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En stor indsats for dansk natur 
 
Jeg sender nu forslag til Natura 2000-planer 2016-2021 i offentlig 
høring. Planerne er en hjørnesten i regeringens ambitiøse Naturplan 
Danmark, som blev offentliggjort i oktober 2014. 
 
Natura 2000-områderne indeholder nogle af Danmarks største og 
mest værdifulde naturområder fra Skagens Gren og Det Sydfynske 
Øhav til Vadehavet og Paradisbakkerne på Bornholm. 
 
Natura 2000-planerne rummer - udover en langsigtet målsætning  
for hvert eneste af de i alt 252 naturområder - et ambitiøst indsats- 
program for kommunernes og offentlige lodsejeres aktiviteter frem  
til og med år 2021. 
 
Indsatsen er den hidtil største samlede danske naturindsats og 
understøtter kommunernes indsats for at skabe Det Grønne 
Danmarkskort, der er en del af Naturplan Danmark. Dertil kommer, 
at indsatsen i områderne ikke alene vil gavne naturen, men også vil 
være med til at gavne vandmiljøet og bidrage til klimaindsatsen. 
 
Med planerne vil regeringen samtidig leve op til Danmarks EU-
forpligtelse ved især at have fokus på: 

‐ At konsolidere indsatsen fra den første generation planer, 
som på grund af forsinkelse har haft en kortere periode til 
gennemførsel. 

‐ At fortsætte arbejdet med at sikre naturpleje på de arealer, 
hvor det er nødvendigt for at sikre og forbedre 
naturtilstanden. 

‐ At tage hul på en indsats for at forbedre naturen gennem 
etablering af sammenhængende naturarealer.  

‐ At sikre en indsats mod invasive arter og målrettet forbedre 
levesteder for bl.a. truede ynglefugle. 

 
Det er vigtigt, at planerne denne gang kommer til tiden, så de 
indsatser der er nødvendige, og de penge der er afsat, kan komme i 
arbejde for at sikre og forbedre den danske natur. 
 
Jeg håber, at alle parter vil gå positivt ind i arbejdet med at diskutere 
planerne i den offentlige høring og ikke mindst i arbejdet med den 
efterfølgende gennemførsel af planerne. 
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1. Natura 2000-planlægning 

EU’s Natura 2000-direktiver (fuglebeskyttelsesdirektivet- og habitatdirektivet) forpligter Danmark 

til at gøre den nødvendige indsats for at sikre eller genoprette gunstig bevaringsstatus for en række 

naturtyper og arter, som på europæisk plan er sjældne, truede eller karakteristiske. Det sker ved at 

imødegå væsentlige negative påvirkninger og ved at opnå og sikre en god eller gunstig naturtilstand 

bl.a. gennem hensigtsmæssig forvaltning af de udpegede Natura 2000-områder. Med en målrettet 

forvaltningsindsats i områderne bidrager Danmark til at sikre den europæiske natur og dens 

biologiske mangfoldighed. 

Med henblik på at fastsætte de langsigtede mål og prioritere den nødvendige indsats udarbejder 

Naturstyrelsen efter bestemmelserne i miljømålsloven og skovloven en Natura 2000-plan, der 

dækker hvert af de 252 udpegede beskyttelsesområder. Natura 2000-planen revideres hvert 6. år, 

dog gælder planlægningen for de skovbevoksede, fredskovpligtige arealer (skovloven) for 12 år. De 

langsigtede mål gælder for flere planperioder, mens retningslinjerne for indsats revideres i hver 

planperiode.  

  

 
Processen i tilblivelsen af en Natura 2000-plan. 
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Den foreliggende plan afløser i 2016 de gældende Natura 2000-planer 2010-15 efter 

miljømålsloven, idet indsatsprogrammet for planperioden 2010-15 forudsættes gennemført 

indenfor den gældende planperiode, mens de dele af planerne, som er udarbejdet efter skovloven 

gælder fra 2010-21. Denne plan er således 2. generation af Natura 2000-plan for arealer, der ikke er 

omfattet af skovloven. 

På grundlag af erfaringerne med de første Natura 2000-planer reviderede folketinget i 2013 

miljømålsloven med henblik på at sikre en bedre dialog og inddragelse i Natura 2000-

planlægningen og i gennemførslen af planerne. Desuden er der indgået aftale mellem regeringen og 

Kommunernes Landsforening om, at 2. plangeneration i højere grad skal tage afsæt i mål- og 

rammestyring af kommunernes gennemførsel af planerne. I denne plan kommer det til udtryk i 

rammerne for planperiodens indsats. 

