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Høring om ændring af bekendtgørelse om udpegning og 

administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt 

beskyttelse af visse arter (habitatbekendtgørelsen) 

  

Hermed sendes udkast til ændring af bekendtgørelse om udpegning og 

administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af 

visse arter i høring.  

 

Høringsperioden er d. 29. april 2021 ændret fra 6 uger fra den 26. marts til den 7. 

maj 2021 til 12 uger fra den 26. marts til den 20. juni 2021. 

 

Høringssvar bedes sendt til Miljøministeriets hovedpostkasse 

mim@mim.dk med angivelse af journalnummer: 2021-1935.  

 

Høringssvar offentliggøres på Høringsportalen og ved at afgive høringssvar 

samtykker man til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse. 

 

Bemærkninger skal fremsendes senest d. 7. maj 2021.  

 

Ændring 

Bekendtgørelsen skal erstatte den gældende bekendtgørelse nr. 1595 af 6. 

december 2018 om udpegning og administration af internationale 

naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.  

 

Ændringerne i tekstdelen af bekendtgørelsen er markeret med korrekturtegn i 

vedlagte høringsudgave, og de kortbilag, der er ændret, er vedlagt.  

 

Ændringsbekendtgørelsen vil blive indarbejdet i den gældende 

hovedbekendtgørelse efter høring, således at der efter høringen vil blive udstedt en 

ny, samlet hovedbekendtgørelse med de ændringer, som høringen vedrører. 

 

Der er i udkastet udpeget seks nye marine fuglebeskyttelsesområder, jf. nærmere 

nedenfor. 

 

Baggrund for ændring  

Der er tale om en ændring af bekendtgørelsen som opfølgning på en sag med EU-

Kommissionen om manglende udpegning af marine fuglebeskyttelsesområder. 
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EU-Kommissionen åbnede i 2016 en såkaldt pilotsag (uformel dialog om 

overholdelse af direktivforpligtelser) mod Danmark for utilstrækkelig udpegning 

af Natura 2000-områder. Danmark har siden været i dialog med EU-

Kommissionen herom og har på baggrund heraf valgt at udpege seks nye marine 

fuglebeskyttelsesområder.  

 

Der vil med ændringen af bekendtgørelsen blive udpeget eller udvidet i alt seks 

marine fuglebeskyttelsesområder. Det drejer sig om områder i Flensborg Fjord, 

Sejrøbugten, Smålandsfarvandet, Nordvestlige Kattegat, Rønne Banke og 

Skagerrak. 

  

Ændringen af bekendtgørelsen er udtryk for en supplerende implementering af 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EF af 30. november 2009 

om beskyttelse af vilde fugle, som i forvejen er implementeret i 

habitatbekendtgørelsen. 

 
Ændringerne er baseret på faglige rapporter udarbejdet af DCE, Aarhus 
Universitet. Det drejer sig om følgende fire rapporter:  

- Beskrivelse af udbredelse af udvalgte vandfuglearter i tre marine IBA-
områder. Notat nr. 2020|32. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center 
for Miljø og Energi. 

- Fagligt bidrag vedr. udpegning af marine fuglebeskyttelsesområder. Notat 

nr. 2020|19. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og 

Energi. 

- Opdateret vurdering af IBA-udpegninger i relation til otte specifikke 

marine områder. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og 

Energi, Teknisk rapport nr. xxx 2019. 

- Vurdering af IBA'er (Important Bird Areas) i relation til 

fuglebeskyttelsesområder - med særligt henblik på marine arter og 

områder. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 

94 s. – Teknisk rapport nr. xxx 2016. 

Rapporterne kan findes på DCE’s hjemmeside: https://dce.au.dk/udgivelser/ 

Se følgende links: 

http://dce2.au.dk/pub/TR202.pdf 

http://dce2.au.dk/pub/TR203.pdf 

https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Notater_2021/N2020_19.pdf 

https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Notater_2021/N2020_32.pdf 

  

Indhold i ændring  

De vedlagte kortbilag viser placering og afgrænsning af de seks nye marine 

fuglebeskyttelsesområder. Områderne gennemgås nærmere nedenfor.  

