
 

   
   Referat 
   
  

Søhøjlandet 
J.nr. NST-422-01135 
Ref. lawer 
Den 2. april 2014 

      
Møde med særligt berørte lodsejere om forberedelsen af forslag til de 
statslige Natura 2000-planer for 2016-21 
 
Torsdag den 27. marts 2014 kl. 16 - 18 
Naturstyrelsen, Søhøjlandet 
Vejlsøvej 12, 8600 Silkeborg. 
 
Referat 
 
Tilmeldte deltagere 
Lodsejerrepræsentanter: 
Niels Peter Dalsgaard Jensen, Salten Langsø Skovadministration A/S (N52) 
Claus Bøg Andersen + NN, Ciboba Newco (N53) 
Vibeke Kahl, Sinding & Co (N227) 
Odd Sinding, Sinding & Co (N227) 
Ole Kjærgård for Ole Trock-Jansen (N76) 
Iver Rantzau, Rosenvold Gods (N78) 
Ulrik Rantzau, Rosenvold Gods (N78) 
Jens Christian von der Maase (N46) 
Kirsten Frandsen for Gerda Elisabeth Hostrup Baggesen. (N53) 
Poul Arne Madsen, St. Hjøllund (N53) 
 
Kommune-repræsentanter: 
Annette Limborg Madsen, Norddjurs Kommune 
Bente Sørensen, Silkeborg Kommune 
Hanne Henriksen, Syddjurs Kommune (Afbud) 
Mette Holm, Ikast-Brande Kommune 
Frida Franko-Dossar, Horsens Kommune 
 
For Naturstyrelsen: 
Niels Juhl Bundgaard 
Lasse Werling 
 
 
Dagsorden (se Naturstyrelsens og Norddjurs Kommunes indlæg vedlagt eller på 
hjemmesiden. Indlæggene er efter mødet sendt til mødedeltagerne pr mail.) 

1. Velkomst og indledning  
2. Dialog- og planproces  
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3. Direktivforpligtigelser  
4. Erfaringer fra denne planperiode  
5. Ny miljømålslov  
6. Basisanalyser 2016-21  
7. Kommende Natura 2000-planer  
8. Spørgsmål / kommentarer / ideer  

 
1. Niels bød velkommen og understregede, at denne basisanalyse og 

kommende planperiode drejede sig om lysåben natur, mens den 
eksisterende skovplanlægning kører videre i en 12-årig kadence. 

2. Rammer og planlagt indhold for den igangsatte dialogproces blev 
gennemgået. Planprocessens tidsramme blev fremlagt. 

3. Direktivforpligtelserne blev gennemgået som ophæng for planproces og 
juridiske forpligtelser. 

4. Der blev kort redegjort for samarbejdet med kommunerne om gældende 
handleplaner og for den kommunale handleplanforpligtelse.  
Annette Limborg Madsen, Norddjurs Kommune fortalte om kommunens 
erfaringer med samarbejdet med to store lodsejere. Bærende principper i 
det positive samarbejde er frivillighed, en åben, løbende og inddragende 
dialog samt højt informationsniveau. Både kommunen og lodsejerne var 
glade for samarbejdet. 

5. Den nye miljømålslov som ramme for processen. Baggrund for og 
betydning af ændringer blev omtalt. Specielt, at basisanalysen nu ikke 
længere er en del af planen, og at der derfor er mulighed for revision og 
supplering af videns grundlaget undervejs i processen. 

6. Det fremlagte datagrundlag i basisanalyserne blev gennemgået med vægt 
på kvalitetssikring og ansvar for data. Der blev udtrykt tilfredshed med, at 
de beskrevne trusler udelukkende er konkret registrerede - i forhold til den 
forrige basisanalyses bredere omtale af trusler. Den annoncerede 
mulighed for at indmelde eventuelle fejl og mangler inden 1. maj blev 
drøftet. Flere lodsejere udtrykte, at de ikke kunne love at nå at forholde sig 
konkret til kortlægningen på deres arealer inden 1. maj. Naturstyrelsen 
præciserede i den forbindelse, at eventuelle, åbenlyse fejl ikke er bindende 
og kan revideres i forbindelse med konkrete, fremtidige projekter. 

7. Der blev kort omtalt mulige pejlemærker i forhold til indhold i de 
kommende planer. Den nødvendige, fortsatte vedligeholdende indsats og 
de nuværende støtteordninger blev omtalt. En mulig indsats for at sikre 
mere robust og sammenhængende natur i større enheder blev nævnt. 

8. Der blev ikke fra lodsejerside omtalt konkrete ideer til planlægningen. 
 
Mødet sluttede kl. 17.45.  Niels takkede for fremmødet og udtrykte ønske om 
fremtidigt godt samarbejde. 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
 
Lasse Werling  
72 54 38 40  
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