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Fanø den 3. januar 2018
Miljøstyrelsen

Haraldsgade 53,
2100 København Ø.
mst@mst.dk

Ang. høring om forslag til justerede Natura 2000-områdegrænser.
Danmarks Naturfredningsforenings afdelinger i Vadehavet (fremover i dette brev betegnes som DN) - DN
Fanø, DN Varde, DN Esbjerg og DN Tønder - fremsender hermed følgende kommentarer til Miljøstyrelsens
offentliggjorte høringsmateriale i forbindelse med forslag til justeringer i NATURA 2000 områderne i og
omkring Vadehavet og Nationalpark Vadehavet. Dette brev er vedlagt et bilag med konkret omtale af de
enkelte forslag til ændringer i områderne H78, F49, F50, F51, F52, F53, F55, F57, F60, F63, F65, F66, F67 og
F69. Dokumentet er udarbejdet af DN afdelingerne i Vadehavet og bygger på afdelingernes lokale erfaringer, som bl.a. er registreret i offentlig tilgængelige databaser.
DN har svært ved at se de faglige begrundelser for de foreslåede ændringer!
I det vedhæftede bilag er dokumenteret, at ret så mange af de foreslåede udtagninger af arealer i fuglebeskyttelsesområderne stadig benyttes af udpegningsarterne. Det er derfor DN’s opfattelse, at der ikke i forslagene om udtagelse af fuglebeskyttelsesområder i Vadehavsområdet leves op til kriteriet om at ”som
udgangspunkt fjernes der ikke arealer med levesteder med væsentlig stabil forekomst af arter fra fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1 eller regelmæssigt tilbagevendende trækfuglearter på udpegningsgrundlaget.”
DN mener derfor ikke de foreslåede reduktioner i Vadehavsområdet skal foretages.
Med baggrund af DN’s lokale erfaringer og de lokale registreringer (jf. vedhæftede notat) er det meget
svært at se hvordan følgende to kriterier er anvendt. Som udgangspunkt fjernes der ikke arealer:
Hvis der er fugle på udpegningsgrundlaget, der kan have tilknytning til omdriftsarealer, foretages
der en konkretvurdering af hvorvidt omdriftsarealer kan udtages.
Arealer i omdrift kan udtages, når de vurderes ikke at være af væsentlig betydning for udpegningsgrundlaget, herunder f.eks. forekomster af svaner og gæs
Nogle af de arealer, som foreslås udtaget kan virke som mindre attraktive for fuglene p.gr.a omdrift, men er
efter DN’s opfattelse eksempler på misforvaltning af fuglebeskyttelsesområder. Udtages sådanne områder
vil det være en klar overtrædelse af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper
samt vilde dyr og planter.
Det generelle kriterie for ændringer i områdegrænserne ”Ændringer i områdegrænserne skal som udgangspunkt ske i randen af Natura 2000-områderne, således at der ikke laves ”huller” i områderne” Er ikke fulgt
fuldstændigt i det undersøgte område jf. vedhæftede bilag, så de steder, hvor forslaget til ændringer af
fuglebeskyttelsesområder betyde ”huller” bør opgives.
Kriteriet om at så vidt tage muligt ”hensyn til at tilpasse Natura 2000-grænserne til naturlige skel (fx veje,
diger, levende hegn, vandløb, kyst, skovbryn mv.), så områdegrænserne så vidt muligt kan

genfindes i landskabet” er for så vidt udmærket, men nogle steder har man bare valgt andre skel, som er
lige så ustabile som de nuværende. Hvor det nye skel samtidigt har betydet en mindskning af beskyttelsesområdet, bør ændringen af fuglebeskyttelsesområdet ikke foretages.
Nogle steder er det foreslået at udtage sommerhusområder. Da mange sommerhusområdet f.eks. på Fanø
og Rømø er placeret i klitlavninger med klitheder, klitkær og moseområder bruges sommerhusområderne
også til fouragering af f.eks. rørhøg og sandterne fra udpegningsgrundlaget. Derfor bør de enkelte forslag
om udtagning af sommerhusområder grundigt vurderes på denne baggrund.

Med venlig hilsen
For
DN Varde, DN Esbjerg, DN Fanø og DN Tønder

Søren Vinding
Kallesbjergvej 18F
6720 Fanø
tlf. 28570761
Email: vinding@fanonet.dk
Bilag: 180103 Kommentar til ændringer i N 2000 i Vadehavsområdet.
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