 

I nogle tilfælde sker der en udvidelse af eksisterende udpegninger (F 64, F 94) og i 

andre tilfælde udpeges der helt nye fuglebeskyttelsesområder (F 126, F 128 og F 

129). I F 127 sker der både en udvidelse og en samling af tre eksisterende 

fuglebeskyttelsesområder til et stort sammenhængende område. 

 

De nye udpegninger medfører en udvidelse af det samlede areal, der er udpeget 

som Natura 2000 fuglebeskyttelsesområder, med ca. 1.000.000 ha. 

https://dce.au.dk/udgivelser/
http://dce2.au.dk/pub/TR202.pdf
http://dce2.au.dk/pub/TR203.pdf
https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Notater_2021/N2020_19.pdf
https://dce.au.dk/fileadmin/dce.au.dk/Udgivelser/Notater_2021/N2020_32.pdf
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Der foreslås følgende ændringer: 

 

F64 Flensborg Fjord og Nybøl Nor 

Den eksisterende udpegning F64 udvides med bl.a. Sønderborg Bugt, Hørup Hav 

og Bredegrund syd for Als, idet den sydlige afgrænsning gennem Flensborg Fjord 

følger grænsen for den eksklusive økonomiske zone (EEZ) til Tyskland. Området 

er udpeget til beskyttelse af ederfugl. 

Ændringen resulterer i, at det eksisterende Natura 2000-område (N197 Flensborg 

Fjord, Bredgrund og farvandet omkring Als) ligeledes udvides. 

 

F94 Sejerø Bugt og Nekselø 

Den eksisterende udpegning F94 udvides med marine arealer mellem Sejerø og 

Røsnæs vest for den nuværende udpegning. Området er udpeget til beskyttelse af 

sortand. 

Ændringen resulterer i, at det eksisterende Natura 2000-område (N154 Sejerø 

Bugt, Saltbæk Vig, Bjergene, Diesebjerg og Bollinge Bakke) ligeledes udvides. 

 

F126 Skagerrak 

Der udpeges et nyt fuglebeskyttelsesområde i Skagerrak, der forløber fra området 

omkring Skagens Gren mod øst ud til den eksklusive økonomiske zone (EEZ) til 

Sverige og mod nord til den eksklusive økonomiske zone (EEZ) til Norge, langs 

Norske Rende og sydvest på ud i Nordsøen. Området er udpeget til beskyttelse af 

mallemuk og storkjove. 

Ændringen resulterer i, at det eksisterende Natura 2000-område (N1 Skagens 

Gren og Skagerrak) udvides. Natura 2000-område N249 Store Rev nedlægges som 

følge af denne udvidelse, og habitatområde H258 Store Rev, der tidligere var 

knyttet til N249, knyttes fremover til N1. 

 

F127 Nordvestlige Kattegat 

Der udpeges et nyt fuglebeskyttelsesområde F127, der udvider og samler tre 

eksisterende fuglebeskyttelsesområder (F10, F32 og F112) således, at der etableres 

et stort sammenhængende marint fuglebeskyttelsesområde mellem Læsø, Anholt, 

Fornæs og de kystnære dele af Ålborg Bugt. Området er udpeget til beskyttelse af 

rødstrubet lom. 

 

Ændringen resulterer desuden i, at de eksisterende Natura 2000-områder N9 

Strandenge på Læsø og havet syd herfor, N46 Anholt og havet nord for, N190 Kims 

Top og den Kinesiske Mur og N245 Ålborg Bugt, østlige del nedlægges og erstattes 

af et nyt samlet Natura 2000-område N263 Nordvestlige Kattegat. 

Habitatområderne H9 Strandenge på Læsø og havet syd herfor, H42 Anholt og 

havet nord for og H165 Kims Top og den Kinesiske Mur, der tidligere var knyttet 

til de nedlagte Natura 2000-områder, knyttes fremover til det nyoprettet Natura 

2000-område N263. Ramsarområderne R10 Læsø og R12 Farvandet nord for 

Anholt, der tidligere var knyttet til de nedlagte Natura 2000-områder, knyttes 

fremover til det nyoprettet Natura 2000-område N263. 

