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1.0 Læsevejledning
Ved vedtagelsen af Planstrategi 2020 for Ærø Kommune, besluttede Kommunalbestyrelsen at kommuneplanen skal revideres i 3 temaer.
Dette kommuneplantillæg er revisionen af det første tema Landskab, Natur
og Jordbrug. Kommuneplantillægget er delt i to dele. Den første del er Redegørelsen, den anden del er Retningslinjerne.
Dette dokument er anden del: Retningslinjerne.
Opdelingen blev valgt, for at have et samlet dokument, hvor man kan få
oversigt over kommuneplanens retningslinjer. Hvis man ønsker, at kende
baggrunden for retningslinjerne, kan man slå op i Redegørelsen.
For at gøre det lettere, at finde det relevante afsnit i Redegørelsen, er retningslinjerne nummereret efter det afsnit i Redegørelsen, hvor baggrunden
for udpegningen og retningslinjerne er beskrevet. Hvis flere retningslinjer
hører til under det samme kapitel, angives de med kapitelnummer og fortløbende bogstav.
Da retningslinjernes nummerering refererer til afsnittene i Redegørelsen, er
nummereringen af retningslinjerne ikke fortløbende.
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Retningslinjer for

Kystnærhedszonen
og
strandbeskyttelseslinjen
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2.2 Retningslinjer - Strandbeskyttelseslinjen

2.1 Retningslinjer - Kystnærhedszonen
A. Offentlighedens adgang til kysterne og til oplevelsen af det ærøske landskab skal sikres og udbygges.
B. Anlæg i kystnærhedszonen skal placeres således, at de påvirker
kystprofilet mindst muligt. Ærø Kommune går i dialog med de
relevante myndigheder de steder, hvor den løsning der påvirker
kystprofilet mindst ikke er i overensstemmelse med de generelle
retningslinjer for placering af anlæg i kystnærhedszonen.
C. I kystnærhedszonen kan der kun planlægges for anlæg i landzone, såfremt der foreligger en særlig planlægningsmæssig og/
eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering. Tilladelse
efter Planlovens §35 i den kystnære zone kan endvidere kun
meddeles, såfremt det ansøgte har helt underordnet betydning i
forhold til de nationale planlægningsinteresser.
At hele Ærø Kommune ligger i kystnærhedszonen anser, kommunen for at være en funktionel begrundelse for at tolke Planlovens bestemmelser lempeligt, for de arealer, der ikke er udpeget Retningslinje A og C for er oversom Bevaringsværdigt Landskab eller Større sammenhængende ført fra Kommuneplan 2009-2021,
hvor de var under forskellige
landskabsområde.
overskrifter.
Retningslinje B er tilføjet.
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A. Kommunalbestyrelsen ønsker at udvikling tilpasses landskabet
bedst muligt. Hvis den placering, der påvirker landskabet mindst
muligt, ligger i den udvidede del af strandbeskyttelseslinjen, går
Kommunalbestyrelsen derfor i dialog med de relevante myndigheder. For at et anlæg har en bedre placering i den udvidede del
af strandbeskyttelseslinjen, skal følgende 4 kriterier være opfyldt.
a. Anlægget må ikke ændre i tilstanden af strandbredden.
b. Anlægget må ikke påvirke naturarealer som naturtyper omfattet af Naturbeskyttelseslovens §3.
c. Anlægget må ikke påvirke offentlighedens adgang til stranden / naturen.
Retningslinjen er tilføjet i forbindelse med revision af kommuneplanen. Da Ærø Kommune ikke er
myndighed på strandbeskyttelseslinjen er retningslinjen en hensigtserklæring om dialog med de
relevante myndigheder.

d. Det skal ud fra en samlet vurdering af mulige placeringer
vurderes at være den løsning, der påvirker det ærøske
landskab mindst muligt.
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Retningslinjer for

Geologi, landskab
og Geopark
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Øverste kort viser de særlige geologiske beskyttelsesområder udpeget i kommuneplanen. Kortet nedenfor zoomer ind
på udpegningen af Vejsnæs Nakke og Sjoen, som er svære at se på det store kort.

3.2 Retningslinjer - Geopark det Sydfynske Øhav
A.

Planlægningen skal understøtte at Geopark Det Sydfynske Øhav
bliver UNESCO certificeret.

B.

Geopark det Sydfynske Øhav skal synliggøre den geologiske arv og
aktivt bruge den til i samspil med områdets natur- og kulturhistoriske
værdier at skabe en ramme for udviklingen af området.

C.

Gennem udvikling af Geopark det Sydfynske Øhav skal adgangen til
de geologiske og kystnære værdier sikres, og der skal ske en øget
formidling af oplevelserne i landskabet, til glæde for lokale, sommerhusejere, turister og andre interessegrupper.

D.

3.3 Retningslinjer - Geologiske bevaringsværdier
A. I de særlige geologiske beskyttelsesområder (jf. kortet ovenfor)
kan der alene ske bebyggelse eller etableres anlæg i ganske
ubetydeligt omfang, og kun såfremt de pågældende beskyttelsesinteresser ikke tilsidesættes. Det betyder blandt andet:

De geologiske interesseområder skal forvaltes således, at de stedlige geologiske kvaliteter fremmes. Der kan ikke tillades aktiviteter, der
slører eller ødelægger de geologiske værdier, eller forhindrer formidling. Den arealmæssige udstrækning af retningslinjerne afhænger af
det enkelte site. Forvaltningens afgørelse beror på konkret skøn i
hvert enkelt tilfælde.
Arbejdet med Geopark Det Sydfynske Øhav er igangsat siden
vedtagelsen af den seneste kommuneplan. Alle retningslinjer er
derfor nye.
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 At landskabstrækkene, deres indbyrdes overgange og sammenhæng ikke sløres eller ødelægges af gravning, bebyggelse, tekniske anlæg, skovbeplantning eller kystsikring,
 At terrænopfyldning som udgangspunkt ikke må finde sted,

Bestemmelsen A er overført fra
Kommuneplan 2009-2021. I Kommuneplan 2009-2021 er der en
fælles bestemmelse for geologiske og landskabelige værdier. I
Kommuneplan 2021 er de to retningslinjer adskilt.

