
 

Dialogprocessen forud for udarbejdelse af forslag til Natura 2000-planer for 2016-21 

Større lodsejere. Noter fra lodsejermøde den 27. marts 2014 i Ringkøbing.  

I mødet deltog 17 lodsejere eller lodsejerrepræsentanter, en kommune. Tre andre kommuner var tilmeldt med meldte fra, da der ikke var tilmelding 
fra lodsejere inden for de pågældende kommuners geografi. Deltagerliste ses bagest.  

Dagsordenspunkt Naturstyrelsens indlæg i 
punktform 

Lodsejerinput  Emne 

Velkomst • Velkomst v. Søren Hald   
Natura 2000 – lidt om 
baggrunden 

• Præsentation af hvad 
Natura 2000 er. 

• Illustration af hvor 
områderne ligger og hvor 
meget der er udpeget til 
Natura 2000 

• Første planrunde – 
præsentation af hvilke 
indsatser der er 
gennemført pt., herunder 
hvilke tilskudsordninger 
der er samt status for 
gennemførelsen af disse. 

• Rollefordeling mellem 
stat og kommune  

 
 
Spørgsmål ift. problemer med mink 
 
 
 
 
Spørgsmål om muligheder for tilskud 
til pleje af søer, der gror til 
 

 
 
Der blev henvist til minkhandlingsplanen 
og muligheder for bekæmpelse af invasive 
arter ved henvendelse til vildtkonsulent 
 
 
Ikke umiddelbart tilskud til den slags små 
projekter. Det er en kommunal opgave at 
prioritere pleje af søer i N2000 
handleplanerne. 
 

Hvad sker der lige nu – og 
hvad kommer der til at ske i 
de kommende måneder? 

 

• Præsentation af de 
aktiviteter og den 
dialogproces, der 
kommer til at være fra 
basisanalyserne blev 
offentliggjort i december 
2013 til udkast til planer 
offentliggøres i december 

  



2014 
Lidt om 
direktivforpligtigelse 
 

• Kort præsentation af den 
forpligtigelse til handling 
der følger af 
habitatdirektivet. 

  

Basisanalyserne •   
• Præsentation af 

basisanalyserne 
• Basisanalyserne kommer 

i 6-års kadencer og er 
baseret på data 
indsamlet af NST i 
forbindelse med det 
landsdækkende NOVANA 
overvågningsprogram 

• Standardiserede metoder 
beskrevet i de Tekniske 
Anvisninger 

• Vurdering af naturtilstand 
vha. tilstandsvurderings-
systemet 
 

 
 
Spørgsmål til muligheden for 
orientering før man går ind på privat 
jord. 
 
 
 
 
 
 
Spørgsmål om muligheden for 
direkte orientering, når der 
kortlægges nye arealer på ens 
ejendom 
 
 
 
 
 
Kommentar om, at N2000 er 
udpeget uden at spørge lodsejerne 
og dermed trækkes 
tilskudsordningerne ned over folk  
 
 
Kommentar - tilskudsordningerne er 
for ringe på Værnengene 
 
 

 
 
Der henvises til en orientering via annonce 
i avisen Der var en generel diskussion af 
muligheden for bedre orientering.  
 
 
 
 
 
 
Resultater fra hver kortlægningsrunde 
præsenteres dels på NST´s hjemmeside 
dels i forbindelse med arrangementer som 
dette.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi har en fælles interesse i at 
tilskudsordningerne er attraktive for 
lodsejerne.. 
 



Spørgsmål – kan man blive pålagt 
plejepligt? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spørgsmål – kan man ændre på 
områdeafgrænsningen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommentar – nogle steder er 
områdeafgrænsningen ret underlig. 
 
 
 
 
Forslag om at lodsejere kan få løn for 
at passe N2000 områderne. 
 

