
 
 
 

1 
 
 

 

 
 
Ofte stillede spørgsmål om justering af 
Natura 2000-områdernes grænser 
 
 
Miljøstyrelsen har med tekniske bidrag fra kommunerne og statslige lodsejere gennemgået de 
udpegede Natura 2000-områder, og har den 28. september 2017 sendt forslag til justering af Natura 
2000-områdegrænserne i offentlig høring med frist den 3. januar 2018. 
 

 

   
 
Natura 2000-områderne består af habitat- og fuglebeskyttelsesområder udpeget efter EU's 
naturdirektiver (fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet). Med Naturpakken, maj 2016 er det 
aftalt, at områdegrænserne skal gennemgås med det formål at undersøge, om andelen af intensive 
jordbrugsarealer og byarealer kan mindskes og evt. udvide de udpegede områder med mere værdifuld 
natur, hvor det understøtter direktivmål. 
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Forslag til ændrede Natura 2000-grænser – svar: 

Arealmæssigt omfang af forslag til grænsejustering? 
Miljøstyrelsen har gennemgået de udpegede Natura 2000-områder og vurderet arealernes betydning 
for de arter og naturtyper, som skal beskyttes efter EU’s fuglebeskyttelses- og habitatdirektiverne. I 
høringsmaterialet er det foreslået, at der på land udtages ca. 28.000 ha af Natura 2000-områderne, så 
disse arealer ikke længere er registreret som Natura 2000. Arealerne er fortrinsvis intensive 
jordbrugsarealer, men omfatter også byer, sommerhusområder og andre bebyggede arealer. Det 
foreslås desuden, at der på land udpeges yderligere ca. 5.000 ha natur som Natura 2000-beskyttet i 
tilknytning til de eksisterende Natura 2000-områder, idet disse arealer understøtter fuglebeskyttelses- 
og habitatdirektivernes målsætninger. Foruden udpegning af arealer, der ikke tidligere har været 
beskyttet efter Natura 2000 foreslås, det, at en række habitatområder eller dele heraf tillige får status 
som fuglebeskyttelsesområder. Se nærmere om det enkelte Natura 2000-område i høringsmaterialet. 
 
Forslaget til justering af Natura 2000-grænserne vedrører kun landarealer. I de senest udpegede 
habitatområder fra 2010 indgår havnearealer ikke i udpegningen. I høringsforslaget udtages 
havnearealer beliggende i randen af Natura 2000-områder. 

Baggrundsdata – hvor findes data, der begrunder forslag til 
områdejustering? 
Grundlaget for forslag til justering af områdegrænserne er data fra Danmarks Miljøportals naturdata 
og arealinformation og kortlag fra mimGIS. Endvidere har kommunerne og statslige lodsejere givet 
oplysninger i forbindelse med tekniske bidrag til grænsejusteringen. Data om fugle er desuden hentet 
i DOF-basen. 
 
Foruden specifikke data om et areals naturindhold har historiske luftfoto og højdekort været anvendt 
til vurdering af om, at et areal, der foreslås udtaget, ikke har været udsat for misforvaltning f.eks. i 
form af opdyrkning, siden området blev udpeget. 

Bilag IV arter og områdeudpegningen – tager forslaget højde for 
bilag IV-arter? 
Flere dyre- og plantearter er omfattet af habitatdirektivets beskyttelsesbestemmelser om en specifik 
beskyttelse i hele deres udbredelsesområde (bilag IV-arter). Der er ingen forpligtelse til at udpege 
beskyttelsesområder for bilag IV-arter, og der er derfor ikke taget hensyn til yngle- og rasteområder for 
disse arter. Der gælder dog en undtagelse for de enkelte arter, som både er omfattet af 
habitatdirektivets bestemmelser om bevaring af levesteder for arter i habitatområder (bilag II-arter) 
og af den specifikke artsbeskyttelse (bilag IV). Det gælder f.eks. odder og stor vandsalamander. Disse 
arter indgår som bilag II-arter i processen. 

