Hvordan læses en Natura 2000-plan?
Naturstyrelsen har udarbejdet 246 Natura 2000-planer. I det følgende beskrives kort, hvordan
Natura 2000-planerne skal læses.
Opbygning og disposition

De 246 Forslag til Natura 2000-planer er alle opbygget med følgende struktur:
Indhold
Forord
Natura 2000-planlægningen
Områdebeskrivelse
Trusler mod områdets naturværdier
Igangværende pleje og genopretning
Målsætning
Indsatsprogram
Sammenhæng og synergi med vandplan
Strategisk miljøvurdering
Bilag 1. Kort over Natura 2000-områdets placering og afgrænsning
Bilag 2. Opsummering af Natura 200-planen og mulige virkemidler – link til www.NST.dk
Bilag 3. Væsentlige naturforvaltningsmæssige opgaver
Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen – se nedenfor under støttedokumenter
Bilag 5. Fiskeriaktivitetet i Natura 2000-området. (Dette bilag findes i 30 planer med konkret
viden om fiskeri med større fartøjer)
Støttedokumenter
Til de 246 Natura 2000-planudkast hører foruden bilag også en række støttedokumenter. Det
endelige planudkast med bilag og støttedokumenter udgør jf. Miljømålsloven og skovloven
tilsammen den samlede Natura 2000-plan. Alle dokumenter er tilgængelige på Naturstyrelsens
Natura 2000-hjemmeside. Indholdet af de vigtigste bilag og støttedokumenter beskrives kort til
sidst i denne vejledning.
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Lovgrundlag
Miljømålsloven og skovloven beskriver, hvad en Natura 2000-plan skal indeholde. Lovgrundlaget
findes desuden tilgængeligt på Naturstyrelsens Natura 2000-hjemmeside.
Indhold af de enkelte afsnit i planforslaget.
Nedenfor beskrives indholdet af de enkelte afsnit i en Natura 2000-plan
Natura 2000-planlægningen beskriver kort processen fra udkast til endelig plan samt planernes
betydning for den kommunale og statslige administration af Natura 2000-områderne.
Områdebeskrivelse indeholder figur med området udpegningsgrundlag samt en generel beskrivelse af området og dets naturværdier.
Trusler mod områdets naturværdier. Her oplistes de konkrete påvirkninger af arter og naturtyper, som enkeltvis eller i sammenhæng vurderes at kunne forhindre opnåelse af gunstig bevaringsstatus. Truslerne der beskrives er aktuelt forekommende, eller potentielle, dvs. vi har viden
om, at påvirkningerne periodevis er forekommet inden for området.
Igangværende pleje og genopretning beskriver kort de aktive tiltag privatpersoner, kommuner
eller staten udfører til sikring af det pågældende område.
Tilstand og bevaringsstatus/prognose. DMU, andre forskningsinstitutioner og rådgivere har
udviklet et system til vurdering af tilstanden i de fleste lysåbne naturtyper og skovnaturtyperne.
Systemet er omsat til regler med bekendtgørelsen om målfastsættelse, som kan findes på
Naturstyrelsens Natura 2000-hjemmeside. Tilstandsvurderingsystemet præsenteres, og herefter
følger tekst med tilhørende figur, der beskriver skov- og lysåbne naturtypers aktuelle
tilstandsklasse. Til sidst følger en oversigt, hvor arterne og naturtyperne på udpegningsgrundlaget inddeles efter gunstig, ugunstig eller ukendt bevaringsgrognose.
Målsætning. Beskriver i prosatekst den overordnede langsigtede målsætning for Natura 2000området. Der udover fastsættes i punktform målsætninger for de enkelte naturtyper og arter på
områdets udpegningsgrundlag. Afsnittet afsluttes med en beskrivelse af evt. modstridende
naturinteresser. Heraf fremgår, om der er foretaget prioritering af dele af udpegningsgrundlaget
på bekostning af andre dele. Målsætningen er bindende for myndighederne og skal indgå i de
konsekvensvurderinger, som skal udarbejdes i forbindelse med afgørelser, dispensationer mm.
Indsatsprogram er bindende og beskriver overordnet den indsats, der forventes gennemført af
handplanmyndighederne i første planperiode.
Opnåelsen af gunstig bevaringsstatus for alle arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget
kræver en langsigtet og omfattende indsats, som strækker sig over flere planperioder. Det er
derfor nødvendigt at prioritere indsatsen i den enkelte planperiode. Den nationale prioritering i
den første planperiode er formuleret i 4 sigtelinjer, som lægger niveauet for indsatsen i
planperioden:
1.
2.
3.
4.