B. Ved meddelelse af råstoftilladelse, godkendelse af indvindingsog efterbehandlingsplan skal det vurderes, om der er behov og
mulighed for at bevare et eller flere geologiske profiler i råstofgraven. Værdifulde profiler skal søges bevaret.
C. Planlægningsmuligheder, som i øvrigt fremgår af gældende
kommuneplan, kan dog realiseres.
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3.4.b Retningslinjer - Større sammenhængende landskaber

3.4.a Retningslinjer - Særlige landskabelige beskyttelsesområder
A. I de særlige landskabelige beskyttelsesområder (jf. kortet ovenfor) kan der alene ske bebyggelse eller etableres anlæg i ganske
ubetydeligt omfang, og kun såfremt de pågældende beskyttelsesinteresser ikke herved tilsidesættes. Byggeri, der er nødvendigt for den jordbrugsmæssige drift, kan ske i tilknytning til eksisterende bebyggelse under særligt hensyn til de landskabelige
værdier. Udflytning af landbrugsbygninger, herunder gyllebeholdere skal undgås. Ved placering af meget store anlæg, der er
synlige på lang afstand, skal der tages højde for, at anlæggene
trods en placering uden for områder af særlig landskabelig interesse ikke vil påvirke landskabsoplevelsen inden for de særlige
landskabelige beskyttelsesområder.

A. De større sammenhængende landskabsområder (jf. kortet ovenfor) skal friholdes for etablering af større tekniske anlæg og større byggeri, med mindre det kan sikres, at relationerne til beskyttelsesinteresserne kan løses tilfredsstillende. (Større tekniske
anlæg er f.eks. vindmøller større end 30 meter fra jordoverfladen
til vingespids, antenner og master over 30 meter, kraftvarmeværker, biogasanlæg, indvinding af sand, grus og sten.)
Bestemmelse A er overført fra
Kommuneplan 2009-2021. I Kommuneplan 2009-2021 er der en
fælles bestemmelse for geologiske og landskabelige værdier. I
Kommuneplan 2021 er de to retningslinjer adskilt.
Bestemmelse B er tilføjet.

B. Mindre bygninger og anlæg, der er en forudsætning for landskabets vedligehold kan etableres. Det gælder f.eks. læskure, fangfolde mv. Tilladelse til placering baseres på en konkret vurdering
Udpegningen er udvidet med landaf behov og landskabets sårbarhed.
tangen Skjoldnæs.
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Byggeri, der er nødvendigt for den jordbrugsmæssige drift, kan
ske i tilknytning til eksisterende bebyggelse under hensyn til de
landskabelige værdier.

Bestemmelsen og udpegningen er
overført fra Kommuneplan 20092021.

Udflytning af landbrugets driftsbygninger kan ske efter en konkret vurdering, hvis der foreligger en særlig begrundelse i forhold
til afstandskrav og/eller nabogener (for gyllebeholdere også af
hensyn til markdriften), og hvis der er undersøgt - men ikke fundet - andre egnede placeringsmuligheder. Bebyggelsens udformning skal tilpasses landskabet.
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D. Hvis der gives tilladelse til indvinding af overfladevand, vil det
som udgangspunkt blive fra et gravet bassin, der ikke står i direkte forbindelse med naturlige vandområder. Desuden må indvindingen ikke medfører en tilstandsændring af beskyttet natur
eller hindre at et miljømål kan opnås eller mistes.
PLACERINGEN AF NYE ALMENE VANDFORSYNINGSBORINGER
E. Nye boringer til almen vandforsyning skal så vidt muligt placeres
opstrøms byområder og andre forureningskilder, så boringerne
ikke udsættes for forureningsrisiko. De til enhver tid vejledende
afstandskrav skal så vidt muligt overholdes.
F. Derudover skal der tages højde for mulige fladeforureninger med
nitrat og pesticider, samt placeringen af nuværende og tidligere
landbrugsejendomme, da fylde/vaskepladser kan udgøre en forureningsrisiko. Tilladelsesmyndigheden kan i særlige tilfælde og
efter en konkret vurdering af forureningsrisikoen tillade afvigelse
fra denne bestemmelse.
G. Boringer til indvinding af grundvand må ikke uden forudgående
godkendelse fra Kommunalbestyrelsen placeres inden for en
afstand af 300 m fra forurenede grunde, der er registreret efter
lov om forurenet jord.
DE BORINGSNÆRE BESKYTTELSESOMRÅDER, BNBO’ER
H. De til hver en tid gældende BNBO’er skal friholdes for planlægning for nye aktiviteter, der kan øge faren for, at grundvandet
kan blive forurenet.
I. Vurderer kommunen, at et BNBO er sårbart over for pesticider,
men ikke gødning, kan kommunen stadig vurdere, at BNBO’et
bør friholdes for spildevandsslam og lignende.
ETABLERING AF VERTIKALE OG HORISONTALE JORDVARME ANLÆG
J. Indenfor områder med særlig drikkevandsinteresse, OSD eller et
vandværks indvindingsopland udenfor OSD giver der som udgangspunkt ikke tilladelse til etablering af dybe vertikale jordvarmeanlæg.

