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Referat 
1. Niels Juhl Bundgaard bød velkommen. Direktivforpligtelserne som 

ophæng for Natura 2000-planarbejdet blev kort gennemgået. 
2. I erfaringsudvekslingen om den pågående indsats og oplevede barrierer i 

gennemførslen af de gældende Natura 2000-planer og handleplaner blev 
udtrykt følgende synspunkter: 

• Flere kommunerepræsentanter udtrykte, at der generelt var 
barrierer i forbindelse med anvendelse af støtteordningerne. 
Støttebeløbene oplevedes for små, praksis for bureaukratisk og 
risikoen for at skulle tilbagebetale støtte skræmte.  

• Videnscentret for landbrug opfordrede til at søge projektmidler til 
forberedelse af græsning og til at anvende græsningstryk i stedet 
for plantedække som betingelse for tilsagn. Dermed er risiko for 
krav om tilbagebetaling mindre, og der er mulighed for større 
fleksibilitet. 

• Der blev efterspurgt værktøjer til sammenlægning af mindre 
naturarealer og udtrykt ønske om, at fremtidige støtteordninger 
bliver mere enkle, fleksible og i højere grad rettet mod at sikre god 
naturtilstand. 

• Det blev nævnt, at jagtinteresser kan blokere for naturpleje med 
hegning og græsning. Referenten: Undersøgelser viser, at der kun 
i begrænset omfang er en reel konflikt. Der er udarbejdet 
vidensblade herom. 

• Fra landboforening blev der opfordret til samarbejde mellem 
kommuner og landbrugskonsulenter om opsøgende arbejde og 
hjælp til ansøgning. I Norddjurs Kommune var der etableret 
samarbejde med godt resultat. 

• DN gjorde opmærksom på, at det var muligt at søge støtte til 
høslætslaug fra tipsmidlerne. 

3. Processen fremad blev gennemgået med fokus på rollefordelingen. 
4. Basisanalysernes konkrete indhold blev gennemgået – med eksempler fra 

østjyske Natura 2000-områder. Den konkrete anvendelse af kortlægning 
og tilstandsvurdering i tilrettelæggelsen af naturforvaltningsindsatsen blev 
diskuteret. 

5. Der blev kort efterlyst ideer til indhold i kommende planer inden for et 
eventuelt rammeindhold for planerne, der fokuserede på større robusthed 
for naturen i Natura2000-områderne. Der kom ikke konkrete ide-forslag 
på mødet. 

6. Afslutning. Mødet varede de afsatte 2 timer. Der blev afslutningsvis 
opfordret til at indmelde eventuelle fejl inden 1. maj. Niels rundede af og 
takkede for fremmødet. 

 
 
 
/referent,  
Lasse Werling  
72 54 38 40  
lawer@nst.dk  
 

2 


