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Sagsforløb – Justering af grænserne for Natura 2000-områder
Herunder følger en kort gennemgang af sagsforløbet i forbindelse med Aalborg Kommunes forslag til justering af kommunens Natura 2000-grænser.


Teknisk forhøring: På baggrund af Regeringens Naturpakke fra maj 2016 anmodes landets kommuner om at indsende forslag til justering af Natura 2000-grænserne. Denne teknisk-faglige forhøring foregår i perioden 15. februar til 24. marts 2017.
o

Der er i den forbindelse udmeldt nogle kriterier, som skal vejlede kommunerne i forbindelse med udarbejdelse af deres forslag i forhøringen. Det drejer sig om en række kriterier,
hvoraf afstandskravet til husdyrbrug IKKE fremgår. Dette fremgår først i forbindelse med
den offentlige høring i efteråret 2017.

o

Forvaltningen har ikke fået svar fra Miljøstyrelsen på de indsendte forslag til grænsejusteringer, som blev indsendt i forhøringen. Heller ikke i forhold til Binderup og Vidkær ådale.



By- og Landskabsudvalget orienteres uformelt om det teknisk-faglige forhøringssvar d. 23. marts
2017.



Offentlige høring: 28. september 2017 udsender Miljøstyrelsen revideret forslag til Natura 2000grænser i offentlig høring. Forslaget er udarbejdet på baggrund af blandt andet indmeldingerne fra
kommunerne i forhøringen.



o

I forbindelse med den offentlige høring har Miljøstyrelsen udmeldt et yderligere kriterie, der
drejer sig om afstanden til nærmeste husdyrbrug. Kriteriet lyder således: ”Ved vurdering af
om arealerne kan inddrages, lægges der vægt på: Afstand til nærmeste husdyrbrug – ved
forslag om medtagelse af ammoniakfølsomnatur lægges der vægt på afstanden til husdyrbrug, således at eksisterende husdyrbrug ikke berøres yderligere af husdyrregulering”.

o

Det skal understreges, at der intet steds i høringsmaterialet står, at de opstillede kriterier
skal følges i forbindelse med indsendelse af høringssvar. Der er tale om Miljøstyrelsens
egne kriterier, som de har anvendt i forbindelse med udarbejdelse af deres forslag til nye
Natura 2000-grænser. Det står naturligvis kommunen frit at indsende de forslag i høringssvaret, som Byrådet ønsker.

Høringsfrist for den offentlige høring er 3. januar 2018.