3.5 Retningslinje - Grundvand
For at sikre den overordnet beskyttelse af grundvandet har Byrådet fastlagt
følgende retningslinjer:
INDVINDING AF GRUNDVAND
A. Ved ansøgning om nye tilladelser til at indvinde grundvand vil
Ærø Kommune vurderer, om vandindvindingen påvirker den aktuelle grundvandsressource eller vandløb, søer og våde naturtyper væsentlig. Da grundvandsressourcerne på Ærø flere steder
er påvirket af pesticidrester og nitrat, kan kommunen dog være
nød til, at prioritere indvinding af rent grundvand meget høj.
B. I kystnære områder og på de mindre øer, kan en tilladelse til
indvinding af grundvand rumme vilkår om overvågning af saltindholdet i det indvundne vand.
INDVINDING AF OVERFLADEVAND
C. Ærø Kommune ønsker som udgangspunkt ikke, at der sker en
indvinding af overfladevandområderne. Det skyldes, at indvinBestemmelserne er udvidet i fording af vand i overfladen vurderes at påvirke vandmiljøet mere, hold til bestemmelserne i Kommuend hvis der indvindes samme mængde grundvand. Desuden er neplan 2009-2021.
der de fleste steder mulighed for at indvinde grundvand.
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K. Indenfor BNBO’erne er udgangspunktet, at der heller ikke gives
tilladelse til etablering af horisontale jordvarmeanlæg. Det vurderes, at et jordvarmeanlæg er en teknisk installation, der medfører
en øget fare for en forurening i BNBO’et.
INDVINDING AF VAND TIL VARMEUDVINDING OG KØLEFORMÅL
L. Indvinding af vand til varmeudvinding og køleformål bør som
udgangspunkt ikke være vandressourceforbrugende, og må normalt ikke påvirke vandføringen i vandløb samt vandudskiftning
og vandstand i vådområder i sommerperioden. Grundvand skal
derfor efter varmeafgivelsen/varmeoptagelsen normalt ledes
tilbage til det jordlag, hvorfra det indvindes, og anlægget må ikke
virke begrænsende for eksisterende eller fremtidige indvindinger
til andre formål. Hvis der anvendes grundvand, der er forurenet
med pesticid eller vand med et højt nitratindhold til varmeindvinding kan kommunen dog bestemme andet.
M. Grundvandskøleanlæg må normalt ikke etableres inden for områder med særlige drikkevandsinteresser, OSD, og indvindingsoplande til almene vandværker uden for disse. Anlæg skal endvidere placeres, så der ikke sker en temperaturpåvirkning af indvindingsanlæg.
17

RÅSTOFINDVINDING
N. Råstofgravning, under grundvandsniveauet, må normalt ikke
finde sted nærmere end 300 meter fra almene vandforsyningsboringer og 75 meter fra enkeltanlæg, der skal levere vand af
drikkevandskvalitet.

3.6 Retningslinjer - Råstofindvinding
A. Efter endt råstofindvinding ønskes råstofgrave udviklet til artsrige
og næringsfattige naturtyper med rekreative muligheder eller til
formidlingspunkter for Geopark det Sydfynske Øhav.

Bestemmelsen er tilføjet. Udpegningen er ikke ændret.
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Retningslinjer for

Kulturarv i det åbne
land
20
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4.2 Retningslinjer - Fredede fortidsminder
A. Fredede fortidsminder skal bevares gennem statslig og
kommunal administration og pleje.

4.1 Retningslinjer - Kulturbeskyttelsesområder
A. I de særlige kulturhistoriske beskyttelsesområder jf. kortet ovenfor kan alene meddeles tilladelse til og planlægges for aktiviteter,
herunder bebyggelse og anlæg såfremt:
 Der er tale om aktiviteter af ganske ubetydeligt omfang og
 såfremt de pågældende beskyttelsesinteresser ikke herved
tilsidesættes1.

B. Pleje af fortidsminder skal så vidt muligt sikre den landskabelige
oplevelse og formidling af kulturhistoriske og rekreative
landskabsværdier. Plejen skal tilsigte muligheden for adgang og
oplysning om kulturhistorie samt opmærksomhed på Ærø og
øernes historie i tid og landskab.

1) I det omfang udvidelse af
eksisterende samt etablering og
placering af nye driftsbygninger
til jordbrugserhvervet kræver
zonetilladelse eller planlægning,
er dette byggeri også omfattet
af retningslinjen.

C. Formidling om fortidsminderne skal hvor det er muligt samtænkes med øvrig information om Geopark Det Sydfynske Øhav.

Placering af anlæg m.v., der i øvrigt fremgår af gældende kommuneplan, kan dog realiseres.
Inden for de på kortet udpegede kulturarvsarealer kan tilladelse til
vandindvinding, der medfører sænkning af vandstanden i søer,
moser og kilder med særlige kulturhistoriske/arkæologiske beskyttelsesinteresser, normalt ikke meddeles.
Udpegningen er udvidet med området ved Havsmarken.
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Bestemmelsen er ny. Udpegningen stammer fra Slots– og Kulturstyrelsen.
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4.3 Retningslinjer - Sten– og jorddiger

4.5 Retningslinjer - Kirkebeskyttelsesområder

A. Ændring af tilstanden i sten- og jorddiger, som er omfattet af
museumslovens § 29 a, må normalt ikke finde sted.

A. Inden for de på kortbilaget viste kirkebeskyttelsesområder kan
der kun etableres bebyggelse og anlæg m.v. såfremt dette ikke
vil forhindre det frie udsyn til og fra de pågældende kirker.

