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Referat 

Møde med NGO’er og kommuner om Natura 2000-basisanalyser (2016-21), planproces m.m. den 12. marts 2014 på Naturstyrelsen 
Storstrøm, Fejøgade 1, 4800 Nykøbing F. 

I mødet deltog 20 repræsentanter fra organisationer og kommuner og 4 fra Naturstyrelsen. Opdateret deltagerliste vedlægges referatet. 

NST-svarene i kolonnen ”Emne” er primært hvad der blev svaret på selve mødet, men enkelte steder er der fyldt ekstra information på 
som har kunnet findes efterfølgende. 

Dagsordenspunkt Naturstyrelsens indlæg i 
punktform 

Mødedeltager-input 
(navn) 

Emne 

Dialogproces • Markvandringer 
 

• Dialogproces, indhold 
 
• Hvad menes med 

”grovmaskede planer” 
 
 
• Nov. 2014: kontakt 

lodsejere om større 
projekter 

 
• Lodsejerdialog om data 

 

Peter Tillisch 
 
Michael 
KroghMarianne 
Beck 
 
 
Frederik Cordes 
 
 
 
Marianne Beck 

Forslag om Knudshoved Odde. 
 
Opgavefordeling ml. kommune og stat. 
 
 
NST: Forventningen er en mindre beskrivende plan, og dermed 
et større kommunalt råderum. 
 
Pointerer vigtigheden af tidlig involvering af lodsejere, og nem 
formidling af data. 
 
 
Behov for øget brugervenlighed på Miljøportalen. 
 

Basisanalyser • Søstørrelser 
 
 
 
• Tilskud søer 
 
 
 
 

Frederik Cordes  
 
 
 
Anita Pedersen 
 
 
 
 

Hvor små søer er inkluderet i kategorien ”< 5 ha”? 
NST: Ved kortlægning af små søer og vandhuller kortlægges 
ned til 100 m2.  
 
Mulighed for tilskud til oprensning af eksisterende søer 
efterlyses? 
NST: For 1. planperiode har kommunerne fået penge til denne 
opgave. 
 



• Beregning af naturtilstand 
for små søer 
 

• Ansvar kystnatur 
 
 
• Sammenligning fra 1. og 

2. planperiode 
 
 
 
• Info til lodsejere 
 
 
• Igangværende indsats 
 
 
 
 
 
• Fugledata 
 
 
 

 
 
 
• Hydrologi - tilskud 
 
 
 
• Ansøgningsfrist 
 
 
• Naturmiljøtilsagn 
 

Michael Krogh 
 
 
Peter Tillisch 
 
 
Michael Krogh 
Carsten Horup 
 
 
 
Peter Tillisch 
 
 
Carsten Horup 
 
 
 
 
 
Michael Krogh 
 
 
 
 
 
 
Anita Pedersen 
 
 
 
Anita Pedersen 
 
 
 
Anita Pedersen 

NST:  beregning er beskrevet i bilag 3 i målbekendtgørelsen: 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=135852  
 
Grænse mellem Kystdirektoratets ansvar og NST-ansvar?  
NST: Søterritoriet stopper ved højeste daglige vandstandslinje. 
 
NST: Teksten beskriver ændringerne fra 1. til 2. kortlægning. 
Og der er nu dette link der afhjælper noget af den efterlyste 
brugervenlighed: 
http://miljoegis.mim.dk/?profile=natura2000planer2basis2013  
 
Stort ønske om tidlig involvering af lodsejere, og formidling af 
status for Natura 2000-planlægningen. 
 
Flere ha end opgivet i basisanalysen, bl.a. LIFE- og andre 
projekter. 
NST: Basisanalyser opdateres ultimo 2013. Det er 
kommunerne, der i kommende handleplaner skal foretage en 
status. 
 
Data skal være kvalitetssikret og landsdækkende. Vil det sige 
at tidsserier for en art ikke medtages hvis ikke de er 
landsdækkende. 
NST: Ja. Det er en præmis for vores data at de er ensartede og 
landsdækkende. Men senere i planlægningen bruges lokal 
viden i forbindelse med konkrete projekter. 
 
Efterlysning af at kommunerne inddrages i kortudpegningerne 
over hvilke områder der kan opnå tilskud. 
NST: Dette er sket for 1. planepriode og vil også ske fremover. 
 
Kun en gang årlig er for lidt, når der opnås kontakt til en 
lodsejer er det vigtigt for at ”holde gryden i kog” at der kan 
søges flere gange årligt. 
 
