefaler indstillingen.
Lasse P. N. Olsen var fraværende.
Byrådet 11-12-2017:
Enhedslisten stillede følgende ændringsforslag:
"Høringssvaret udvides med et forslag om, at Natura 2000-området udvides til at omfatte hele Egholm og de
omliggende fjordområder, som foreslået af Jens Toft på mødet i By- og Landskabsudvalget og med den af ham
fremførte begrundelse."
Udsat.
Mai-Britt Iversen var fraværende.
Efter byrådets møde den 11. december 2017 er bilaget 'Sagsforløb - Justering af grænserne for Natura
2000-områder' vedhæftet.
Byrådet 15-01-2018:
Udsat.
Beslutning:
Venstre stillede følgende ændringsforslag:
"Høringssvaret trækkes tilbage grundet mangelfuld sagsfremstilling."
Udsat til byrådets møde den 26. februar 2018
Hans Henrik Henriksen og Lars Peter Frisk var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Seks Natura 2000-områder ligger helt eller delvist i Aalborg Kommune. Områderne består af habitatområder
eller en kombination af habitat- og fuglebeskyttelsesområder.
I forbindelse med regeringens Naturpakke fra maj 2016 blev det aftalt at undersøge muligheden for at
udtage intensive jordbrugsarealer og byarealer af Natura 2000-områderne, samt eventuelt af udvide disse
med særligt værdifulde naturarealer.
Kommunerne indsendte i marts 2017 et teknisk, fagligt høringssvar til Miljøstyrelsen. Aalborg Kommune
indsendte i den forbindelse forslag til en række udvidelser, som By- og Landskabsudvalget blev orienteret
om 23. marts 2017.
Miljøstyrelsens forslag til grænsejusteringer af Natura 2000-områderne er nu sendt i offentlig høring i
perioden 28. september 2017 til 3. januar 2018.
Miljøstyrelsens høringsforslag til nye Natura 2000-grænser
Overordnet set er der med høringsforslaget først og fremmest udtaget intensive landbrugsarealer samt
mindre justeringer i form af indskrænkninger omkring sommerhusområder, lokalplanlagte områder mv. samt
derudover mindre udvidelser af naturarealer langs de eksisterende grænser.
De vigtigste indskrænkninger er foreslået i Lille Vildmose og nord for Farstrup, hvor større landbrugsområder
foreslås udtaget som habitatområde, så området kun er fuglebeskyttelsesområde. Desuden er der foreslået
indskrænkninger af Natura 2000-området på Egholm, hvor nogle intensivt dyrkede landbrugsarealer og
skove er foreslået udtaget. Endelig er følgende mindre arealer foreslået udtaget som Natura 2000-område:
jollehavnen i Hals, et lille rekreativt areal syd for Hou Havn, Sølyst Camping (udtaget som
fuglebeskyttelsesområde så det nu kun er habitatområde), Nibe renseanlæg og skydebane.
De vigtigste udvidelser er foreslået ved de Himmerlandske Heder, hvor hele Bruså-området er medtaget,
samt et større område i Lille Vildmose, så Kællingebjerg sammenbindes med Mellemområdet.
Høringssvar:
Hovedparten af Miljøstyrelsens forslag til indskrænkninger af områderne tages til efterretning. Det drejer sig
næsten udelukkende om intensivt dyrkede landbrugsområder, hvor områderne går fra at være både habitatog fuglebeskyttelsesområde til kun at være fuglebeskyttelsesområde. Disse indskrænkninger vurderer
forvaltningen kun har meget begrænset negativ betydning for Natura 2000-områdernes naturværdier og
fremtidige forvaltningsmuligheder, idet dyrkningsmulighederne ikke vil ændres som følge af ændringen i
arealstatus.
Det skal dog bemærkes, at en fjernelse af habitatområde-beskyttelsen på langt sigt kan være en barriere i
forhold til at kunne etablere ny natur og udvide naturarealerne i disse områder, og at det potentielt set
fratager jordejere i områderne fremtidige tilskudsmuligheder. Miljøstyrelsen opfordres derfor til at arbejde for,
at der udlægges målrettede bufferzoner langs de mest sårbare dele af Natura 2000-områderne, som der
også lægges op til i forbindelse med arbejdet med det Grønne Danmarkskort. Dette vil være en mere
omkostningseffektiv måde at sikre naturværdierne på.
Indskrænkningerne ved Hals og Hou Havne vurderes ikke at have negativ betydning for Natura 2000områdernes natur og fremtidige forvaltning og vil samtidigt være en administrativ forenkling. Forvaltningen
indstiller derfor, at disse tages til efterretning.
Egholm: Miljøstyrelsen har foreslået indskrænkninger af habitatområdet på 45 ha og
fuglebeskyttelsesområdet på 23 ha på Egholm. Forvaltningen foreslår, at disse områder fastholdes som
både habitat- og fuglebeskyttelsesområde, idet det vurderes, at de langsigtede klimaudfordringer med hævet
vandstand i randområderne omkring Egholm på et tidspunkt kan nødvendiggøre en ekstensivering af disse
arealer. Det vurderes, at fremtidige klima- og naturprojekter i disse områder lettere vil kunne gennemføres,
hvis det fastholdes som både fugle- og habitatområde.

