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Natura 2000 
- juridiske forpligtelser til en aktiv indsats



Natura 2000

- Grundlaget for Natura 2000 er EU’s naturbeskyttelsesdirektiver, habitatdirektivet og 

fuglebeskyttelsesdirektivet.

- Direktiverne pålægger EU's medlemslande at bevare en række arter og naturtyper, som er sjældne, truede 

eller karakteristiske for EU-landene. ”Den europæiske biodiversitet” 

- Natura 2000 planerne er en samlet plan for hvordan vi sikrer bevaring og fremgang for vores vigtigste 

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

- De kommunale handleplaner (og forvaltningsplaner på statsarealer) realiserer de statslige Natura 2000 

planer

EU Direktiverne

Natura 2000 planerne

Handleplanerne



Status på Natura 2000 planlægningen:

Natura 2000-planerne 2009-15:

- De statslige Natura 2000 planer blev 

vedtaget ultimo 2011

- De kommunale handleplaner er vedtaget og i 

gang med at blive implementeret

Natura 2000-planerne 2016-21:

- Basisanalyserne blev offentliggjort 20/12-13

- Dialogen med interessenter vedrørende 

planerne 2016-21 er startet op
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Principper i naturdirektiverne
Naturdirektivernes 5 ben: 

5. at beskytte arter bl.a. mod at blive efterstræbt eller få ødelagt 

yngle- og rasteområder, også udenfor Natura 2000

1.  at udpege Natura 

2000-områder

2. at beskytte udpegningsgrundlaget 

passivt. Konsekvensvurderinger i 

forbindelse med planlægning. Eks 

VVM.

3. at forvalte aktivt

4. at overvåge naturtilstanden
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Aktiv forvaltning -

habitatdirektivets art. 6.1 og 6.2

• Medlemslandene iværksætter de nødvendige 
bevaringsforanstaltninger – undgå forringelser og 
forstyrrelser

• Pligt til aktiv forvaltning

• Bevaringsforanstaltningerne prioriteres i lyset af 
områdernes betydning og truslerne

• Rammen er i DK Natura 2000-planerne

• Ingen egentlig deadline for a nå målet, men en 
løbende forpligtelse

Eksempler fra 2009-15 planerne:

• Miljøvenlig jordbrugsdrift med støtte til 

græsning og høslet

• Tilskud til rydning, hegning m.m.

• Tilskud til forbedring af hydrologien

• Skovtilskudsordninger til ekstensivering 

af skovdriften og sikring af Skovnatur

• ……
Rigkær ved Spækkebjerg. Tilgroning med pil



Hvad planlægger vi for?

- lidt fakta
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Natura 2000-områderne

Nationalt:

• Samlet areal 340/370.000 

ha – inkl. sommerhuse, 

byer, veje mm

• Kortlagt  omkring 120.000 

ha habitatnatur

• Omkring 150.000 ha §3 

(inkl. ferske enge)

• Klit, strand og skov.

• Vedvarende græsarealer 

er ikke kortlagte, men 

skønnet til ca. 10.000 ha



Udpegningsgrundlag - revideret
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Naturtyperne i tal ………
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Tendensen for naturtyperne på nationalt plan er:

• Strandenge: Manglende pleje 

• Kystklitter: Mange invasive arter, manglende 
pleje

• Heder: Invasive arter, tilgroning og manglende pleje

• Overdrev/våd eng (små arealer): manglende pleje 
og randpåvirkning

• Sure moser (få store og mange små arealer): 
Tilgroning og randpåvirkning

• Kalkmoser/rigkær:  Tilgroning, manglende pleje
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Naturforvaltningsmæssige udfordringer på nationalt 

niveau – i Natura 2000-områderne

Naturtyper:

• Ca. 50.000 ha plejekrævende habitatnatur plejes ikke

• Ca. 12.000 ha har tilgroning med vedplanter i en grad, der 

påvirker naturen negativt

• Randpåvirkning (eutrofiering): påvirker ca. 6.000 ha negativt 

Levesteder:

• Odder, enkelte fisk, stor vandsalamander, flagermus, spættet 

sæl og trækfugle har det samlet set OK.

• Forvaltningsmæssigt kan der via Natura 2000-planlægningen 

gøres en indsats for at fastholde (og forbedre) status - også for 

øvrige arter, men nok især for ynglefuglene.

• Vandplanlægningen understøtter indtil videre fisk, muslinger 

og vandplanter.





Dialogproces  og planindhold 
i korte træk
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Miljømålsloven er ændret

Ændringen af miljømålsloven har 2 hovedformål:

• at styrke interessentinddragelsen (dialogprocessen)

• at forenkle regler for udarbejdelse af  de statslige Natura 

2000-planer og den opfølgende kommunale indsats.  
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Dialog og inddragelse 

Nationalt niveau

• Emner: På nationalt niveau diskuteres de tværgående, 
overordnende drøftelser (f.eks. grønt fremdriftsforum) 

Regionalt niveau (Naturstyrelsens decentrale 
enheder)

• Emner: Præsentation af basisanalyser og drøftelse af muligt 
planindhold.

• Fora: Naturstyrelsen tager initiativ til møder med relevante 
organisationer og kommuner. Konkrete initiativer i forhold 
til lodsejere med væsentlige interesser.

• Offentlige informationsmøder om Natura 2000 
planlægningen.

• Tidspunkt: Tidligt i planprocessen før offentliggørelse af 
planforslagene.
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Dialog og inddragelse 

• Lokalt  niveau

• Emner: Handleplaner og (senere) konkrete projekter.

