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Der er grundlæggende tre typer af virkemidler: 

Naturplanlægning, 

naturprojekter og skov 

J.nr. NST-4103-00048 

Ref. lba 

Den 10. december 2014  

Der er grundlæggende tre typer af virkemidler: 

 
1) Kommunernes planlægning efter planloven, som langsigtet sikrer 

områderne mod nye anlæg og aktiviteter, og sikrer sammenhæng til den 
øvrige naturbeskyttelse.  

 
2) Lovgivningen, som har to dimensioner: 

a. Nye sager og tilladelser, dispensationer mm, jf. bekendtgørelse nr. 
408 vedr. udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder og tilsvarende bestemmelser i relevant 
sektorlovgivning, som sikrer, at myndighederne i deres afgørelser 
via en konsekvensvurdering respekterer N2000-planens 
målsætning. 

b. Naturbeskyttelseslovens kapitel 2a, der både rummer 
anmeldeordningen og forpligtelsen til at gennemføre N2000-
planerne om nødvendigt med påbud. Begge dele er 
erstatningsudløsende efter fredningserstatningsprincippet, dvs 
som nedgang i tabt handelsværdi (ej relevant ift 
virkemiddelvurdering). 

 
3) Drift og naturforvaltning, som primært vedrører tilskudsordninger og 

frivillige aftaler: 
a. Landdistriktsprogrammet med en lang række relevante.  
b. Naturforvaltningsaftaler og kommunale aftaler på frivillig basis. 
c. Naturgenopretning, hvor de små projekter finansieres af 

kommunerne og de store enten indgår i LDP-projekter, Life-
projekter eller anden finansiering. 

d. Jagt- og vildtforvaltningsmidler dækker forskellige ordninger og 
aftaler som f. eks reservatbestemmelser og beskyttelse af 
redetræer. 
 

Ad. 1) Planlægningen efter planloven 

Der bør ifm. Natura 2000-planarbejdet være opmærksomhed på 

kommuneplankataloget, jf. planlovens § 11 a, da der i den statslige Natura 2000-

plan kan stilles krav til kommunernes udmøntning heraf.  Plankataloget 

repræsenterer andre nationale interesser i det åbne land – interesser, som så vidt 

det er foreneligt med Natura 2000-planlægningen, skal respekteres.: 

 

Ad 2) Lovgivningen i øvrigt 

Bekendtgørelse nr 408 af 1. maj 2007 om afgrænsning og administration af 

internationale naturbeskyttelsesområder og en række sektorlove fastslår, at der i 

forbindelse med den udøvelse af en række myndighedsopgaver skal tages højde for 

Natura 2000-forpligtelserne. Dette sker bl.a. gennem udarbejdelse af 
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konsekvensvurdering forud for tilladelser, dispensationer mm., hvor Natura 2000-

planlægningens langsigtede målsætninger skal kunne realiseres.  

 

Ad. 3) Drift- og naturforvaltning 

Det er den direkte arealdrift, genopretningsprojekter og evt. andre statslige 

reguleringer.  

 

Bilaget 1 er en oversigt over de væsentligste virkemidler med angivelse af 

finansieringsmulighed, som er nødvendigt for at gennemføre Natura 2000-

planlægningen – en oversigt som løbende opdateres i forbindelse med regeringens 

beslutninger om landdistriktsprogrammet og vand- og naturplanlægningen. 

 

 



Naturstyrelsen 

NST-4103-00048 

Den 5. december 2014 

 

 

Natura 2000-planerne 2016-21: oversigt over virkemidler og finansieringsform 

 

 

Forvaltningsmæssige 

udfordringer 

Muligt virkemiddel Fortsat eller ny 

indsats ift 1. 

planperiode 

Finansieringsform 

Holde arealer åbne Forberedelse af pleje 

Vedvarende pleje 

Indsats mod invasive 

arter 

Fortsat 

Fortsat 

Ny 

LDP 

LDP 

Kommunale midler 

(statslige midler til 

statsejede arealer) 

Sikre skov Ekstensivering af 

skovdrift 

Fortsat LDP 

Forstyrrelser Vildtreservater 

Fiskeriregulering 

Planlægning af rekreative 

aktiviteter 

Fortsat 

Fortsat 

Fortsat 

 

NST 

NAER 

Kommunalt 

myndighedsområde 

Robuste arealer 

(randpåvirkninger og 

små/isolerede bestande) 

Optimale 

vandstandsforhold 

Større og 

sammenhængende natur 

 

Levesteder for ynglefugle 

 

 

Udtagning af 

lavbundsarealer 

Klimapilotprojekter 

Fortsat 

 

Ny 

 

 

Ny 

 

 

Ny 

 

Ny 

LDP 

 

LDP 

(kommunale/statslige 

midler på heder) 

Kommunale midler 

(statslige midler til 

statsejede arealer) 

LDP 

 

Kommunale midler 

(statslige midler til 

statsejede arealer) 

Sikre gennemført indsats Genrydning af 

projektarealer 

Ny Kommunale midler 

(statslige midler til 

statsejede arealer) 

Andre projekter Integreret 

natur/vandløbsprojekt 

Muligt stenrev 

Muligt klimaprojekt 

Ny NaturplanDanmark - 

Life 

[Planlægning og 

facilitering] 

 Ny og fortsat LDP plus kommunale 

midler 
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