
Natura 2000-planproces (2016-21)

Dialog med lodsejere

Naturstyrelsen Storstrøm

Nykøbing F den 9. april 2014
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SIDE 2

Dagsorden

1. Velkomst og indledning
v/ Claus Jespersen

2. Det sker der nu – proces

3. Forpligtigelser og udfordringer

4. Basisanalyser 2016-21

5. Hvor findes data

6. Spørgsmål

7. Græsning på private arealer i 
Natura 2000-områder

Traner ved Bøtø forår 2014 

Fotograf: Benny Steinmejer
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Natura 2000 i Storstrøm

176

182

183
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Møder forår/sommer 2014

hos Naturstyrelsen Storstrøm:

• 12. marts: foreninger og kommuner

• 9. april: lodsejere

• 28. maj: markvandring på Sjælland el. Sydhavsøer
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Dagsorden

1. Velkomst og indledning

2. Det sker der nu – proces
v/ Claus Jespersen

3. Forpligtigelser og udfordringer

4. Basisanalyser 2016-21

5. Hvor findes data 

6. Spørgsmål

7. Græsning på private arealer i 
Natura 2000-områder

Traner ved Bøtø forår 2014 

Fotograf: Benny Steinmejer
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Ændringen af miljømålsloven

2 hovedformål:

– at styrke interessentinddragelsen 
(dialogprocessen)

– at forenkle regler for udarbejdelse af  de 
statslige Natura 2000-planer og den 
opfølgende kommunale indsats
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Dialog og inddragelse

Nationalt niveau (Naturstyrelsen)

- tværgående og overordnende

Regionalt niveau (Naturstyrelsen Storstrøm)

- basisanalyser og planindhold

- offentlige informationsmøder (markvandring)

Lokalt niveau (kommuner)

- handleplaner og (senere) konkrete projekter
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Forenklinger af planer og proces
• Kortere planproces

Idefase og teknisk forhøring droppes og hørings-

perioden over den statslige plan forkortes

• Basisanalyserne fokuseres 

på Natura 2000-områderne og til sagsbehandling

• De statslige planers indsatsprogrammer

bliver mere ”grovmaskede”

• Handleplanerne fokuserer

på inddragelse og opgavefordeling mellem 

myndigheder og offentlige lodsejere som hidtil
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Opgavefordelingen

• Overordnet uændret ml. kommune og stat

• MML: § 42 a. Natura 2000-planen udarbejdes …… 

med inddragelse af …….. lodsejere, som har en 

væsentlig interesse i planen.

• gennemføres i respekt for opgavefordelingen mellem 

stat og kommuner

• Indsatsprogrammet 2016-21: primært 

generelle rammer for indsatsen

• Evt. behov for mere områdespecifikke indsatser 

mod særlige naturtyper og arter
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Hvorfor

• styrke interessentinddragelsen

• kontakt med staten er ikke et krav, men et 
tilbud til lodsejere med væsentlig interesse

• de statslige planer lægger rammerne for 
indsatsen, og lodsejerne har derfor ønsket at 
blive inddraget inden de fastlægges
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Hvem

• Væsentligt berørte lodsejere:

� ene-ejere af et Natura 2000-område

� områder med højst tre ejere 

� ejere, der ejer mere end 1/3 af et område

� ejere med mere end 50 ha kortlagt natur 

(naturtyper eller levesteder) 

� ejere, der ejer mere end 100 ha i et område

• Typisk store lodsejere, der vil komme i 
kontakt med både stat og kommune
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Hvordan

• Skriftlige  individuelle mødeinvitationer

• 300-400 lodsejere på landsplan (Storstrøm/Bornholm: 71)

• I vidt omfang fælles møder 

• Efter en konkret vurdering kan det være individuelle møder
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Om hvad

Emnerne for møderne:

• Basisanalyserne

• Direktivforpligtelsen

• Lytte til idéer og besvare spørgsmål

Ikke om:

værktøjskasse 

og økonomi  
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Den videre proces
Naturstyrelsens initiativer

• Marts 2014: Regionale møder med foreninger og kommuner om 
basisanalyserne

• Inden påske 2014: Møder med særligt berørte lodsejere (300-400)