B. Ændring kan dog ske, såfremt væsentlige samfundsinteresser
taler herfor og forudsat, at ændringen ikke medfører nogen, eller
alene en ubetydelig forringelse af de aktuelle landskabelige,
naturmæssige værdier eller muligheden for at realisere de i
kommuneplanen indeholdte naturkvalitetsmål.

B. Skovrejsning inden for de på kortbilaget viste
kirkebeskyttelseszoner, men uden for beskyttelseslinjen fastsat i
Naturbeskyttelseslovens § 19 forudsætter en konkret vurdering
af skovens påvirkning af udsynet til og fra kirken og afvejning af
andre interesser som f.eks. beskyttelse af grundvandet, skabe
økologiske forbindelser mv.
Retningslinjen supplerer Naturbeskyttelseslovens § 19 om beskyttelseslinjer omkring kirker.

Retningslinjen er omformuleret i
forhold til Kommuneplan 2009.

24

Retningslinje A er overført fra
Kommuneplan 2009.
Retningslinje B er ny.
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Retningslinjer for

Natur

4.6 Retningslinjer - Kystkulturmiljøer i det åbne land
A. I de særligt bevaringsværdige kystkulturmiljøer i det åbne land,
jf. kortet ovenfor, må der for områder i landzone alene meddeles
tilladelse til og planlægges for aktiviteter, herunder bebyggelse
og anlæg såfremt:

1) I det omfang udvidelse af eksi-

 Der er tale om aktiviteter af ganske ubetydeligt omfang og - sterende samt etablering og pla såfremt de pågældende beskyttelsesinteresser ikke herved cering af nye driftsbygninger til
jordbrugserhvervene kræver zonetilsidesættes1 .
Placering af anlæg m.v., der i øvrigt fremgår af gældende kommuneplan, kan dog realiseres.

tilladelse eller planlægning, er
dette byggeri også omfattet af
retningslinjen.

Bestemmelsen og udpegningen er
overført fra Kommuneplan 2009.
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Kortet viser: Grønt Danmarkskort. I Grønt Danmarkskort indgår: Alle Natura 2000-områder på land, øvrige særligt værdifulde naturområder, økologiske forbindelser, potentielle økologiske forbindelser, potentielle naturområder samt naturområder, der bidrager til andre formål. Kortet viser den samlede udpegning. De enkelte kategorier vises på efterfølgende kort.

5.1 Retningslinjer - Grønt Danmarkskort
A. Arealer beliggende i Grønt Danmarkskort kan ikke indgå i kommunens udviklingsområder.

A. De særligt værdifulde naturområder skal sikres og bevares.
Gennem frivillige aftaler søges det at forbedre naturværdierne
og udvide områderne. Først og fremmest prioriteres kontinuerlig
pleje af de lysåbne naturtyper samt levesteder for truede arter.
Derudover søges de optimale vandstandsforhold for naturtyper
og arter genskabt og tilførsel af næringsstoffer begrænset.

C. Naturindsatsen inden for Grønt Danmarkskort prioriteres højt i
følgende områder:
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herunder i tilknytning til og mellem Natura 2000-områder.
Herudover vægtes også indsatser inden for naturområder,
som samtidig bidrager til andre formål, herunder klimatilpasning og klimaforebyggelse, skovrejsning, et bedre vandmiljø
samt friluftsliv og rekreation.

5.1.2 Retningslinje - Særligt værdifulde naturområder

PRIORITERING AF NATURINDSATSEN INDEN FOR GRØNT DANMARKSKORT.
B. Indenfor Grønt Danmarkskort skal ubrudte og uforstyrrede natursammenhænge bevares og om muligt forbedres. Kommunens
aktive naturforvaltningsindsat skal i vidt omfang rettes mod
Grønt Danmarkskort.

 Natura 2000-områder samt øvrige særligt værdifulde naturområder uden for Natura 2000.
 Nye naturområder, som kan udvide eller kan skabe sammenhæng mellem eksisterende værdifulde naturområder,

Kortet viser Særligt værdifulde naturområder . Det omfatter de internationale naturbeskyttelsesområder Natura 2000områder og Ramsarområde på land, beskyttede naturtyper (§ 3) og fredede arealer.

Udpegningen er ny, derfor er
retningslinjerne nye.
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Kortet viser de Internationale Beskyttelsesområder. Staten kan i planperioden ændre i udpegningen af Natura 2000områderne. Det er den til enhver tid gældende udpegning, som danne grundlag for retningslinjerne.

Kortet viser den vejledende registrering af § 3 natur og beskyttede vandløb.

INTERNATIONALE NATURBESKYTTELSESINTERESSER
B. De internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000områder) skal beskyttes og videreudvikles, så de arter og naturtyper, som er grundlaget for udpegningen, aktivt søges sikret
eller genoprettet til en gunstig bevaringsstatus.

KORTLÆGNING AF BESKYTTEDE NATURTYPER ER VEJLEDENDE

C. Natura 2000-områderne skal friholdes for aktiviteter og anlæg
mv., som kan indebære en forringelse af områdets naturtyper og
levesteder for arterne eller kan medføre forstyrrelse, der har negative konsekvenser for de arter, området er udpeget for. Det
gælder også for aktiviteter og anlæg uden for de internationale
naturbeskyttelsesområder, men som kan have indvirkning inde i
områderne.
D. Der må ikke udlægges nye arealer til byzone, veje, andre tekniske anlæg og lignende inden for Natura 2000-områder.
E. Levevilkårene for arterne på Habitatdirektivets bilag IV skal forbedres, og deres levesteder skal beskyttes både i og uden for de
internationale naturbeskyttelsesområder.
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F. Inden for Ramsarområdet skal planlægning og administration
fremme beskyttelsen af området.