Ejerforhold - hvem ejer de arealer, hvor der er forslået ændringer i 
høringsforslaget? 
Der er foreslået tre typer af ændringer:  
1. kvalitetssikring af de eksisterende grænser, så præcisionen svarer til de digitale værktøjer, som 

anvendes i dag. Her er der ikke taget hensyn til ejerforhold.  
2. udtagning af arealer, som ikke bidrager til beskyttelsen af de arter og naturtyper, som det enkelte 

område er udpeget for.  Der er overvejende tale om privatejede bebyggede arealer eller intensive 
landbrugsarealer er de typisk privatejede.  

3. Mindre udvidelser i tilknytning til eksisterende Natura 2000-områder og evt. helt eller delvis 
omklassificering af habitatområder, så disse også gøres til fuglebeskyttelsesområder.  Ved 
udvidelser er der taget hensyn til eksisterende privatejede husdyrbrug og det er kun undtagelsesvis 
at privatejede skovarealer er medtaget. 

http://www.naturdata.dk/
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/
http://miljoegis.mim.dk/cbkort?selectorgroups=themecontainer%20Natura2000%20fredning&mapext=277608%206024994.2%201064040%206422715.8&layers=theme-gst-dtkskaerm_daempet%20ef_fugle_bes_omr%20ramsar_omr%20ef_habitat_omr%20theme-pg-natura_2000_omraader&mapheight=969&mapwidth=1925&profile=miljoegis-natura2000
https://dofbasen.dk/
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Kriterier for forslag til justering af områdegrænser 
Alle arealer i fuglebeskyttelses- og habitatområder er gennemgået med fokus på arealernes betydning 
for de arter og naturtyper, som de er udpeget for at beskytte. På baggrund heraf er det vurderet, om de 
enkelte arealer kan udtages fra områderne uden at forringe beskyttelsen og dermed muligheden for at 
opnå gunstig bevaringsstatus.  
 
Vurderingen er foretaget ud fra en række kriterier, der kan ses på styrelsens hjemmeside. 

Kompensation – gives der kompensation til lodsejere? 
Der gives ikke kompensation for udpegning af Natura 2000-områder. Natura 2000-planer, vil helt 
overvejende blive gennemført ved frivillige aftaler og støtteordninger. Fx kompenserer tilskud fra 
landdistriktsprogrammet for omkostninger i forbindelse med faktiske anlægsudgifter samt yder støtte 
til arealdrift. I det omfang der gennemføres projekter, som forringer værdien af arealer i omdrift, er 
der mulighed for at kompensere lodsejeren for tab. Dette gælder uanset om projekterne er gennemført 
efter landdistriktsordningen eller med naturforvaltningsmidler og eventuelt suppleret med tilskud fra 
EU’s Life-ordning. 

Natura 2000-område – fugle- og/eller habitatområde? 
Natura 2000-områderne består af enten habitatområder, der er udpeget for at beskytte bestemte arter 
eller naturtyper eller fuglebeskyttelsesområder, der er udpeget for at beskytte bestemte fugle og disses 
levesteder. Områderne kan ligge hver for sig eller overlappe helt eller delvist. Ved udarbejdelse af 
forslag til justering af områdernes grænser er grænserne for fugle- og habitatområderne vurderet hver 
for sig med udgangspunkt i de aktuelle udpegningsgrundlag. Dette er gjort for at sikre målrettet 
regulering. Se udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområder eller udpegningsgrundlag for 
habitatområder. 

Hvad står der i Naturpakken, 2016 – rammen for 
grænsejusteringer? 
Med Aftale om Naturpakke, maj 2016 er det besluttet at undersøge mulighederne for at tilpasse Natura 
2000-områdernes grænser. Aftaleteksten er: 
 
"Tilpasning af Natura 2000-områdernes afgrænsning  
Natura 2000-områderne er nogle af de mest værdifulde naturområder i Danmark. Der indgår dog i 
de udpegede Natura 2000-områder intensive jordbrugsarealer og byarealer, som ikke bidrager til 
beskyttelsen af direktivarter og -naturtyper, men som alligevel er underlagt nogle af de krav, der 
følger af Natura 2000-udpegningen. 
 