• Inden 1. maj 2014: Deadline for indrapportering af fejl

• Før sommerferien: Andre offentlige arrangementer (markvandringer) 
om basisanalyser

• Oktober 2014: Drøftelse af muligt indhold af planforslagene med 
kommunerne

• November 2014: Kontakt til lodsejere, der forventes berørt af større 
projekter

• Ultimo 2014: Forslag til Natura 2000-planer 2016-21 og opdateret 
basisanalyse

• Efteråret 2015: Endelige Natura 2000-planer 2016-21 offentliggøres

• 2016: Udarbejdelse af handleplaner pr. Natura 2000-område (fælles 
plan for kommuner og off. lodsejere)



Spørgsmål/kommentarer
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Dagsorden

1. Velkomst og indledning

2. Det sker der nu – proces

3. Forpligtigelser og udfordringer
v/ Mads Brinck Lillelund

4. Basisanalyser 2016-21

5. Hvor findes data 

6. Spørgsmål

7. Græsning på private arealer i 
Natura 2000-områder

Traner ved Bøtø forår 2014 

Fotograf: Benny Steinmejer
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Principper i H/F-direktiverne

• Direktivernes 5 ben: 

� at udpege Natura 2000-områder

� at beskytte udpegningsgrundlaget

� at forvalte aktivt

� at overvåge naturtilstanden

� at beskytte arter bl.a. mod at blive 

efterstræbt eller få ødelagt yngle- og 

rasteområder, også udenfor Natura 2000 Ormø (N162)

Foto: Jan Kofod Winter
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• Habitatdirektivets artikel 2, stk. 2:

– opretholde eller genoprette en gunstig 

bevaringsstatus for naturtyper samt vilde dyre- og 

plantearter af fællesskabsbetydning

• Tilsvarende bestemmelser efter Fuglebeskyttelses-

direktivet

• Hensyn til det biogeografiske niveau (i DK findes der 

den atlantiske og den kontinentale region)

Direktivernes overordnede målsætninger
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• Udpegningsgrundlaget

dvs. de arter og 

naturtyper, som 

det enkelte 

Natura 2000-

område er udpeget 

for

Hvad skal beskyttes i det enkelte 
Natura 2000-område?



Hvad planlægger vi for

i Danmark?
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Naturtyperne i tal i Danmark

• Strand og strandeng: ca. 30.000 ha

• Kystklitter og – klinter: ca. 32.000 ha

• Indlandsklitter og heder: ca. 15.000 ha

• Overdrev og våd eng: ca.   8.500 ha

• Højmoser og hængesæk: ca.   4.600 ha

• Kalkmoser, herunder rigkær: ca.   3.300 ha

• Klipper: ca.         60 ha

• Ikke fredskovspligtig skov: ca.   4.000 ha 

– Heraf udgør tørvemoser og elle/askeskove de 

3.300 ha
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Hvad er udfordringerne

• Manglende græsning eller slæt

– ca. 50.000 ha plejekrævende habitatnatur plejes ikke i dag

• Invasive arter

– rynket rose, bjørneklo, japansk pileurt, snebær m.fl.

• Tilgroning: uønsket tilgroning med vedplanter

– ca. 12.000 ha har tilgroning med vedplanter i en grad, der 

påvirker naturen negativt

• Randpåvirkning/fragmentering

– eutrofiering påvirker ca. 6.000 ha negativt

• Levesteder for arter: indsats for at fastholde levestederne



Basisanalyser 

-

Datagrundlag
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Dagsorden

1. Velkomst og indledning

2. Det sker der nu – proces

3. Forpligtigelser og udfordringer

4. Basisanalyser 2016-21
v/ Gitte Olsen

5. Hvor findes data 

6. Spørgsmål

7. Græsning på private arealer i 
Natura 2000-områder

Traner ved Bøtø forår 2014 

Fotograf: Benny Steinmejer
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Basisanalysernes 
baggrund

Jf. miljømålsloven skal indsatsprogrammet i Natura 2000-
planerne udarbejdes på baggrund af basisanalyserne og 
overvågningen.  Basisanalyserne skal minimum indeholde:

Levesteds-
kortlægning

Tilstands- og  foreløbig 
trusselsvurdering

N159 Bagholt Mose (Habitatområde H140)