RETNINGSLINJER FOR BESKYTTEDE NATURTYPER (§ 3-AREALER)
I praksis betyder det, at der kan
G. Ændring af tilstanden i åbne vandløb, søer, moser, heder, ferske
findes naturområder, som ikke er
enge, overdrev og strandenge, som er omfattet af naturbeskytpå kortet, men som alligevel er
beskyttede i medfør af lovgivnintelseslovens §3, må som udgangspunkt ikke finde sted.
gen. Omvendt kan områder være
H. Ændring kan dog ske, såfremt væsentlige samfundsinteresser
taget med i registreringen selvom
taler herfor og forudsat, at ændringen alene medfører en ubetyde ikke er beskyttede. Den vejledelig forringelse af de aktuelle naturmæssige værdier, eller mudende registrering af beskyttede
naturtyper bliver løbende ajourlighederne for at realisere de i kommuneplanen indeholdte naturført og kan ses på Miljøportalen,
kvalitetsmål (jf. afsnit om naturkvalitetsmål) samt mål fastsat i de
https://
statslige vandområde- og Natura 2000-planer samt de kommuarealinformation.miljoeportal.dk/
nale Natura 2000-handleplaner.
html5/index.html?
I. Hvis der helt undtagelsesvist - fordi andre væsentlige samfundsviewer=distribution.
mæssige hensyn gør det nødvendigt - tillades byggeri eller arealanvendelse, der forringer et naturområde, skal der stilles krav
om udlægning af nye naturarealer (erstatningsbiotop), så natur31

værdierne samlet set bliver fastholdt eller forbedret. Dette gælder også for byggeri eller arealanvendelse, som finder sted uden
for selve naturområdet, hvis det påvirker naturområdet negativt.
J. Ændring kan endvidere ske i tilfælde, hvor kommunen vurderer,
at den påtænkte ændring har en positiv effekt for realiseringen af
kvalitetsmålene for den aktuelle lokalitet. En tilladelse skal i givet
fald ledsages af vilkår, som sikrer muligheden for den biologiske
forbedring, der begrunder tilladelsen.
K. Tilladelse til vandindvinding (fra grundvand eller overfladevand)
bør undgås, hvor det kan medføre væsentlige naturforringelser
for de højest målsatte naturområder (A, B eller C - se kort i afsnit
om Naturkvalitetsplan ) samt for søer, vandhuller, vandløb og
kilder med særlige biologiske interesser, eller i øvrigt kan påvirke
arealer med særlige naturbeskyttelsesinteresser.
L. Tilladelse til nødvendige nye vandindvindinger, som vil påvirke
værdifulde naturområder, og hvor alternativer ikke kan findes,
bør forudsætte, at der er tale om højt prioriterede formål
(drikkevandsformål), samt at der gennemføres kompenserende
foranstaltninger i forhold til de naturværdier, der påvirkes heraf.

Kortet viser: Potentielle naturområder og naturområder, som samtidig bidrager til andre formål.

5.1.3 og 5.1.4 Retningslinjer - Potentielle naturområder og naturområder, som samtidig bidrager til andre
formål
A. Arealer udpeget som potentielle naturområder og naturområder,
som samtidig bidrager til andre formål, søges udviklet til naturformål jf. retningslinje for prioritering af naturindsatsen inden for
Grønt Danmarkskort.
B. Arealer udpeget som potentielle naturområder skal så vidt muligt
friholdes for byggeri, anlæg og ændret arealanvendelse, der forringer muligheden for at oprette nye naturområder eller etablere
sammenhænge mellem eksisterende naturområder. Hvis der
undtagelsesvis tillades byggeri, anlæg eller arealanvendelse af
samfundsmæssig interesse, som forringer muligheden for at
oprette nye naturområder eller etablere sammenhænge mellem
eksisterende naturområder, skal der stilles krav om reservering
af andre potentielle naturarealer, i et omfang og med et naturpotentiale, der som minimum svarer til det nuværende.
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Da alle arealer inden for Natura
2000-områderne på land indgår i
udpegningen af særligt værdifulde
naturområder indgår omdriftsarealer inden for Natura 2000områderne ikke i udpegningen af
potentielle naturområder, selvom
de kan have et stort potentiale for
at udvikle værdifuld natur .

C. Dyrkede arealer udpeget som potentielle naturområder skal
gradvist udgå af landbrugsmæssig omdrift, f.eks. ved at arealerne overgår til vedvarende græs, at der skabes naturlig hydrologi,
eller der skal skabes naturområder, der ligger som trædesten i
landskabet, og som kan sikre den nødvendige spredning af de
vilde dyr og planter.
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Kortet viser Økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser

5.1.5 og 5.1.6 Retningslinjer - Økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser
A. Inden for områder udpeget som økologisk forbindelse skal
ubrudte og uforstyrrede natursammenhænge bevares og om
muligt forbedres. Her må ændringer i arealanvendelsen og etablering af nye, større anlæg, ikke i væsentlig grad forringe dyreog plantelivets spredningsmuligheder.
B. Ved byggeri og anlæg, der nødvendigvis skal placeres inden for
økologiske forbindelser, skal der stilles krav om tiltag, der sikrer
hensynet til en mere sammenhængende natur. Ved byggeri,
anlæg eller ombygning af veje eller lignende, der vil afskære en
økologisk forbindelse, skal der stilles krav om etablering af faunapassager og ledelinjer i landskabet, hvor der er behov for det.

Kortet viser: Naturkvalitetsmål for de enkelte lysåbne naturområder (§ 3-arealer). Målsætningskategorierne er defineret
i skemaet i Redegørelsen s. 50.