Natura 2000-planen gælder for de arter og naturtyper, der har begrundet udpegningen af det 

enkelte beskyttelsesområde; men bidrager også til at sikre andre arter og naturtyper, som 

forekommer i områderne. Natura 2000-planen har fokus på arealrelaterede indsatser og rummer 

ikke indsatskrav vedrørende vandkvalitet, som sikres gennem vandplanlægningen, ligesom der 

heller ikke stilles konkrete krav til reduktion af kvælstofdeposition, som ligeledes reguleres ad 

anden vej, ikke mindst gennem husdyrgodkendelsesloven.  

1.1 Natura 2000-planen er bindende for myndighederne 

Natura 2000-planen er bindende, således at alle myndigheder i deres arealdrift, naturforvaltning 

eller ved udøvelse af deres beføjelser i henhold til lovgivningen i øvrigt skal lægge Natura 2000-

planen til grund. Denne plan vedtages i 2015 og erstatter Natura 2000-plan 2010-15, hvorefter 

kommunerne udarbejder bindende handleplaner med fokus på opgavefordelingen mellem 

myndigheder og tidsfølgen for gennemførslen af indsatsen. Offentlige lodsejere er bundet af planens 

langsigtede målsætninger og kan vælge at gennemføre disse direkte i egne drifts- og plejeplaner. På 

områder som f.eks. fiskeloven og vildtforvaltningsloven, hvor staten er myndighed, følges op med 

nationale strategier. 

Natura 2000-planen tilsidesætter ikke øvrig lovgivning, og den indsats, som iværksættes for at sikre 

planens gennemførsel, skal have de fornødne tilladelser, dispensationer m.v., evt. på grundlag af 

konsekvensvurderinger.  I det omfang, indsatsen entydigt kan defineres som nødvendig for 

lokalitetens forvaltning, er en konsekvensvurdering efter habitatdirektivet ikke påkrævet, men der 

kan være andre hensyn efter lovgivningen, der spiller ind. Der er ikke gennemført vurdering i 

henhold til habitatdirektivets artikel 6.3 af de enkelte planer, idet planer, som direkte er forbundet 

med eller nødvendige for Natura 2000-områdets forvaltning, heller ikke er omfattet af kravet om 

screening og evt. konsekvensvurdering. Desuden er der ikke i planen taget stilling til 

forvaltningsindsatsens lokalisering eller valgte forvaltningsmetoder. 

Der er i Natura 2000-planen taget stilling til afvejning mellem modsatrettede naturinteresser i de 

tilfælde, hvor sådanne allerede på nuværende tidspunkt i planlægningen kan forudses, og hvor en 

sådan afvejning er forbundet med eller nødvendig for forvaltningen af området. Eventuelt konkrete 

konsekvenser af denne afvejning vil blive afklaret i forbindelse med gennemførslen af planen og 

valg af virkemidler. 

Natura 2000-planens målsætninger er bindende og skal anvendes ved konsekvensvurdering i 

forbindelse med myndighedsudøvelse, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 

(med senere ændringer) om udpegning og administration af internationale 

naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter og tilsvarende regler om 

konsekvensvurdering i andre ministeriers lovgivning. 
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Indsatsprogrammets retningslinjer er ligeledes bindende og danner sammen med målsætningerne 

for naturen i området grundlag for handleplan, samt eventuel anden prioritering af 

forvaltningsindsats i området. Retningslinjer for skovbevoksede, fredskovpligtige arealer, der er 

gældende til og med 2021, er indskrevet i Natura 2000-plan 2009-15 for området. 

1.2 Naturtilstand og gunstig bevaringsstatus 

Danmark har en forpligtelse til at sikre eller genoprette gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og 

arter, der begrunder udpegningen af de enkelte Natura 2000-områder. Bevaringsstatus er en 

vurdering af, hvordan naturtypens eller artens tilstand vil være i fremtiden, såfremt der ikke sker 

ændringer i udnyttelsen, de negative påvirkninger eller forvaltningen i forhold til i dag, og der er 

således tale om en slags prognose for naturtypernes og arternes udviklingsretning. 

Til brug for Natura 2000-planlægningen er der for en række naturtyper og nogle arter udviklet et 

naturtilstandssystem, der på baggrund af artsammensætning og umiddelbart synlige, 

forvaltningsbare strukturparametre som f.eks. tilgroning, udtørring og forstyrrelser angiver den 

aktuelle tilstand for naturtypen eller artens levested, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 815 af 

27. juni 2007 med senere revisioner om klassificering og fastsættelse af mål for naturtilstanden i 

internationale naturbeskyttelsesområder. Tilstanden opgøres på en skala fra I-V, hvor naturtyper 

eller levesteder i tilstandsklasse I og II med en vedvarende nødvendig drift har gunstig 

bevaringsstatus, mens der for naturtyper eller arters levesteder i tilstandsklasse III-V typisk skal 

gennemføres en større indledende forvaltningsindsats, før en vedvarende drift vil være 

tilstrækkeligt til at sikre arealet på sigt. 