Der iværksættes, i dialog med interessenterne og EU-kommissionen, en gennemgang af 
afgrænsningen af Natura 2000-områderne med henblik på at undersøge muligheden for at mindske 
andelen af intensivt drevne jordbrugsarealer og evt. at udvide de udpegede områder med mere 
værdifuld natur, hvor det understøtter direktivmål.” (Naturpakken side 13) 

Påvirkes eksisterende husdyrbrug af forslag til ændrede 
afgrænsning? 
Forslagene til udvidelsen af Natura 2000-områderne med ca. 5.000 ha er alle vurderet i forhold til 
eksisterende husdyrbrug og det er hensigten ikke at skærper kravene til disse i forhold til 
ammoniakfølsomhed, da der inden for en given afstand ikke er foreslået kortlagt eller registreret 
såkaldt kategori 1-natur tættere på eksisterende brug, end tilfældet er i dag. Forslag til 
fuglebeskyttelsesarealer i eksisterende habitatområder medfører ikke skærpede krav til husdyrbrug. 

Hvad betyder det for naturen at grænserne ændres? 
Med høringsforslaget udtages arealer uden betydning for den natur, som de udpegede områder skal 
beskytte. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at forslaget ikke vil betyde en forringelse af muligheden for 
målopfyldelse. Områderne udvides desuden med arealer af nærliggende værdifuld natur, i alt 5.000 

http://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/justering-af-natura-2000-omraaderne/
http://mst.dk/media/117138/fugl-udpgr-2012-31dec.pdf
http://mst.dk/media/117084/habitatudpgr201231dec.pdf
http://mst.dk/media/117084/habitatudpgr201231dec.pdf
http://mfvm.dk/natur/naturpakke/
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ha. Overordnet set betyder forslaget, at der kommer en bedre sammenhæng mellem 
områdeudpegningen, og det som områderne skal beskytte. 
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Offentlig høring – svar: 

Hvorfor sender Miljøstyrelsen nu et nyt forslag til justerede Natura 
2000 – grænser i høring. 
Miljøstyrelsen vil i perioden fra den 17. maj til 31. maj 2018 foretage en målrettet høring over nyt 
forslag til justerede Natura 2000-grænser. 
 
Miljøstyrelsen har tidligere haft et forslag til justerede Natura 2000-grænser i høring i perioden 28. 
september 2017 til 3. januar 2018. 
 
De modtagne høringssvar har i flere situationer givet anledning til ændringer i det oprindelige forslag 
til justerede Natura 2000 grænser. 
 
Høringen er målrettet de arealer, hvor der foreslås yderligere ændring i forhold til den nuværende 
udpegning af Natura 2000 områder. Det er således ejere af de arealer, hvor der forslås en helt ny 
områdegrænse, der høres. Derudover høres også de kommuner, som arealerne ligger i. 
 
Ændringer i Natura 2000-områdegrænserne, hvor det oprindelige høringsforslag helt eller delvist 
annulleres, er ikke er en del af høringen. 

Afgivelse af høringssvar 
Miljøstyrelsens forslag til justerede grænser for Natura 2000-områderne har været i offentlig høring 
fra d. 28. september 2017 til d. 3. januar 2018. Alle kunne indenfor fristen afgive høringssvar. 
 
Miljøstyrelsen vil i perioden fra den 17. maj til 31. maj 2018 foretage en målrettet høring over nyt 
forslag til justerede Natura 2000-grænser. 
 
Høringsforslaget kan findes på styrelsens hjemmeside. Høringssvar kan sendes til Miljøstyrelsen enten 
pr. mail eller post: 
 
Miljøstyrelsen 
Haraldsgade 53 
2100 København Ø 
MST@MST.dk 

Hvad hvis andre foreslår noget på min ejendom? 
I forbindelse med den offentlige høring kan der gives kommentarer til de foreslåede ændringer i 
grænserne på Natura 2000-områderne.  Der vil formentlig også gives forslag til andre ændringer af 
grænsedragningen.  
 
Såfremt dette er tilfældet vil Miljøstyrelsen tage stilling til forslaget, og såfremt Miljøstyrelsen finder 
forslaget relevant i forhold til den politiske aftale (Naturpakken) og direktivforpligtelserne, vil der blive 
gennemført en kort ekstra høring af relevante parter, inden der tages stilling til, om forslaget skal 
indgå i den endelige justering af Natura 2000-områdernes grænser. 