Indskrænkede (eller ingen) muligheder uden for N2000, hvilket 
vi risikerer giver en større grad af A og B natur. 
 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=135852
http://miljoegis.mim.dk/?profile=natura2000planer2basis2013


Kommentar • Forstyrrelser Christian Clausen 
m.fl. 

DCE’s forstyrrelsesrapport og proces om ændring af 
reservatbestemmelserne bygger ikke kun på ensartede 
landsdækkende data, der er kvalitetssikrede. De indeholder 
også vurderinger af graden af forstyrrelse. 
NST: Som nævnt ovenfor indgår alle tilgængelige data i 
forbindelse med konkret forvaltning. 
 

Kommentar • Forstyrrelser Mogens Raa m.fl. Kommentar: Jagtlige forstyrrelser på fiskeriterritoriet er uden 
faglig baggrund og et helt urimeligt trusselsbillede. 
NST: Emnet kan med fordel tages op i den reservatgruppe der 
skal se på et konkret reservat.  
 

Hvor finder jeg 
info/kort 
 
 
 
 
 
 
 
PRIOR 

• Svært tilgængelige data 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Hvorfor har NST ikke den 

Peter Tillisch, 
Marianne Beck m.fl. 
 
 
 
 
 
 
 
Marianne Beck m.fl. 

Kommentar: Hvordan skal almindelige mennesker /lodsejere 
kunne finde arealdata m.v., når bl.a. Miljøportalen er så 
utilgængelig som tilfældet er. 
NST: Dette link afhjælper noget af den efterlyste 
brugervenlighed. NST Storstrøm var ved mødet ikke 
opmærksom på at muligheden var etableret for 2. 
kortlægningsperiode: 
http://miljoegis.mim.dk/?profile=natura2000planer2basis2013  
 
NST: PRIOR er DCE’s visning af data fra Miljøportalen. 
 

 

http://miljoegis.mim.dk/?profile=natura2000planer2basis2013


 
 
 
 
 
 
 
TILMELDTE 

Møde med NGO’er og kommuner 
om 

Natura 2000-basisanalyser, planproces m.m.  
den 12. marts 2014 

på Naturstyrelsen Storstrøm, Fejøgade 1, 4800 Nykøbing F 
 
Sted 
 

 
Navn 

 
Kontaktoplysninger 

Agersø jagtforening og JKF Karl Erik Hansen vestergaarden@hotmail.com  
Danmarks Jægerforbund Poul Nielsen og  

Leif Mortensen (Lolland) 
Mogens Raae og  
Christian Clausen 
(Guldborgsund) 
Johnny Andersen 
(Vordingborg) 
Frank Lilholm Pedersen 
(Næstved) 

 
 
 
chc@jaegerne.dk  

Faxe Kommune Marianne Spang Bech Tlf. 56 20 30 58 / 29 11 00 30 
mabeb@faxekommune.dk  

Friluftsrådet  Sven Jean Larsen 
 

svenjean@lollands.net  

Friluftsrådet Terkel Jakobsen (kredsfmd.) jakobsen.terkel@gmail.com  
Friluftsrådets kreds Storstrøm Pia Grønning 

(Kredsbestyrelsesmedlem) 
Pia.Gronning@sahva.dk  

Friluftsrådets, kreds Storstrøm Gert Mortensen tlf. 40 51 56 11  
gemo@lolland.dk 

Grønt/miljørådet i Vordingborg 
Kommune 

Peter Oxholm Tillisch pot@rosenfeldt.dk  

Guldborgsund Kommune Anita Pedersen 
Frederik Cordes 

Tlf. 54 73 19 80 
aped@guldborgsund.dk  

Lolland Kommune Mogens Lindhardtsen 
Kim Nymand Hansen  

tlf. 54 67 64 23 
knha@lolland.dk  

Naturstyrelsen Storstrøm Claus Jespersen (skovrider) 
Gitte Olsen (biolog) 
H.C. Gravesen (skovfoged) 
Mads Brinck Lillelund 
(forstfuldmægtig) 

 
 
 
Tlf. 72 54 33 37 
mabli@nst.dk  

Næstved Kommune Michael Krogh Tlf. 5588 6162 Mob 2545 0467 
E-mail: mikro@naestved.dk  

Vordingborg Kommune Rolf Hoelgård 
Carsten Horup 

Stefan 
Skov: stes@vordingborg.dk  
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