5.2 Retningslinjer til sikring af Naturkvalitetsplanens
naturkvalitetsmål
A. Der kan som udgangspunkt ikke meddeles tilladelse eller
dispensation til aktiviteter, der gennem fysisk ændring eller
forurening kan påvirke naturområder i et omfang, som kan
hindre opfyldelsen af de fastlagte naturkvalitetsmål.
B. For Natura 2000-områder skal statens vandområdeplaner og
Natura 2000-planer samt kommunens Natura 2000-handleplaner
endvidere efterleves.

C. Inden for potentielle økologiske forbindelser skal det ved ændringer i arealanvendelsen eller ved byggeri, anlæg eller ombygning
af veje eller lignende sikres, at det i fremtiden er muligt at skabe
en økologisk forbindelse.
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den for naturgenopretning med genskabelse af det naturlige
vandstandsniveau på lavbundsarealet så vidt muligt ikke går
tabt. Anlægget skal udformes, så det kan tåle en højere vandstand.
E. Der kan som udgangspunkt ikke foretages hævning af terrænet
inden for sø-, og strandbeskyttelseslinjerne.
F. Planlægningsmuligheder, som i øvrigt fremgår af den gældende
kommuneplan, kan dog realiseres.

Lovgivning
*Administration af potentielle vådområder skal ske i overensstemmelse med "Cirkulære nr. 132 af 15. juli
1998 om regionplanlægning og landzoneadministration for lavbundsarealer, der er potentielt egnede som
vådområder".
Øvrige lavbundsarealer, der udpeges efter Planloven, er ikke omfattet af cirkulæret.
I følge vandløbslovens § 46a må vandløbsmyndigheden ikke uden miljø- og fødevareministerens forudgående tilladelse godkende ændring eller omlægning af udpumpningsanlæg, der har til formål yderligere at
sænke grundvandsstanden i lavbundsområder i landzone og sommerhusområder.

5.3 Retningslinjer for lavbundsarealer og potentielle
vådområder
POTENTIELLE VÅDOMRÅDER
A. Ved konkrete vådområdeprojekter skal der foretages en samlet
afvejning i forhold til andre hensyn, så som hensyn til skove,
eksisterende anlæg og til arealer med væsentlige naturhistoriske
og kulturhistoriske interesser i områderne.
B. Inden for de udpegede potentielle vådområder kan der ikke
meddeles tilladelse efter Planlovens § 35, stk. 1 til forhold, som
kan forhindre, at det naturlige vandstandsniveau kan genskabes*.

LAVBUNDSAREALER
C. Lavbundsarealer, der ikke er udpeget som potentielle vådområder, skal som udgangspunkt friholdes for byggeri og anlæg, der
kan forringe muligheden for at genskabe værdifulde naturområder med naturlige vandstandsforhold.
D. Nye anlæg, herunder tekniske anlæg, veje m.v., der nødvendigvis skal placeres på lavbundsarealer, skal udformes, så mulighe36
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Retningslinjer for

Jordbrug og
byggeri i det åbne
land
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C. Arealer udpeget som særligt værdifulde landbrugsområder skal
så vidt muligt friholdes for andre aktiviteter, der direkte eller indirekte kan give begrænsninger for områdets produktionsvirksomheder og deres fremtidige udviklingsmuligheder. Overordnede
vejanlæg undtaget samt mindre arealforbrug i forbindelse med
udbygning af ejendomme, ridebaner, vedvarende energianlæg,
arrondering ved vådområder og lignende er undtaget.
D. Ved placering af nye husdyrbrug skal hensynet til naboer, natur,
miljø og landskabsinteresser vægtes højt. Ærø Kommune har
ikke udpeget områder til store husdyrbrug, da det vurderes, at
der ikke findes arealer uden for de beskyttede naturområder,
bevaringsværdige landskaber, kulturmiljøer og områder med
særlige drikkevandsinteresser (OSD), hvor afstanden til byzone,
landsbyer, samlet beboelser og enkeltboliger svarende til den
luftgeneafstand, som afkastes af et kvægbrug og slagtesvinebrug på minimum 500 DE, kan overholdes.

OSD som udpegningsgrundlag
Ærøs geologi gør det svært af
afgøre hvor grundvandet til de
forskellige boringer dannes. De
skrå jordlag betyder, at det antages at en del af grundvandet dannes uden for de Særligt Følsomme Indvindingsområder. Det er
dog også givet af Områderne med
Særlige Drikkevandsinteresser
6.3 Retningslinjer - Byggeri i det åbne land
inddrager arealer hvor det ikke
A. I landzone kræver det landzonetilladelse at foretage udstykning,
forventes, at der vil blive behov
opføre ny bebyggelse eller foretage ændring i anvendelsen af
for at indvinde vand i fremtiden.
bestående bebyggelse og ubebyggede arealer.
En stor del af disse områder ligger
BYGGERI I DET ÅBNE LAND

B. Byggeri i det åbne land er som udgangspunkt forbeholdt jordbrugserhvervet.
C. Der skal ved nye udstykninger og fremtidige byudlæg sikres at
afstandskravene til landbrugsbedrifter overholdes, jf. husdyrbekendtgørelsen.
D. Ved udskiftning af eksisterende bolig, skal den nye bolig så vidt
muligt placeres på samme sted som den gamle, med mindre,
der er planmæssige hensyn, der taler i mod det. Boliger skal
fortrinsvis placeres i tilknytning til eksisterende vejadgang.