Hvad hvis jeg ikke er enig i styrelsens vurdering af mit høringssvar? 
Miljøstyrelsen vil vurdere alle høringssvar på baggrund af den politiske aftale (Naturpakken), og 
naturfagligt i forhold til direktivforpligtelserne. Styrelsen er ikke forpligtet til at følge høringssvarene.  
Styrelsens behandling af høringssvar vil blive offentliggjort i form af høringsnotater. Vær desuden 
opmærksom på, at justeringerne af områdegrænserne efterfølgende skal godkendes af EU-
Kommissionen, og derfor skal forslagene også leve op til EU- kravene, hvilket betyder, at der i 
godkendelsesfasen kan ske yderligere ændringer. 

http://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/justering-af-natura-2000-omraaderne/
mailto:MST@MST.dk
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Hvem kan give høringssvar på min ejendom? 
I den offentlige høring kan alle fremsende høringssvar. 

Kan jeg være sikker på, at de foreslåede arealer tages ud af 
områdeudpegningen? 
Miljøstyrelsen har sendt et forslag i offentlig høring, og der kan i høringsperioden fremkomme 
synspunkter, der medfører, at foreslåede ændringer ikke gennemføres, eller at yderligere ændringer 
indarbejdes i det endelige forslag, som EU-Kommissionen skal godkende. Tilsvarende kan EU-
Kommissionen kræve andre ændringer end dem, som Miljøstyrelsen foreslår gennemført. 
 
Eventuelle ændringer i grænsedragningen gennemføres ved, at miljø- og fødevareministeren udsteder 
en bekendtgørelse. 

Offentlig høring – bliver lodsejere og øvrige interessenter hørt? 
Udkast til justering af områdegrænser er i offentlig høring i mindst 12 uger. Høringen annonceres 
offentligt, og alle berørte jordbrug (med CVR-nr.) bliver orienteret direkte om, at høringen er igangsat.  
 
I høringen kan alle komme med deres synspunkter til Miljøstyrelsens forslag til justering af 
områdegrænserne og fremsætte andre forslag til at tage arealer ud eller forslag til at inkludere arealer i 
områderne. Det skal dog bemærkes, at der som udgangspunkt ikke udtages kortlagt og registreret 
direktivnatur, levesteder eller artskortlægning. 

Hvordan er orienteret om høringen? 
I forbindelse med høringens start d. 28. september er der annonceret i landsdækkende og lokale aviser 
og fagblade. Derudover er der blevet sendt direkte besked ud via e-boks til alle lodsejere i Natura 2000 
(med CVR-nummer) og berørte erhvervsdrivende (med CVR-nummer) lokaliseret indenfor 500m af 
både de nuværende og forslag til justerede Natura 2000-grænser. Landbrugsforeninger, 
kommunalbestyrelsesmedlemmer, organisationer, kommuner og offentlige myndigheder er ligeledes 
blevet orienteret om, at forslaget til ændringer i Natura 2000-områdegrænserne er sendt i høring 
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Spørgsmål til processen – svar: 

Hvem skal godkende de nye grænser? 
EU-Kommissionen skal godkende væsentlige forslag til grænseændringer. Ændringerne er først 
gældende i Danmark, når miljø- og fødevareministeren udsteder en bekendtgørelse om dette. 

Hvornår træder de nye grænser i kraft? 
Når den offentlige høring er slut, og Miljøstyrelsen har behandlet de modtagne høringssvar, skal miljø- 
og fødevareministeren og aftaleparterne i Naturpakken tage stilling til resultatet. Ændringerne træder 
i kraft ved udstedelse af en bekendtgørelse. 

Natura 2000-planerne – skal de opdateres efter en 
grænsejustering? 
Nej, grænsejusteringen ændrer ikke ved forpligtelsen til at beskytte eller til at udarbejde planer for de 
udpegede områder og ændrer derfor ikke ved den indsats, der er fastsat med Natura 2000-planerne 
2016-21. De ændrede grænser forventes at indgå i Natura 2000-planerne for 2022-27 og dermed i de 
basisanalyser, som forventes udarbejdet inden udgangen af 2019. 
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Generelle spørgsmål – svar: 

Anmeldeordning for arealer indenfor Natura 2000-udpegningen?  
Indenfor de udpegede Natura 2000-områder kræver bestemte former for driftsændringer og andre 
aktiviteter en forudgående anmeldelse til enten kommunen eller Miljøstyrelsen, selvom aktiviteten 
normalt ikke kræver tilladelse eller lignende.  