  

 
Tilstandsklasser for naturtyper 

 

De enkelte parametre i tilstandssystemet gennemgås i basisanalyserne, og det kan heraf ses, hvilke 

tiltag der kan iværksættes for at sikre eller genoprette naturtyperne eller arternes levesteder. 
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2. Områdebeskrivelse 

Natura 2000-området består af et habitatområde. Mål og indsats for udpegningsgrundlaget for 

habitatområdet gælder kun for arealer inden for den pågældende udpegning.  

Dette Natura 2000-område er udpeget på grundlag af følgende naturtyper: Elle- og askeskov 

(91E0), Bøg på muld (9130), Ege-blandskov (9160) og næringsrig sø (3150). Natura 2000-planens 

målsætninger og indsatsprogram er væsentlige elementer i beskyttelsen af disse og af en generel 

sikring og forbedring af området naturværdier. 
 

 
Natura 2000-området ligger kystnært (Foto Naturstyrelsen). 

 

Natura 2000-området har et areal på 32 hektar og består af Habitatområde nr. H200. Alle arealer 

indenfor habitatområdet er statsejede (Naturstyrelsen). 

Augustenborg Skov ligger ud til Augustenborg Fjord vest for Augustenborg Slot. Skoven har 

igennem århundreder været plejet som lystskov og benyttes i dag i stor udstrækning til rekreative 

aktiviteter. Den tidligere intensive pleje er langsomt drejet over på en i dag ekstensiv naturnær drift, 

blandt andet fordi skoven efter naturskovsstrategien er udlagt til plukhugst-drift, med bevarelse af 

mange gamle træer og meget dødt ved. Skoven domineres af bøg i alderen 70-200 år, men 

indeholder også eg, elm, ask og ahorn. Terrænet er let kuperet og skråner ned mod fjorden. 
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Området er udpeget for at beskytte i alt fire habitatnaturtyper. Det drejer sig om bøg på muld, ege-

blandskove, elle- askeskov og næringsrig sø. Naturskovs-forekomsterne er betydelige i forhold til de 

få rester af genetisk naturskov, der er tilbage i Danmark. 

Natura 2000-området ligger i Sønderborg Kommune og indenfor vandplanområdet 

hovedvandopland Lillebælt. 

En mere detaljeret områdebeskrivelse findes i basisanalysen. 

2.1 Områdets udpegningsgrundlag 

 
Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 200 
Naturtyper: Næringsrig sø (3150)  Bøg på muld (9130)  
 Ege-blandskov (9160)  Elle- og askeskov* (91E0)  
Naturtyper der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes 
henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver at der 
er tale om en prioriteret naturtype. Udpegningsgrundlag for habitatområder er blevet revideret som 
beskrevet i basisanalysen. 

2.2 Tilstanden for områdets udpegede natur 

Neden for er vist den vurderede tilstand for de af områdets naturtyper og levesteder for arter, hvor 

der er udviklet et tilstandsvurderingssystem. Se basisanalysen for beskrivelse af metoder og en mere 

detaljeret omtale af naturens tilstand i området. 

2.2.1 Sønaturtypers tilstand 

 
Antal og tilstand af de kortlagte småsøer i området. 

Forekomsten af næringsrig sø er i god naturtilstand.  
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3. Målsætninger 

Den overordnede målsætning for området angiver det overordnede sigte for, hvordan området 

skal udvikle sig for såvel at sikre det konkrete områdes integritet som for at bidrage til opnåelse af 

gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter. Der er i den overordnede målsætning taget højde 

for områdets naturmæssige potentiale, og for om det rummer forekomster, der er f stor vigtighed 

nationalt og/eller biogeografisk. En betydning, der er vurderet ud fra: 

-          Stort areal, levested eller bestand 

-          Få nationale/biogeografiske forekomster 

-          Truede naturtyper/arter 

-          Særligt danske ansvarsnaturtyper/arter. 

De konkrete målsætninger fastlægger de langsigtede mål for udvikling i areal og tilstand for de 

enkelte naturtyper og arters levesteder. De konkrete mål tager udgangspunkt i den tilstand, som er 

vurderet for naturtyper og arters levesteder efter tilstandsvurderingssystemet. Hvor der ikke er 

udviklet et sådant system skal gunstig bevaringsstatus sikres eller genoprettes på baggrund af den 

bedst faglige viden. 