 

F128 Smålandsfarvandet 

Der udpeges et nyt fuglebeskyttelsesområde F128 i de dybere dele af 

Smålandsfarvandet, som i de indre dele af Smålandsfarvandet hovedsageligt 
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grænser op til eksisterende fuglebeskyttelsesområder (F81, F85 og F96) og mod 

vest grænser op til Langelands Bælt. Området er udpeget til beskyttelse af 

gråstrubet lappedykker og ederfugl. 

Ændringen resulterer i, at det eksisterende Natura 2000-område (N116 Centrale 

Storebælt og Vresen) udvides. Natura 2000-område N170 Kirkegrund nedlægges 

som følge af denne udvidelse og habitatområde H149 Kirkegrund, der tidligere var 

knyttet til N170, knyttes fremover til N116. 

 

F129 Rønne Banke 

Der udpeges et nyt fuglebeskyttelsesområde F129 på Rønne Banke mellem den 

bornholmske kyst og den eksklusive økonomiske zone (EEZ) til Tyskland ved 

Adler Grund. Området er udpeget til beskyttelse af havlit. 

Ændringen resulterer i, at det eksisterende Natura 2000-område (N252 Adler 

Grund og Rønne Banke) udvides. Natura 2000-områderne N211 Hvideodde Rev 

og N212 Bakkebrædt og Bakkegrund nedlægges som følge af denne udvidelse og 

habitatområderne H211 Hvideodde Rev og H212 Bakkebrædt og Bakkegrund, der 

tidligere var knyttet til hhv. N211 og N212, knyttes fremover til N252. 

 

Samlet set forslås følgende fuglebeskyttelsesområder hhv. nedlagt og nyoprettet: 

 

Fuglebeskyttelsesområde Handling 

F10 Læse sydlige del Nedlægges 

F32 Farvandet nord for Anholt Nedlægges 

F112Ålborg Bugt, østlige del Nedlægges 

F126 Skagerak Oprettes 

F127 Nordvestlige Kattegat Oprettes 

F128 Smålandsfarvandet Oprettes 

F129 Rønne Banke Oprettes 

 

Samlet set så forslås følgende Natura 2000-områder hhv. nedlagt og nyoprettet: 

Natura 2000-område Handling 

N9 Strandenge på Læsø og havet syd herfor Nedlagt 

N46 Anholt og havet nord herfor Nedlagt 

N170 Kirkegrund Nedlagt 

N190 Kims Top og den Kinesiske mur Nedlagt 

N211 Hvideodde Rev Nedlagt 

N212 Bækkebrædt og Bakkegrund Nedlagt 

N245 Ålborg Bugt, østlige del Nedlagt 

N249 Store Rev Nedlagt 

N623 Nordvestlige Kattegat Oprettet 

 

Bilag 1 med fortegnelse over internationale naturbeskyttelsesområder og bilag 3 

med fortegnelse over fuglebeskyttelsesområder er opdateret med de ovennævnte 

ændringer, både mht. forslag om nedlagte og oprettede områder og mht. 

ændringer i hvilke Ramsar-, habitat- og fuglebeskyttelsesområder, der er knyttet 

til hvilke Natura 2000-områder. 

 

Bilag 6 er opdateret med artsnavne på fuglearter, som enten indgår som nye arter i 

de nye marine fuglebeskyttelsesområder eller indgår i det forslag til revision af 
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udpegningsgrundlagene, som Miljøstyrelsen har haft i høring i 2020 

(https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-

omraaderne/udpegningsgrundlag/opdatering-af-udpegningsgrundlaget/). 

 

Engryle (Calidris alpina schinzii) er tilføjet bilag 6, fordi denne underart er anført 

specifikt på fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1 og optræder på 

udpegningsgrundlaget i række danske fuglebeskyttelsesområder. 