Kortbilag med 
beliggenhed af 
kortlagte arealer

BASISANALYSER - DATAGRUNDLAG
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Basisanalysernes
formål
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Basisanalyser
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Datagrundlag

Data er 
indsamlet 
under 
NOVANA, 
hvilket sikrer 
ensartede 
data

Ensartethed
• Tekniske anvisninger

Kvalitet

• Kvalitetssikring af data 
(internt og eksternt)

Systematik
• Tilstandssystemmet

Se på: naturdata.dk og miljoeportal.dk
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Der er foretaget ny- eller genkortlægning af 33 lysåbne naturtyper og ny kortlægning 
af fem ferske sønaturtyper. Basisanalyserne for planperioden 2016-21 medtager kun 
skovnaturtyper kortlagt udenfor fredsskov.

Naturtyper på land

Kortlægning
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TrusselsvurderingN171 Klinteskoven, Møn



Sø-naturtyper

SIDE 29

Der foretaget en kortlægning 
af søer <5ha. Der er desuden 
gennemført en beregning af 
naturtilstanden for småsøer.

Søer >5ha beskrives kort i 
basisanalyserne, og er mere 
dybdegående beskrevet  i 
vandplanerne.

Områdernes vandløb og deres 
miljøtilstand er beskrevet i 
vandplanen for området.

N162 Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø
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Marine naturtyper

N179 Nakskov Fjord

Der er i 2010-2012  foretaget kortlægning  af 56 af de 90 marine Natura 2000 
områder. Under  denne kortlægning er rev, boblerev og sandbanker kortlagt. Øvrige 
marine naturtyper er kortlagt i 2004 og tilpasset med ny viden.
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Arter

• Kendte forekomster (vindelsnegle, mosskorpion, 
padder, odder, flagermus, eremit)

• Potentielle levesteder (stor vandsalamander, 
klokkefrø, eremit)

• Oplysninger (data) fra vandovervågning (fiske- og 
lampretarter, grøn kølleguldsmed, muslingearter, 
liden najade, vandranke)

• Data fra DCE (sæler og marsvin)

• Fugle: NOVANA + DOF-basen/DCE
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Der er gennemført levestedskortlægning  til beskrivelse af kvaliteten af levestederne 
for stor vandsalamander, klokkefrø og eremit. 

Arter – ex.

BASISANALYSER - DATAGRUNDLAG

N162 Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø



Igangværende indsats

SIDE 33

Eksempel for tilskud med landdistriktsmidler i N177 
Maribosøerne



Hvor finder du data?
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Dagsorden

1. Velkomst og indledning

2. Det sker der nu – proces

3. Forpligtigelser og udfordringer

4. Basisanalyser 2016-21

5. Hvor findes data 
v/ H.C. Gravesen

6. Spørgsmål

7. Græsning på private arealer i 
Natura 2000-områder

Traner ved Bøtø forår 2014 

Fotograf: Benny Steinmejer



SIDE 36

Miljøportalen

http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/
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Miljøportalen
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Særligt for Natura 2000

Overblik over ejendommen:

http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura

2000/Natura_2000_planer/natura_2000-plan_2016-21/
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Særligt for skovejere

Skovtilskud – overblik over ejendommen

http://miljoegis.mim.dk/?profile=skovtilskud:
(vejledning kan findes på: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Skov/Privat 

/Tilskud_til_privatskove/BDS_Natura2000/)



SIDE 41

H
y

lle
k

ro
g

 (N
1

7
3

)
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Dagsorden

1. Velkomst og indledning

2. Det sker der nu – proces

3. Forpligtigelser og udfordringer

4. Basisanalyser 2016-21

5. Hvor findes data 

6. Spørgsmål

7. Græsning på private arealer i 
Natura 2000-områder 
v/ Anita Pedersen
Guldborgsund Kommune

Traner ved Bøtø forår 2014 

Fotograf: Benny Steinmejer
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Storstrøm

Hannenovvej 22

4800 Nykøbing F

Tlf: 72 54 30 00

E-mail: nst@nst.dk

www.naturstyrelsen.dk

Enehøje, Nakskov Fjord (N179)

Find de nye basisanalyser fra 2013 her: 

http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_200

0_planer/natura_2000-plan_2016-21/ 