- Efter naturbeskyttelseslovens § 19 b skal ejere anmelde en række driftsændringer eller 
aktiviteter uden for skovbevoksede, fredskovspligtige arealer til kommunerne, se 
naturbeskyttelseslovens bilag 2.  

- Efter skovlovens § 17 skal ejere anmelde en række særlige aktiviteter på skovbevoksede, 
fredskovspligtige arealer til Miljøstyrelsen, se skovlovens bilag 1. 

EU-forpligtelsen til udpegning af fugle- og habitatområder 
Der er i fugle- og habitatdirektiverne en forpligtelse til at udpege særlige beskyttelsesområder. Det 
fremgår af habitatdirektivets artikel  4 og fuglebeskyttelsesdirektivets artikel 3. Områderne udpeges 
med det formål at beskytte særlige arter eller naturtyper opført på direktivernes bilag. Retningslinjer 
for områdeudpegningen fremgår af habitatdirektivets bilag 3 og fuglebeskyttelsesdirektivets artikel 4 
(se bilag 1 for fulde tekst) 
 
De udpegede områder og de justerede områdegrænser skal accepteres hhv. godkendes af EU-
Kommissionen. Den danske udpegning sker efter §36 i lov om miljømål (lovbekendtgørelse nr. 119 af 
26/1 2017). De nuværende danske Natura 2000-områder er godkendte af EU-Kommissionen, og den 
igangsatte justering af områdegrænserne sker på nationalt initiativ.  Arealet med direktivnatur 
reduceres ikke, og der er derfor ikke gennemført en samlet analyse af de udpegede områder, men 
væsentlige ændringer dokumenteres naturfagligt. 
 
Se mere på Miljøstyrelsens hjemmeside om de udpegede områder og udpegningsgrundlag 

Fuglebeskyttelsesdirektivet – hvor finder jeg det? 
EU's direktiv om beskyttelse af vilde fugle, fuglebeskyttelsesdirektivet, som kan findes på EU 
Kommissionens hjemmeside, danner grundlag for udpegning af fuglebeskyttelsesområder, der 
sammen med habitatområderne udgør Natura 2000-områderne. 

Gunstig bevaringsstatus – hvordan er det defineret? 
Naturtypernes og arternes bevaringsstatus er defineret som alle de forhold, der indvirker på 
naturtypen eller arten og som på lang sigt kan påvirke eller få indflydelse på arternes udbredelse, 
talrighed og overlevelse. Det følger af habitatdirektivet og habitatbekendtgørelse nr. 926 af 27. juni 
2016. Se bilag 2 for definition af gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter. 

Habitatdirektivet – hvor finder jeg det? 
EU's direktiv om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, habitatdirektivet, kan findes på EU 
Kommissionens hjemmeside. Direktivet danner grundlag for udpegning af habitatområder, der 
sammen med fuglebeskyttelsesområderne udgør Natura 2000-områderne. 

Hvad betyder det at være i et Natura 2000-område? 
Den grundlæggende regulering af områderne adskiller sig ikke fra andre arealer. De mange åbne 
naturarealer er reguleret af naturbeskyttelsesloven, skovarealer af skovloven. Derudover gælder de 
forskellige sektorlove for f.eks. vandløb, miljø og planlægning indenfor som udenfor områderne. 
 
Der tages dog særlige hensyn i de udpegede områder, idet der i forbindelse med en tilladelse, 
dispensation mm. er krav om, at der ska ske en konsekvensvurdering af, om den ansøgte aktivitet kan 
forringe den natur, som det enkelte område er udpeget for at beskytte. Er det tilfældet kan der ikke 
gives tilladelse, dispensation mm. Dette gælder både for aktiviteter indenfor og udenfor områderne, 
som vurderes at kunne have en påvirkning af Natura 2000-området. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192144
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=186419
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31992L0043
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0147
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186416
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186416
http://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0147
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31992L0043
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=182030
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=182030
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31992L0043
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Særlig regulering: 
Indenfor de udpegede beskyttelsesområder gælder desuden en anmeldeordning, som forpligter 
lodsejere til at anmelde aktiviteter, som ellers lovligt kan iværksættes. Det gælder f.eks. plantning af 
juletræer og energipil i fuglebeskyttelsesområder, væsentlig ændring af græsningsintensiteten eller 
renafdrift i skovene. 
 