sikring af eksisterende naturarealer og arter typisk gennem en vedvarende ekstensiv drift
sikring af små naturarealer, bl.a. gennem arealmæssig sammenkædning af småarealer
sikring af ikke beskyttet natur (f.eks. marine rev og skov)
indsats for truede arter og naturtyper, hvis arealmæssige udbredelse er for nedadgående

Ved udformning af indsatsprogrammet har der været fokus på dels at opfylde de direktivmæssige
krav fastsat af EU´s naturdirektiver, dels at sikre et kommunalt og statsligt råderum i forbindelse
med udarbejdelse af handleplanerne.
Sammenhæng og synergi med vandplan. Her beskrives kort de overordnede synergier der findes
med vandplanen for det pågældende opland.
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Strategisk miljøvurdering. I Natura 2000-planerne er der medtaget en henvisning til
lovgrundlaget. Selve miljørapporten findes sammen med den pågældende plan på
Naturstyrelsens Natura 2000-hjemmeside.
Støttedokumenter
MiljøGIS

MiljøGIS indeholder de kort/temalag, der understøtter læsningen af Natura 2000-planen og kan
ses via dette link. De enkelte kort er inddelt i fire temagrupper. Første temagruppe indeholder
relevant kortmateriale. Anden temagruppe indeholder såkaldte administrative grænser (regionog kommunegrænser, matrikelkort mm). Tredje gruppe indeholder generelle Naturplan-temaer
(områdeafgrænsninger, beskyttede §3-områder, MVJ-ataler mm) og endelig fjerde gruppe det
grundlæggende datamateriale indsamlet i forbindelse med overvågningsprogrammet.
Resultaterne herfra anvendes i planernes trussels-, målsætnings- og indsatsafsnit.
Basisanalyse, basisanalyse for skovnatur og tillæg til basisanalyse
Basisanalysen og basisanalyse for skovnatur beskriver det enkelte område, udpegningsgrundlag
og en foreløbig trusselsvurdering og rummer præsentation af data indsamlet i forbindelse med
gennemførelse af overvågningsprogrammet. Basisanalyserne blev udarbejdet af de respektive
amter og Skov- og Naturstyrelsen. Tillæg til basisanalyse præsenterer nye overvågningsdata og
trusselsvurderinger for det gældende udpegningsgrundlag. Der har her været fokus på en
ensartet præsentation af belastning af naturområder med luftbåren kvælstof.
Retningslinjer for den statslige Natura 2000-planlægningen: Målfastsættelse og indsatsprogram.
Beskriver detaljeret grundlaget for udarbejdelse af de to afsnit i planforslagene.
Bilag 2.
Natura 2000-planens indhold, mål og indsatsprogram samt en oversigt over mulige virkemidler
kan i skematisk form. Bilaget vises i pdf-format findes sammen med selve Natura 2000-planen
og øvrige dokumenter på Naturstyrelsens Natura 2000-hjemmeside.
Bilag 4.
Miljørapport SMV) for Natura 2000-planen
Der stilles krav om, at planer og programmer, der påvirker rammerne for Natura 2000-områderne, vurderes. Dette er gjort for de enkelte planer i de tilhørende miljørapporter, der kan ses
på Naturstyrelsens Natura 2000-hjemmeside.
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