 

I forbindelse med opdateringen er der ændret i arternes rækkefølge som følge af ny 

viden om fugles taksonomi (den systematiske rækkefølge). 

 

Miljøministeriet er blevet opmærksom på, at der optræder en stavefejl i 

områdebetegnelsen for F66 Lindet Skov, Hønning Plantage, Lovrup Skov og 

Skrøp. Den korrekte stavemåde af stednavnet ”Lovdrup Skov” er Lovrup Skov, 

hvilket er ændret i bilag 3 i udkastet. 

 

Foruden ovennævnte ændringer er der sket en opdatering af 

hjemmelsbestemmelserne i bekendtgørelsens indledning, henvisningerne til andre 

regler i bekendtgørelsens § 7 og ikrafttrædelsesbestemmelsen i § 12. 

 

Behandling af personoplysninger  

Høringssvar offentliggøres på Høringsportalen og ved at afgive høringssvar 

samtykker man til offentliggørelse, herunder af afsenders navn og mailadresse. 

 

Der kan i forbindelse med behandlingen af de modtagne høringssvar være behov 

for at videresende disse til anden myndighed. I det omfang, der i høringssvarene 

indgår personoplysninger, vil disse således kunne blive videresendt til anden 

myndighed med henblik på at få denne myndighed til at forholde sig til indholdet. 

Personoplysninger vil også kunne indgå i det høringsnotat, som ministeriet 

udarbejder på baggrund af høringen, og som offentliggøres efter høringen.  

 

Behandlingen af høringssvarene forventes afsluttet senest d. 1. juli 2021. 

  

Den, der indsender personoplysninger, har ret til at gøre indsigelse, berigtige, 

slette, få indsigt i og begrænse behandlingen og kan trække samtykke til 

behandling tilbage. I så fald er det ikke sikkert, at høringssvaret kan indgå i 

høringsnotatet.  

 

Miljøministeriets Data Protection Officer (DPO) er Victor Christopher Olsen, 

vicco@mim.dk (+45 21 64 01 39)| DPO@mim.dk). Det er muligt at klage til 

Datatilsynet over behandlingen af personoplysninger. 

 

Administrative, erhvervsøkonomiske og miljømæssige konsekvenser 

Erhvervsstyrelsens Område for Bedre Regulering har vurderet, at udkastet ikke er 

erhvervsrettet. 

 

Ved udpegning af de seks marine fuglebeskyttelsesområder beskyttes følgende 

fuglearter: Ederfugl, sortand, gråstrubet lappedykker, rødstrubet lom, havlit, 

mallemuk og storkjove. 

 

mailto:vicco@mim.dk
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Udpegning som fuglebeskyttelsesområde udelukker ikke erhvervsmæssig og anden 

anvendelse af Natura 2000-områderne, men forpligter medlemslandene til at 

iværksætte nødvendige bevaringsforanstaltninger, at undgå forringelser af 

områderne og forstyrrelser med betydelige konsekvenser for de arter, som 

områderne er udpeget for, samt at foretage en væsentligheds- og 

konsekvensvurdering af planer og projekter og ikke give tilladelse til nye 

aktiviteter, der kan skade det, området er udpeget til at beskytte. Der er mulighed 

for at fravige beskyttelsen, hvis der foreligger bydende nødvendige hensyn til 

væsentlige samfundsinteresser, og betingelserne om, at der ikke foreligger 

alternativer, og der iværksættes kompenserende foranstaltninger, er opfyldt. 

 

En udpegning af et område som fuglebeskyttelsesområde er således ikke i sig selv 

til hinder for øvrige aktiviteter i områderne. 

 

 

Eventuelle spørgsmål 

Eventuelle spørgsmål kan rettes pr. mail til specialkonsulent Lisbeth Bjørndal 

Andersen (lba@mim.dk) og undertegnede.  

 

 

 

Jette Blendstrup Sørensen 

Chefkonsulent 

+45 22 28 87 58 

jette@mim.dk 

 

mailto:lba@mim.dk

