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Høringssvar til udkast til revideret bekendtgørelse om udpegning og admi-
nistration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af 
visse arter (habitatbekendtgørelsen) J.nr. 2021-1935 
 
Miljøministeriet har den 26. marts 2021 sendt ’udkast til ændring af bekendtgørelse 
om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt be-
skyttelse af visse arter (habitatbekendtgørelsen)’ i høring. 
 
DCE, Aarhus Universitet har den 7. maj 2021 pr. mail fremsendt følgende kommenta-
rer, som handler om: 

 en opfordring til at rette nogle fejl i den eksisterende Habitatbekendtgørelse 
 kommentarer til udpegningsgrundlagene for de foreslåede 6 nye/udvidede 

fuglebeskyttelsesområder.  

Manglende kortbilag:  
I gældende Habitatbekendtgørelse (BEK nr. 1595 af 06/12/2018) mangler der ved 
nedtagning af en *.pdf fil af bekendtgørelsen fra retsinfo kortmateriale med afgræns-
ning af fuglebeskyttelsesområde F81, idet der på side 850-851 ses et spring fra F80 til 
F82.   
 
Præcisering af stednavne:  
I gældende Habitatbekendtgørelse (BEK nr. 1595 af 06/12/2018) omtales fuglebeskyt-
telsesområde nr. F84 med stednavnene ”Ulvsund, Grønsund og Farø Fjord”   
Der findes ikke en Farø Fjord jf. stednavneoversigterne i detaljerede topografiske kort-
bøger over Danmark – men inden for området ligger Fanefjord (med jagtfrit reservat), 
hvorfor det må være dette stednavn, der bør indgå.  Hvis dette anerkendes, skal det i 
givet fald rettes flere steder i bekendtgørelsen.    
I gældende Habitatbekendtgørelse (BEK nr. 1595 af 06/12/2018) omtales fuglebeskyt-
telsesområde nr. F88 med stednavnene ”Nakskov Fjord og Inderfjord”. Sidstnævnte 
hedder faktisk Indrefjord, hvilket kan ses på kortmaterialet på side 857. Hvis dette an-
erkendes, skal det i givet fald rettes flere steder i bekendtgørelsen.    
 
Udpegningsgrundlag for de foreslåede udvidede fuglebeskyttelsesområder 
For de tre fuglebeskyttelsesområder, som foreslås udvidet/lagt sammen, omtales kun 
udprægede marine arter for disses udpegningsgrundlag. Det synes at være de ”nye ar-
ter for udpegningsgrundlaget” eller relevante arter for det udvidede område.  
Kan det antages at de arter, der ved høringen sidste år er foreslået optaget i reviderede 
udpegningsgrundlag for de eksisterende områder, fortsat medtages? 
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For F127 er det foruden nævnte rødstrubet lom, så vidt DCE er orienteret, trækfugle-
arterne mørkbuget knortegås, lysbuget knortegås, ederfugl, fløjlsand, sortand, klyde, 
lille kobbersneppe og almindelig ryle, samt ynglefuglene trane, klyde, almindelig ryle 
(engryle), tinksmed, dværgterne, havterne, splitterne, mosehornugle og rødrygget 
tornskade. 
 
For F94 er det udover nævnte sortand, så vidt DCE er orienteret, trækfuglearterne 
gråstrubet lappedykker, edderfugl, fløjlsand og klyde samt ynglefuglene rørhøg, klyde, 
dværgterne, havterne, splitterne og rødrygget tornskade. 
 
Svaret er udarbejdet af Seniorforsker Preben Clausen, DCE/BIOS Aarhus Universitet. 


