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Natura 2000-områderne 

Nationalt: 
• 252 Natura 2000 

områder 
(30 i vores geografi) 

• Samlet areal 
340/370.000 ha – inkl 
sommerhuse, byer, veje 
mm 

• Kortlagt  omkring 
120.000 ha habitatnatur 

• Vedvarende græsarealer 
er ikke kortlagte, men 
skønnet til ca. 10.000 ha 
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Natura 2000-områderne 

 
 
 

     

Regionalt: 
30 områder i Midt- 
og Vestjylland 
 
 
 



Første planperiode 2009-2015 
 

Hele landet 

Tilsagnstype 
Samlet areal 
(ha) 

1. Miljøtilsagn 51608  

2. Forberedelse til græsning 8922 

3. Rydning 1167 

4. Samlet pleje-tilsagn 56152 

Hydrologi_forundersøgelse 8778 

Øvrige indsatser 
Skovtilskudsordninger (efterår 2013) 
Fiskeriregulering 
Vildtforvaltningsloven 
Offentlige lodsejere 
LIFE projekter 

Natura 2000 planer vedtaget i 2011 
 
Handleplaner vedtaget 2012 
 
Hvor langt er vi ? 
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Næste generation af Natura 2000 planer 
Hvad sker der lige nu? 

December 2013: Offentliggørelse af basisanalyser 

Februar 2014: Kick off møder med kommuner (tre møder) 

Marts 2014 (Uge 10-11): Regionale møder med foreninger og kommuner om 
basisanalyserne . 

Marts-april (indtil påske): Møder med særligt berørte lodsejere (300-400 på 
landsplan)   

Inden 1. maj 2014: Deadline for indrapportering af fejl til basisanalyserne. 

Før sommerferien: Andre offentlige arrangementer (markvandringer mv.) om 
basisanalyser. 

Oktober 2014: Drøftelse af muligt indhold af planforslagene med kommunerne. 

Ultimo 2014: Forslag til Natura 2000-planer 2016-21 og opdateret basisanalyse (12 uger. 

Efteråret 2015: Endelige Natura 2000-planer 2016-21 offentliggøres. 
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Natura 2000  

 
Hvad er vores forpligtigelse ? 

N30 – Ulbjerg Klint 



Principper i naturdirektiverne 

Naturdirektivernes 5 ben:  
  at udpege Natura 2000-områder 
  at beskytte udpegningsgrundlaget 
  at forvalte aktivt 
 at overvåge naturtilstanden 
 at beskytte arter bl.a. mod at blive efterstræbt eller få 

ødelagt yngle- og rasteområder, også udenfor Natura 2000 
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• Artikel 6.1: Iværksætte nødvendige 

bevaringsforanstaltninger 
• Artikel 6.2: Pligt til at undgå 

forringelser og  betydelige forstyrrelser 
• Artikel 6.3: Pligt til 

konsekvensvurdering og betingelser for 
planer og projekter 

• Artikel 6.4: Fravigelse af art. 6, stk. 3 

Habitatdirektivets artikel 6  
– reglerne for Natura 2000  

Natura 2000 
planer 

Projektvurdering 



Natura 2000 - direktiver 

- Grundlaget er altså habitatdirektivet og 
fuglebeskyttelsesdirektivet. 
 

- Direktiverne pålægger EU's 
medlemslande at bevare en række arter 
og naturtyper, som er sjældne, truede 
eller karakteristiske for EU-landene.   
 

- Målet er at sikre en gunstig 
bevaringsstatus for arter og naturtyper 
på udpegningsgrundlaget. 
 

- Tidshorisont – ingen fast deadline, men 
der må ikke ske tilbagegang og målet skal 
nås indenfor et ”rimeligt åremål” 
 
 
 

EU Direktiverne 

Natura 2000 planerne 

Handleplanerne 



 
Hvad planlægger vi for? 

- lidt fakta 

 

N69 – Skjern Enge 
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Naturtyperne i tal ……… 

• Strand og strandeng:  ca. 30.000 ha 
• Kystklitter og – klinter:   ca. 32.000 ha 
• Indlandsklitter og heder:   ca. 15.000 ha 
• Overdrev og våd eng:   ca.   8.500 ha 
• Højmoser og hængesæk:  ca.   4.600 ha 
• Kalkmoser, herunder rigkær:  ca.   3.300 ha 
• Klipper:        ca.         60 ha 
• Ikke fredskovpligtig skov:  ca.     4000 ha  

(Heraf udgør tørvemoser og eller/askeskove de 3300 ha) 

Ca 60% er i tilstandsklasse 1 og 2, og ca 30% i tilstandsklasse 3. 