I yderste konsekvens ja, men først efter 
det har vist sig umuligt at gennemføre en 
nødvendig indsats ved frivillig aftale. Hvis 
en indsats gennemføres ved påbud, vil der 
samtidig være et erstatningsspørgsmål, 
som skal afklares. Det bærende element i 
gennemførelsen af de nuværende planer 
er frivillighed, og umiddelbart er der ikke 
noget der tyder på at det vil blive 
anderledes til næste planperiode – dette 
er imidlertid noget, der skal afklares 
politisk. 
 
 
Ja, men det er en kompliceret proces, der 
skal dokumenteres naturfagligt, i offentlig 
høring og godkendes af EU. 
 Derimod kan udpegningsgrundlaget 
justeres med 6 års mellemrum og efter en 
offentlig hørring. Arter/naturtyper kan 
under helt særlige omstændigheder tages 
af udpegningsgrundlaget, mens nye 
arter/naturtyper kan komme på, hvis der 
konstateres en væsentlig forekomst 
indenfor områderne.  
 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Kommentar – der er problemer med 
den kontrol der foregår. Der 
tilbageholdes store summer og 
mange er tilbageholdende med at 
indgå aftaler fordi folk er bange for 
kontrol. 
 
Ønske om at lave om på ordningen, 
så arealer ikke kan blive fanget af §3 
ved ophør af aftaler. 
 
Kommentar om at det er svært at 
forstå, at myndighederne ikke kan 
indse det fornuftige i at skabe 
dynamik ved at arealer omlægges 
med års mellemrum. 
 
Spørgsmål til fremadrettet 
kommunikation 
 
 
Spørgsmål – vil man kunne se hvad 
der skal ske på den enkelte ejendom 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N2000 planerne offentliggøres 22/12 2014 
og det vil blive offentliggjort i diverse 
medier, hjemmeside m.v. 
 
Nej, så tæt gå man ikke på hverken i 
statens overordnede planlægning og 
næppe heller i kommunernes 
handleplanlægning. I evt. enkelte tilfælde 
hvor der defineres en bestemt indsats på 
et konkret område, vil den berørte 
lodsejer blive orienteret forud for 
offentliggørelsen. 

Hvordan finder man data på 
sin ejendom 

• Det blev vist på NSTs 
hjemmeside dels hvor 
man finder 
basisanalyserne, dels 
hvor man kan se de 
kortlagt naturtyper, deres 

  



tilstand mv. Desuden 
hvor man kan se 
kortlagte arter der er 
kortlagt (- fugle).  

Ideer og kommentarer til 
muligt planindhold 

• NST inviterede 
deltagerne til at komme 
med input og ideer til 
brug for den 
igangværende 
planproces. 

Der kom ikke umiddelbart forslag NST inviterede til at man kontakter os 
efterfølgende, såfremt der opstår 
spørgsmål, eller man har ideer som man 
ønsker, at vi inddrager i planprocessen. 
 
Deltagerne kvitterede for et godt og 
informativt møde. 
 

 

Deltagere: 

Ivan Thesbjerg, Ringkøbing-Skjern kommune 

Jacob Bjerregaard,  Stauning-Skjern 

I/S Hartkornværn v. Chr. Lauridsen, Hemmet 

I/S Dagsletter Værn v. Niels Jørgen Madsen, Hemmet 

Jens Ulrik Tarpgaard, Vedersø 

Jørgen Susgaard, Vedersø 

Hans Byskov, Ringkøbing 

Henk van den Berg, Ringkøbing 

Jesper Aarup, Ringkøbing 

Sven Pedersen, Ringkøbing 

Helge Maagaard, Bækmarksbro 



I/S Hartkornsværn v. Knud Madsen, Hemmet 

Bjarne og Anne Johnsen, Tjele 

Iver Iversen Klit, Ulfborg 

Tove Skaubo Jensen, Farsø 

H.O.A.Kjelsen, Farsø 

Søren Hald, NST Ringkøbing 

Peter Bundgaard Jensen, NST Ringkøbing 

Jørgen Lissner, NST Ringkøbing 

Frits Rost, NST Ringkøbing 


