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Den 3. marts 2017 

 

 

   

   

 

Kære alle borgmestre 

 

Det er med Naturpakken fra maj 2016 aftalt, at det skal undersøges, om det er 

muligt at justere grænserne for de 252 udpegede Natura 2000-områder. 

Områderne er udpeget efter EU’s fuglebeskyttelses- og habitatdirektiver og 

rummer noget af den bedste danske natur. 

 

Jeres kommunaldirektører blev umiddelbart før jul orienteret om processen af 

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (nu Miljøstyrelsen). Miljøstyrelsen sender 

i disse dage materiale til jer med anmodning om faglige og tekniske bidrag fra 

forvaltningen. 

 

Natura 2000-områderne er udpeget for at beskytte noget af den bedste danske og 

europæiske natur. Der er af historiske årsager indenfor de udpegede områder både 

omdriftsarealer og bynære arealer, som ikke bidrager til beskyttelsen af arter og 

naturtyper. Formålet med den igangværende proces er at mindske disse arealer 

uden at fjerne beskyttelsen af de arter og naturtyper, der skal beskyttes med 

områdeudpegningen. Der kan i denne proces også i mindre omfang blive inddraget 

nye naturarealer, hvis de væsentligt kan understøtte direktivernes formål. 

 

Denne første fase, hvor Miljøstyrelsen beder jeres forvaltninger om faglige, 

tekniske bidrag, har til formål at sikre det bedst mulige vidensgrundlag for et 

høringsforslag. Et forslag som jeg, efter drøftelse med de politiske partier bag 

Aftale om Naturpakken (Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det 

Konservative Folkeparti), beder Miljøstyrelsen sende i offentlig og politisk høring 

omkring sommerferien med en  høringsperiode frem til oktober. 

 

Den politiske proces forventes således først igangsat, når der foreligger et 

høringsforslag fra Miljø- og Fødevareministeriet. Der vil i forbindelse med 

høringen blive mulighed for, at I kan komme med jeres synspunkter, før jeg sender 

de justerede områdegrænser til EU-Kommissionen til godkendelse. 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Esben Lunde Larsen 
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