Målsætningerne rækker udover den enkelte planperiode og beskriver en tilstand, der tager hensyn 

til potentialet i de lokale naturforhold, og afspejler desuden en afvejning af eventuelt modstridende 

naturinteresser. 

3.1 Overordnet målsætning for Natura 2000-området 

I området er der særlig fokus på skovnaturtypen elle- og askeskov. 

Det overordnede mål for området er: 

 At sikre et højt indhold af gamle træer og dødt ved. 

 At sikre god - høj naturtilstand for områdets skovnaturtyper og lysåbne naturtyper. 

 Områdets økologiske integritet sikres i form af en for naturtyperne hensigtsmæssig drift/pleje 

og hydrologi, en lav næringsstofbelastning og gode sprednings- og etableringsmuligheder for 

arterne. 

 Den invasive art laksebær søges bekæmpet i hele skoven. 

 

3.2 Konkrete målsætninger for naturtyper og arter 

Naturtyper og arter skal på sigt opnå en gunstig bevaringsstatus. 

 For naturtyper der er vurderet til naturtilstandsklasse I eller II er målsætningen, at 

udviklingen i deres areal og tilstand er stabil eller i fremgang. 

 For naturtyper og arters levesteder, der er vurderet til naturtilstandsklasse III-V er 

målsætningen, at udviklingen i deres naturtilstand er i fremgang, således at der på sigt opnås 

naturtilstand I-II og gunstig bevaringsstatus, såfremt de naturgivne forhold giver mulighed for 

det. 
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 Det samlede areal af naturtypen skal være stabilt eller i fremgang, hvis naturforholdene 

tillader det. 
  

3.3 Modstridende naturinteresser 

En målsætning om gunstig bevaringsstatus for en bestemt naturtype kan indebære en 

nedprioritering af en anden naturtype eller art, og det er nødvendigt at foretage et valg. 

Der er ikke modstridende interesser i dette område. 
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4. Indsatsprogram 

Opfyldelsen af habitat- og fuglebeskyttelsesdirektivernes krav om gunstig bevaringsstatus for de 

naturtyper og arter, som direktiverne omfatter, er en opgave, som strækker sig over flere 

planperioder. Det er derfor nødvendigt at prioritere indsatsen i den enkelte planperiode, således at 

det sikres, at Danmark efterlever de EU-retlige forpligtelser, og der kan etableres en sammenhæng 

mellem indsats og tilgængelige virkemidler.  

Den nationale prioritering af indsatsen i 2. planperiode sigter på, at den planlagte og igangsatte 

indsats i 1. planperiode fastholdes, og der tages hånd om særligt truede naturtyper og arter, samt at 

der påbegyndes en strategisk indsats for langsigtet at sikre den nødvendige pleje af de lysåbne 

naturarealer.  

Nedenstående retningslinjer for indsatsen er opbygget efter mål- og rammestyringsprincippet, 

således at den statslige plan fastlægger de krav til indsatsen i planperioden, der er nødvendige for at 

sikre nationalt besluttede prioriteringer.  

Indsats til bedring af vandkvaliteten i overflade- og grundvand gennemføres som led i 

vandplanlægningen, ligesom reduktion af kvælstofdeposition sker gennem 

husdyrgodkendelsesloven og generelle tiltag til at mindske luftforureningen, og er således ikke en 

del af Natura 2000-planens indsatsprogram.  

Retningslinjerne er opdelt i generelle retningslinjer, der gælder for alle områder og specifikke 

retningslinjer for det enkelte Natura 2000-område. Til gennemførsel af planerne stiller staten en 

række virkemidler til rådighed, ligesom det forudsættes, at kommunerne i mindre omfang bidrager 

økonomisk.  

Områdets fredskovpligtige skovnaturtyper er omfattet af retningslinjer i Natura 2000-planen 2010-
15 og videreføres i denne plan. 
 

Generelle retningslinjer 

1.1 Myndighederne tager i deres administration af lovgivningen og deres forvaltning 

udgangspunkt i målsætningen for det enkelte Natura 2000-område og sikrer dermed en 

grundlæggende beskyttelse af udpegningsgrundlaget.  

  

Det er en fælles opgave for kommuner og offentlige lodsejere at aftale nærmere på hvilke arealer og 

i hvilke kommuner, den konkrete indsats skal foregå.  

 





Forslag til natura 2000 plan 2016-21 

14 

 
 