6.0 Retningslinjer - Jordbrugsarealer
A. Ved inddragelse af landbrugsjord til byudvikling, infrastrukturanlæg mv. skal der i videst muligt omfang tages hensyn til de berørte landbrugsejendommes anlægsinvesteringer, arrondering,
arealbehov og mulighederne for jordfordeling.
B. Der skal ved inddragelse af jordbrugsarealer til andet formål
økonomiseres med jordbrugsarealerne, og der skal nøje undersøges eventuelle alternative placeringsmuligheder med henblik
på at opnå den for jordbruget mindst belastende løsning, hvis
dette kan gøres uden at tilsidesætte andre tungtvejende hensyn.
Ved inddragelse af jordbrugsarealer til andet formål skal man
endvidere bestræbe sig på især at værne om velarronderede
ejendomme af en størrelse, der også fremover vil være levedygtige ejendomme med gode bygninger, ejendomme, hvor der er
foretaget betydelige investeringer og ejendomme med langsomt
groende vækster (frugtplantager, skove m.v.), Hensynet til vandmiljøet, styrkelse af naturgrundlaget, naturgenopretning, rekreative forhold, byvækst, turistanlæg og andre samfundsmæssigt
vigtige formål kan imidlertid indebære, at ovennævnte hensyn
må nedprioriteres.
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E. Der meddeles almindeligvis tilladelse til genopførelse af nedbrændt bebyggelse og bebyggelse, der er ødelagt af hærværk
eller storm, under forudsætning af, at der ansøges om landzonetilladelse inden for ca. 3 år fra ødelæggelsen.
F. Landbrugsbygninger herunder nye driftsbygninger skal så vidt
muligt opføres i tilknytning til eksisterende bygninger på ejendommen. Hvilken afstand, der skal være mellem bygningerne for
at de opleves som en helhed, vurderes i den enkelte sag. Langstrakte bygningsanlæg skal så vidt muligt undgås.
G. Gyllebeholdere kan af hensyn til markdriften, opføres uden tilknytning til ejendommens øvrige bebyggelse. Der kan stilles vilkår om etablering af skærmende beplantning og fjernelse af gyllebeholderen, når den ikke længere er nødvendig for ejendommen. Vilkårene vil blive tinglyst på ejendommen.
H. Planlægning for eller meddelelse af landzonetilladelse til nybyggeri og etablering af anlæg uden tilknytning til eksisterende bymæssig bebyggelse kan kun ske i forbindelse med virksomheder
eller andre anlæg, som naturligt eller traditionelt er knyttet til det
åbne land på grund af ressourceudnyttelse.
I. Etablering af boliger samt etablering eller udvidelse af institutio41

ner og virksomheder mv. i det åbne land kan først ske, når spildevandsafledningen kan foregå til et renseanlæg med tilstrækkelig kapacitet eller i øvrigt miljømæssigt forsvarligt og overholder miljømålene for den anvendte recipient. Spildevandsforholdene skal som hovedregel løses ved afskæring af spildevandet
til et kommunalt centralrenseanlæg med videregående rensning
og næringssaltfjernelse, eller ved etablering af nedsivningsanlæg, minibiologisk renseanlæg eller samletank med bortkørsel til
et kommunalt centralrenseanlæg.
J. Arealanvendelse til miljøfølsomme formål i det åbne land skal
normalt respektere en afstand af 300 m til landbrugets driftsbygninger med henblik på at forebygge miljøkonflikter. For større
husdyrbrug foretages en konkret vurdering af den nødvendige
afstand. For relevante husdyrbrug skal der indregnes udviklingsmuligheder. Etablering, udvidelse og ændring af husdyrbrug
med mere end 15 dyreenheder (DE) kræver Kommunalbestyrelsens godkendelse.
K. Opførelse af små bygninger på maks. 10 m 2, kræver som udgangspunkt ikke landszonetilladelse. Hvis der er tale om mange
små bygninger som f.eks. Hytter til svin på friland er de omfattet
af Planlovens § 36 stk. 2 og kræver landzonetilladelse.
L. I tilknytning til eksisterende bebyggelse, kan der opføres læskure på 10-50 m2 uden landzonetilladelse. Hvis bygningen ikke
ligger i forbindelse med eksisterende bebyggelse, skal der indhentes landzonetilladelse.
M. Opførelse af læskure større end 50 m 2 kræver altid landzonetilladelse.
N. Ved ansøgning om placering af gyllebeholdere eller nye drifts-/
erhvervsbygninger, læskure mv, uden tilknytning til ejendommens øvrige bygninger vil kræve, at der i ansøgningen argumenteres for, hvorfor byggeriet ikke kan opføres i tilknytning til eksisterende bebyggelse. I sagsbehandlingen foretager Ærø Kommune en konkret vurdering af om det ansøgte kan lade sig gøre
uden at tilsidesætte landskabelige, arkæologiske, naturmæssige, miljømæssige og kulturhistoriske værdier.

OVERFLØDIGGJORTE BYGNINGER I DET ÅBNE LAND
O. I lovligt opførte overflødiggjorte bygninger er det muligt at etablere erhverv mv., hvis det kan lade sig gøre uden støre ombygning
eller udvidelse af ejendommen. Hvilke erhverv der kan etableres
er præciseret i Planloven. Ændringen skal anmeldes til Ærø
Kommune.
P. Det er som udgangspunkt ikke tilladt at ændre anvendelse af
driftsbygninger, som er opført inden for de seneste 5 år.
BYGGERI I DET ÅBNE LAND INDENFOR BEVARINGSVÆRDIGT LANDSKAB, STØRRE SAMMENHÆNGENDE LANDSKABSOMRÅDER OMRÅDER MED GEOLOGISK BEVARINGSVÆRDI MV.
Q. I den kystnære zone inden for områder, der er udpeget som bevaringsværdig landskab, større sammenhængende landskabsområde, geologiske bevaringsværdier mv. skal det ved enhver
form for ændring, anlæg og byggeri, der forudsætter landszone42

Områder der ikke er udpeget som skovrejsning ønsket eller skovrejsning uønsket er neutralområder.

tilladelse, sikres at anlægget eller bebyggelsen ved sin placering
er indpasset i landskabet, herunder at udformning, materiale- og
farvevalg afspejler landskabets særlige karakteristika, jf. konkrette beskyttelsesinteresser samt landskabskarakterkortlægningen
for det pågældende område. Se i øvrigt retningslinjerne for
Landskab.
R. Landzoneplanlægning og landzoneadministration skal i øvrigt
ske i respekt for Kommuneplanens øvrige retningslinjer.