 
 
 

     



Tendensen for naturtyperne er: 

• Strandenge:    Mangler pleje 
• Kystklitter:    Mange invasive arter, mangler pleje 
• Indlandsklitter og heder:   Invasive arter, tilgroning og pleje 
• Overdrev/våd eng (små arealer):  Pleje og randpåvirkning 
• Sure moser (mange små arealer) :  Tilgroning og randpåvirkning 
• Kalkmoser/rigkær:    Tilgroning, pleje 
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Basisanalyser  
   - datagrundlag 



– Basisanalyserne –baggrund og formål 
– Datagrundlag generelt  
– Datagrundlag naturtyper og arter 



   
     

     
     

 

     
    Basisanalyserne – formål og baggrund 

N30 – Skals Å 



     

N2000  planler 

Handling 

Overvågning 

Basisanalyser 

Basisanalysernes 
formål 

 
 



Basisanalysernes 
baggrund 
Jf. miljømålsloven skal indsatsprogrammet i Natura2000 planerne 
udarbejdes på baggrund af basisanalyserne og overvågningen. 
Basisanalyserne skal minimum indeholde: 

Artsforekomst og 
levestedskortlægning 

Tilstands- og  foreløbig 
trusselsvurdering 

Kortbilag med 
beliggenhed af 
kortlagt  natur 



Datagrundlag 
Indhold af basisanalyser 

N69 - Værnengene 



Ensartethed 
• Tekniske anvisninger 

Kvalitet 

• Kvalitetssikring af data 
(internt og eksternt) 

Systematik 
• Tilstandssystemmet 

Datagrundlag 
generelt (1) 

Data er indsamlet under NOVANA, hvilket sikrer ensartede data. 

http://internet.miljoeportal.dk/Sider/Forside.aspx 

 
 

http://internet.miljoeportal.dk/Sider/Forside.aspx


Datagrundlag 
generelt (2) 

N2000 planlægning 

Handling 

Overvågning 

Basisanalyser 

- NOVANA 

Andre data: 

Forundersøgelser, 
lokale projekter, 
forskning m.fl. 



Der er foretaget ny- eller genkortlægning af 33 lysåbne naturtyper og ny kortlægning 
af fem ferske sønaturtyper. Basisanalyserne for planperioden 2016-21 medtager kun 
skovnaturtyper kortlagt udenfor fredsskov. 

Naturtyper på land 

Kortlægning 

Trusselsvurdering 

Tilstandsberegning 

N69 Ringkøbing Fjord 

 
 



Sø-naturtyper 
Der foretaget en kortlægning 
af søer <5ha. Der er desuden 
gennemført en beregning af 
naturtilstanden for småsøer. 

Søer >5ha beskrives kort i 
basisanalyserne, og er mere 
dybdegående beskrevet  i 
vandplanerne. 

Områdernes vandløb og deres 
miljøtilstand er beskrevet i 
vandplanen for området. 

 

N69 Ringkøbing Fjord 



Marine naturtyper 

Der er i 2010-2012  foretaget kortlægning  af 56 af de 90 marine Natura 2000 
områder. Under  denne kortlægning er rev, boblerev og sandbanker kortlagt. Øvrige 
marine naturtyper er kortlagt i 2004 og tilpasset med ny viden. 



Marine naturtyper 

Illustration af  
fiskeri i området 

- Muslingefiskeri 

N30 Lovns Bredning 



N30 - Forekomst af Grøn kølleguldsmed  

Arter (1) 

Under NOVANA er der indsamlet 
data til belysning af forekomsten  
af: planter, vindelsnegle, 
mosskorpion, insekter, padder, 
odder og flagermus. 



     

Der er gennemført levestedskortlægning  til beskrivelse af 
kvaliteten af levestederne for stor vandsalamander, klokkefrø og 
eremit.  

Arter (2) 

 
 

N30 Lovns Bredning mm  

Stor vandalamander 



Fra vandmiljøovervågningen inddrages bl.a. data til vurdering af 
forekomsten af de udpegede fiske- og lampretarter, grøn kølleguldsmed, to 
muslingearter samt liden najade og vandranke 

Arter (3) 

Forekomst af  vandranke – N68 Skjern Å 



Sæler og marsvin 
overvåges årligt 
ved flytællinger 

Arter (4) 

     

N55 Stavns Fjord 

N62 Venø 



SIDE 34 

Arter (5) 
Fuglenes 
bestandsudvikling, 
antal og udbredelse 
beskrives på baggrund af 
NOVANA data. Data er 
indsamlet af 
Naturstyrelsen, DCE og 
suppleret med data fra 
DOFbasen 
(kvalitetssikres af DCE). 

N69 – Ringkøbing Fjord 



Arter (6) 

N30 Hjarbæk Fjord 

N30 Lovns Bredning 



Igangværende indsats 
Opgørelse af den 
igangværende indsats i N30  
Lovns Bredning mm. 

Tilskud fra landdistriktsmidler til 
naturforbedring og naturpleje i området. 

Registreret drift ved kortlægningen 
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Tak for opmærksomheden ! 
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