• Fora: Kommunerne tager initiativer til inddragelse af 
organisationer og lodsejere, afpasset lokale behov i lyset af 
den planlagte indsats.

• Tidspunkt: Under udarbejdelsen af handleplaner og i 
forbindelse med gennemførelse.



SIDE 19

Forenklinger af planer og planproces

• Kortere planproces - Idefase (og teknisk forhøring) 
droppes. Høringsperioden over den statslige plan forkortes (6 
mdr til 12 uger).

• Basisanalyserne fokuseres på Natura 2000-områderne og 
bliver mere ensartede og anvendelige i sagsbehandlingen.

• De statslige planer (indsatsprogrammer )bliver mere 
”grovmaskede”.

• Handleplanerne fokuserer på tidsfølge, inddragelse og 
opgavefordeling mellem myndigheder/offentlige lodsejere.
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Ny tilgang til planer og planproces

• Større skarphed på, hvem skal involveres om hvad  og 
hvornår.

• Længere tid til kommunernes dialog ved at ændre 
kravene til indholdet af handleplanerne.

• Ændringer i handleplaner kan gennemføres også i 
løbet af planperioden – smidigere regler.

• Inddragelse af lokal viden – kommunernes råderum 
bliver større – og de statslige indsatsprogrammer bliver 
mere ”grovmaskede”.



Natura 2000-planproces 
(2016-21)

Den videre proces
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Den videre proces
Naturstyrelsens initiativer

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

Marts-april (indtil påske): Møder med særligt berørte lodsejere (300-400) – møderne 
tilpasses regionalt. 

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

Før sommerferien: Andre offentlige arrangementer (markvandringer mv.) om 
basisanalyser.  Forslag lokalt: Kastbjerg Ådal, Begtrup Vig, St. Vandskel

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.



Kort pause

Kort pause
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Basisanalyser 
- datagrundlag

- Per Lynge Jensen / 
Lasse Werling



BASISANALYSER - DATAGRUNDLAG
SIDE 25

• Basisanalyserne –baggrund og formål

• Datagrundlag generelt 

• Datagrundlag naturtyper og arter
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Basisanalyserne –
formål og 
baggrund
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Basisanalysernes 
baggrund
Jf. miljømålsloven skal indsatsprogrammet i Natura2000 
planerne udarbejdes på baggrund af basisanalyserne og 
overvågningen.  Basisanalyserne skal minimum indeholde:

Levesteds-
kortlægning

Tilstands- og  foreløbig 
trusselsvurdering

Kortbilag med 
beliggenhed

N76 Store Vandskel, Rørbæk Sø og Tinnet Krat

BASISANALYSER - DATAGRUNDLAG
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N2000 planlægning

Handling

Overvågning

Basisanalyser

Basisanalysernes 
formål

BASISANALYSER - DATAGRUNDLAG
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Datagrundlag



SIDE 30

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://www.naturdata.dk/ og 
http://internet.miljoeportal.dk/Sider/Forside.aspx

BASISANALYSER - DATAGRUNDLAG
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Datagrundlag generelt (2)

BASISANALYSER - DATAGRUNDLAG
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Datagrundlag 
generelt (2)

N2000 planlægning

Handling

Overvågning

Basisanalyser

- NOVANA

Andre data:

Forundersøgelser, 
lokale projekter, 
forskning m.fl.

BASISANALYSER - DATAGRUNDLAG
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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

N236 Bygholm Ådal

BASISANALYSER - DATAGRUNDLAG



Sø-naturtyper

INDSÆT FOOTER: >VIS >SIDEHOVED & SIDEFOD >APPLICÉR PÅ ALLE, STORE BOGSTAVER SIDE 34

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.

N55 Stavns Fjord, Samsø Østerfllak og Nordby Hede
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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.

BASISANALYSER - DATAGRUNDLAG

N55 Stavns Fjord, Samsø Østerfllak og Nordby Hede. 
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Overvågede forekomster af odder i Store Vandskel (N76)

Arter (1)

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

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

Arter (2)

BASISANALYSER - DATAGRUNDLAG

N52 Salten Å, Salten Langsø, Mossø og søer syd for Salten Langsø og dele af Gudenå 
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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 bæklampret. Store Vandskel (N76))
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Sæler og marsvin 
overvåges årligt 
ved flytællinger

Arter (4)

N1 Skagens Gren og Skagerak

BASISANALYSER - DATAGRUNDLAG

N55 Stavns Fjord
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Arter (5) Fuglenes 
bestandsudvikling, 
antal og udbredelse 
beskrives på baggrund af 
NOVANA data. Data er 
indsamlet af 
naturstyrelsen og 
suppleret med data fra 
DOFbasen 
(kvalitetssikres af DCE).

N55 Stavns Fjord

BASISANALYSER - DATAGRUNDLAG



Igangværende indsats

BASISANALYSER - DATAGRUNDLAG SIDE 41

Opgørelse af den 
igangværende indsats i N52 
Salten Å, Salten Langsø….

Tilskud fra landdistriktsmidler til 
naturforbedring og naturpleje i området.

Registreret drift ved kortlægningen



Hvor finder du data?
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Naturstyrelsens hjemmeside

http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura

2000/Natura_2000_planer/natura_2000-plan_2016-21/
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Miljøportalen

http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/
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Miljøportalen
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Haraldsgade 53
2100 København Ø
Tlf: 72 54 30 00
E-mail: nst@nst.dk
www.naturstyrelsen.dk


