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Tilmeldte deltagere 
Lodsejer-repræsentanter: 
Vibeke Heuckenforff (N14) 
Niels Heuckenforff (N14) 
Frits Nielsen (N16) 
Britt Nielsen (N16) 
Niels Chr. Larsen (N217) 
med frue 
Kim Hjort Christensen (N17) 
Jonna Jepsen (A/S Knudemosen) (N13) 
Kent Jakobsen (N28) 
Niels Quist (N19) 
Christian F. La Cour (N14) 
Kirsten Dal (N29) 
Peter M. Sigvardt (Faurskov Gods A/S) (N18) 
Niels Andreasen (Langeskov Finerværk A/S) (N9)   
 
Kommune-repræsentanter: 
Svend Lassen, Aalborg Kommune 
Lars Sandberg, Randers Kommune 
Lise Frederiksen, Mariagerfjord Kommune 
Marianne Fisker, Jammerbugt Kommune (afbud) 
Kresten Nikolaj Nielsen, Frederikshavn Kommune (afbud) 
 
For Naturstyrelsen: 
Bendt E. Andersen 
Maria Pécseli  
Ole Hyttel 
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Dagsorden (Naturstyrelsens og Aalborg Kommunes indlæg blev uddelt på 
mødet):  

1. Velkomst og introduktion til Natura 2000  
2. Hvordan finder jeg data på min ejendom (basisanalyser 2016-2021, 

datagrundlag) 
3. Status for de gældende planer  
4. Aalborg Kommune viser eksempler på samarbejde med Natura 2000-

lodsejere  
5. Orientering om de kommende Natura 2000-planer  
6. Afslutning  

 
1. Bendt E. Andersen bød velkommen.  Rammer og planlagt indhold for den 

igangsatte dialogproces blev gennemgået. Lodsejermødet er et af 
elementerne i denne dialog. Planprocessens tidsramme blev fremlagt, og 
direktivforpligtelserne blev gennemgået som ophæng for planproces og 
juridiske forpligtelser. 

2. Maria Pécseli redegjorde for indholdet i basisanalyserne 2016 - 21. En 
basisanalyse er det første trin i planlægningen for hvert af de udpegede 
Natura 2000-områder. Basisanalysen er grundlaget for dialog og 
grundlaget for udarbejdelse af de kommende planforslag i slutningen af 
2014. Basisanalysen indeholder bl.a.: 

• Kortlægning af habitatnaturtyper og levesteder for arter, som 
områderne er udpeget for 

• Vurdering af tilstand og foreløbig vurdering af trusler 
• Overvågningsdata for arter 

Med Livø som eksempel på en konkret ejendom blev det trin for trin vist, 
hvordan man fra Naturstyrelsens hjemmeside søger data fra 
basisanalyserne frem på ”min ejendom”.  

3. Ole Hyttel gav med tal fra Landdistriktsprogrammet et billede af status for 
indsatsen i 1. planperiode. Tallene skal ses i lyset af, at vi kom sent i gang, 
og vi stadig mangler 2014 og 2015 i forhold til målopfyldelse. Noget af 
indsatsen foregår uden tilskud og indgår derfor ikke i denne status. Samlet 
set er der dog nok problemer med at nå helt i mål på de private arealer.    

4. Svend Lassen fra Aalborg Kommune fortalte om kommunens erfaringer 
med samarbejdet med lodsejere i de 6 Natura 2000-områder inden for 
kommunens geografi. Bærende principper i det positive samarbejde er 
frivillighed, en åben, løbende og inddragende dialog samt et højt 
informationsniveau. Projekterne er typisk 100 % finansieret via 
tilskudsordninger, og de medfølgende forpligtigelser, det giver i forhold til 
Naturerhvervstyrelsens kontrol, blev gennemgået. Svend understregede 
flere gange, at der typisk for ”særligt berørte lodsejere” vil være et stort 
uudnyttet potentiale i forhold til at indgå ganske attraktive aftaler med 
tilskud på naturarealer. Derfor lød opfordringen: Få gennemgået jeres 
Natura 2000-arealer enten af jeres landbrugskonsulent eller kommunens 
naturafdeling.    

5. Ole Hyttel gennemgik de større ændringer i den nye miljømålslov, som er 
ramme for Natura 2000-processen. Baggrund for og betydning af 
ændringer blev omtalt. Eksempelvis er basisanalysen nu et selvstændigt 
produkt og ikke længere er en del af planen, idefasen er taget ud, 
høringsperioden er nu min. 12 uger, og handleplanerne bliver i forhold til 
Natura 2000-planerne et mere selvstændigt produkt. Natura 2000-
planerne vil fremover være mindre detaljerede, og i højere grad udtrykke 
mål og rammer. Der blev omtalt mulige indsatser i forhold til indhold i de 
kommende planer på baggrund af den viden den seneste kortlægning af 
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naturtyper og levesteder fra 2010 - 12 har givet os. Det blev omtalt, at det 
fortsat er nødvendigt at vedligeholde naturtyperne, også dem der nu er i 
gunstig bevaringstilstand, samtidig med at nye indsatser, der forbedrer 
tilstanden for arealer i ugunstige naturtilstande, er vigtige. De nye forslag 
til Natura 2000-planer er i forhold til indsatsen helt afhængige af den 
politiske godkendelse af ambitionsniveau og økonomi. 

6. Under dette punkt er deltagernes spørgsmål og kommentarer under mødet 
samlet: 
- Som lodsejer undrer jeg mig over, at vi i dialogprocessen bliver 

inviteret som de sidste. Det burde være omvendt. 
- Hvad er meningen med, at almindelig landbrugsjord i omdrift indgår i 

Natura 2000-områder?  
- Jeg overvejer at købe mere almindelig landbrugsjord i et Natura 

2000-område, men er i tvivl om man burde værdisætte jord inden for 
et Natura 2000 område lavere eller måske helt lade være med at købe 
det? 

- Flere deltagere udtrykte bekymring for, at der mangler græsningsdyr 
til naturplejen i Natura 2000-områderne, og man var enige om, at 
bøvlet med miljøgodkendelser og elendig økonomi forbundet med 
afgræsning er meget vigtige årsager til de manglende græsningsdyr. 

- En deltager mente, at vi jordejere dog nu er ved at få øjnene op for det 
store aktiv engene udgør. 

- Flere deltagere udtrykte stor skepsis i forhold til Naturerhvervs 
hidtidige praksis med kontrol ude på naturarealerne, og anså usmidige 
regler og fremgangsmåde for kontrol som en stor barriere i forhold til 
at sætte mere gang i naturplejen.   
      

Mødet sluttede kl. 18.30.  Bendt E. Andersen takkede for fremmødet og udtrykte 
ønske om et fremtidigt godt samarbejde. 
 
 
Referent 
Ole Hyttel 
ohy@nst.dk  
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