6.4 Retningslinjer - Skovrejsning
A. Kommunens skovrejsningsområder er inddelt i tre kategorier:
Skovrejsning ønsket (positiv områder), skovrejsning uønsket
(negativ områder) og de neutrale områder. Alle tre områder er
vist på kortet ovenfor.
B. Skovtilplantning betegnes som beplantninger, der inden for en
rimeligt tidsrum vil danne en skov af højstammede træer, fj. § 4 i
skovloven. Som regel betragtes beplantningerne først som skov,
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når de er større end 0,5 ha, og mere end 20 m brede.
C. Følgende betragtes ikke som skov:
 Pyntegrønt og juletræer.
 Læhegn og læplantninger.
 Vildtremiser og kratbevoksninger mv.
 Flerårige energiafgrøder af vedtypen, der høstes med et
kortere interval end 5 år.
 Spredte træer, selvsåede bevoksninger, planteskoler, frugtplantager mv.
POSITIV OMRÅDER
D. De udpegede positiv områder ønskes tillplantet med skov.
E. Hvis Ærø Kommune går ind i skovrejsningsprojekter skal
projektet rumme et eller flere af følgende elementer:
 Forbedre offentlighedens adgang til naturen.
 Øge biodiversitet.
 Beskytte grundvandet.
 Skabe mere varieret natur.
Listen er ikke prioriteret.
NEUTRAL OMRÅDER:
F. Der kan plantes skov inden for neutralområderne.
NEGATIV OMRÅDER
G. Skovtilplantning er ikke tilladt i negativ områderne eller i
områder, der er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3.
H. I henhold til bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse kan
Kommunalbestyrelsen hvor særlige forhold taler for det meddele
tilladeles til skovtilplantning i områder hvor skovrejsning er
uønsket. Grundlaget for udpegning af negativområderne er
blandt andet beskyttelse af landskabet, natur og byernes
udviklingsmuligheder. Derfor følger Ærø Kommune en restriktiv
praksis på det område.

Retningslinjer for

Turisme og friluftsliv
i det åbne land
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7.1 Retningslinjer - Ruter og stier

7.2 Retningslinjer - Anvendelse af kyst, søer og
vandløb

A. Vandre– og cykelruterne på Ærø skal vedligeholdes, så Ærø
fortsat er en yndet destination for vandre– og cykelturister.

A. De eksisterende Blå Flag strande på Ærø skal fortsat være Blå
Flag strande eller have faciliteter af tilsvarende kvalitet.
B. Udnyttelse af vandløb, søer og kystvande må ikke forringe muligheden for en varieret rekreativ anvendelse af vandområderne
- eller forringe muligheden for at opnå en god økologisk og fysisk
tilstand for vandområderne.
C. Der kan kun etableres badebroer ved udpegede badestrande.
D. Rekreativ udnyttelse af vandløb, søer og kystvande må ikke være i væsentlig strid med de rekreative og naturmæssige interesser for området, og må ikke være til væsentlig gene for lodsejere, naboer og for anden rekreativ udfoldelse.
E. En udbygning af det maritime friluftsliv i Det Sydfynske Øhav kan
samtidig fordre yderligere regulering af adgangen i visse sårbare
fugleområder.

B. Cykelruterne skal suppleres med cykelstier langs landevejen.
Cykelstierne er med til at motivere brug af cyklen som
transportmiddel i hverdagen, og giver mulighed for at lave
”sløjfer” på de eksisterende cykelruter.
C. Ved etablering af nye stier, og forbedring af eksisterende stier og
veje, skal der være fokus på at forbedringen tilgodeser flere
målgrupper.
D. Udbygning af ruter og etablering af nye stier i det åbne land skal
ske gennem frivillige aftaler med lodsejerne. Der ses også gerne
på planlægning og forløb for nye målgrupper som f.eks. ryttere,
mountainbiker mv. Dette gælder ikke for etablering af stier langs
eksisterende veje, hvor der er udlagt byggelinjer.
E. Når cykelstiprojektet langs landevejen gennemføres, ses der
også på, om der med projektet f.eks. kan skabes bedre forhold
for busserne med holdepladser mv.

Alle retningslinjerne er tilpasset
fra Kommuneplan 2009.
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Retningslinjerne vedr. Blå Flag
strande er overført Kommuneplan
2009.
Retningslinjer om adgang og anvendelse af søer og vandløb er
tilføjet.
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Retningslinjer - Turisme i det åbne land
A. Ved etablering af primitive overnatningsmuligheder prioriteres
områder i nærheden af eksisterende stier og anlæg, eller som
på anden måde kan understøtte eksisterende naturligt afgrænsede opholdssteder i det åbne land.
B. Der må ikke etableres yderligere golfbaner på Ærø.
C. Hvis der i forbindelse med arbejdet med Geopark opstår et behov for et oplevelsescenter, formidlingspunkter mv. der ikke kan
rummes inden for den nuværende planlægning, agter Kommunalbestyrelsen at igangsætte det nødvendige planarbejde.
D. Planlægningsmuligheder, som fremgår af vedtagne kommuneplanrammer eller lokalplaner, kan fortsat realiseres.

Alle retningslinjerne er overført
fra Kommuneplan 2009.
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