Byrådet

Møde den 12.02.2018
kl. 16.00

Side 2 af 4

Byrådet
Paraplymosen: I høringsforslaget er der udtaget 182 ha af habitatområdet, der i dag ligger som buffer langs
nordkanten af Paraplymosen. Området består af en blanding af fortrinsvist dyrkede marker, smalle
skovstykker, § 3 beskyttet mose og eng, samt et enkelt areal med den særligt beskyttede skovbevokset
tørvemose, som er beskyttet under habitatdirektivet. Forvaltningen indstiller, at dette område fastholdes som
habitatområde, idet dette vurderes at forbedre mulighederne for at gennemføre fremtidige naturprojekter og
sikre en bredere vifte af støttemuligheder til lodsejere. Paraplymosen er et på nationalt plan meget værdifuldt
og sårbart moseområde af typen højmose, som er yderst sårbar over for forringelser af hydrologi og
ammoniaktilførsel fra landbrug.
Nibe Renseanlæg og skydebane: Området er i dag habitatområde, hvilket i Miljøstyrelsens høringsforslag er
fjernet, så det ikke længere er Natura 2000-område. Renseanlægget er under afvikling, mens skydebanen
stadig er aktiv. Lokalplanen, der vedrører renseanlægget, vil blive annulleret. Området er ejet af Aalborg
Kommune og er registreret som § 3-beskyttet natur og habitatnaturtypen strandeng og ligger i et
sammenhængende bælte af natur langs fjorden. Forvaltningen indstiller, at hele det kommunalt ejede
område nord for Løgstørvej fastholdes som habitatområde og udvides som fuglebeskyttelsesområde. Dette
vil betyde, at hovedparten af arealet vil udvikles og fastholdes som beskyttet strandeng, samt at
skydebaneaktiviteterne kan fastholdes på nuværende niveau.
Sølyst Camping: Campingpladsen er placeret mellem Løgstørvej og fjorden med alle bygninger og
hovedparten af øvrige installationer placeret mellem Løgstørvej og det gamle banelegeme. Miljøstyrelsen
foreslår i høringsforslaget, at området udtages som fuglebeskyttelsesområde, men fastholdes som
habitatområde. Forvaltningen indstiller, at både habitat- og fuglebeskyttelsesområdet afgrænses, så
hovedparten af campingpladsen mellem Løgstørvej og banelegeme udtages helt af Natura 2000-området,
mens den yderste halvdel af området mellem banelegeme og fjord fastholdes som både habitat- og
fuglebeskyttelsesområde. Derved sikres både administrativ forenkling og naturinteresser yderst langs
fjorden. Ændringerne vurderes dog ikke at have væsentlig betydning for natur eller campingplads i forhold til
eksisterende forhold.
Derudover genfremsendes alle de udvidelsesforslag som Aalborg Kommune indsendte i den tekniske høring
i marts 2017, som alle udelukkende bestod af mindre naturarealer med høj naturværdi langs eksisterende
Natura 2000-grænser, samt de to større udvidelser med henholdsvis Binderup Ådal og Vidkær Ådal.
Det skal hertil bemærkes, at en udvidelse af især de to større ådale vurderes at kunne have følgende
konsekvenser for natur og landbrugserhvervet: De to ådale udgør det mest værdifulde, sammenhængende
natur i Aalborg Kommune, som ikke ligger i Natura 2000-områder. Det har som konsekvens, at der ikke er
støttemuligheder for lodsejerne til pleje og drift af arealerne. Dette betyder, at arealerne for størstedelens
vedkommende ligger uden pleje og er under tilgroning og deraf følgende forarmning af naturen. Hvis disse
områder får status som Natura 2000-område (habitatområde), vurderes de at kunne sikres som værdifulde
naturområder. Samtidigt skal det også bemærkes, at det kan have negative konsekvenser for de
husdyrbrug, der ligger nærmest områderne, idet der er risiko for, at de vil blive omfattet af de skærpede
ammoniakkrav, der er til husdyrbrug, som ligger i eller i nærheden af sårbar natur i Natura 2000-områderne.
Bilag: Kort over de 6 Natura 2000-områder i Aalborg Kommune. For alle seks områder er følgende vist:
1) Nuværende Natura 2000-grænser,
2) Miljøstyrelsens høringsforslag til nye grænser, og
3) Aalborg Kommunes høringsforslag med forslag til udvidelser og ændringer af Miljøstyrelsens
høringsforslag.
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Bilag:
Kortbilag - Høringssvar Natura 2000 grænser
Sagsforløb - Justering af grænserne for Natura 2000-områder
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