Derudover er der i habitatområderne naturtyper, som er særligt ammoniakfølsomme og afkaster 
særlige krav til husdyrbrug indenfor som udenfor områderne. 
 
Muligheder for tilskud: 
For at sikre og forbedre naturen i de udpegede områder er der under landdistriktsprogrammet (LDP) 
særlige tilskudsordninger til f.eks. naturpleje, hegning og rydning. Tilskud som kun gives til konkrete 
arealer indenfor en særlig udpegning, som fremgår af LDP-skemaet. 

Konsekvensvurdering af ansøgninger om tilladelser, godkendelser, 
dispensationer mm. i Natura 2000-områder? 
Alle ansøgninger om tilladelser, godkendelser, dispensationer m.v., skal vurderes for, om det ansøgte 
kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Dette gælder uanset om den ansøgte aktivitet foregår 
indenfor eller udenfor et udpeget Natura 2000-område. Hvis en væsentlig påvirkning af Natura-2000 
området ikke kan udelukkes, skal myndighederne sikre sig, at der udarbejdes en vurdering af 
konsekvenserne for arter og naturtyper i Natura 2000-området. Der kan kun gives tilladelse m.v., hvis 
det kan udelukkes, at det ansøgte vil skade de arter og naturtyper, området er udpeget for at beskytte.  
 
Konsekvensvurderingen er et lovbundet krav, som for en stor del af den relevante lovgivning fremgår 
af habitatbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 926 af 27. juni 2016 om udpegning og administration af 
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter). Der er tilsvarende regler i 
flere sektorministeriers lovgivning. Der er udarbejdet en vejledning til støtte for sagsbehandlingen.  

Tilstandssystem – hvordan vurderes naturkvalitet? 
Der er fastsat regler for vurdering af naturtilstand i Natura 2000-områderne via et tilstandssystem 
bestående af fem klasser, jf. målbekendtgørelsen. Tilstandssystemet bygger på direkte forvaltningsbare 
parametre som f.eks. tilgroning, dræning, forstyrrelse og forekomst af invasive arter og på en 
vurdering af planter, som forekommer på arealet. Arealer indenfor de udpegede Natura 2000-områder 
kortlægges og tilstandsvurderes hvert 6. år (for fredskovpligtige skove dog hvert 12. år) forud for 
udarbejdelse af Natura 2000-planer. 
 
Hvis der med grænsejusteringen udpeges nye naturarealer eller levesteder for arter, vil Miljøstyrelsen 
kortlægge disse, så de fremover kan indgå i Natura 2000-planlægningen på samme måde som de hidtil 
udpegede arealer. 

Udpegningsgrundlag – hvad betyder udpegningsgrundlag? 
Natura 2000-områderne består af et eller flere habitat- og/eller fuglebeskyttelsesområder, der hver 
især har deres eget udpegningsgrundlag. Udpegningsgrundlaget er baseret på udvalgte 
beskyttelseskrævende naturtyper og arter angivet i bilagene til habitat- og 
fuglebeskyttelsesdirektiverne eller tilbagevendende store bestande af trækfugle. Desuden skal arten 
eller naturtypen have en væsentlig og stabil forekomst i et beskyttelsesområde for at blive en del af 
udpegningsgrundlaget. 
 
Seneste opdatering af udpegningsgrundlaget gælder fra 1. januar 2013. Udpegningsgrundlaget 
opdateres som hovedregel hvert sjette år og vil blive opdateret i 2018 på grundlag af de justerede 
områdegrænser. 

http://lfst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Vaadomraader/Natura_2000_hydrologi/10042_FVM_Natura2000_A5_dec2015_INTERAKTIV.pdf
http://lfst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Landbrug/Natur_og_miljoe/Natura2000_og_HNV-kort/Naturpleje_i_Natura_2000_-_tilskudsmuligheder_2017__pjece_i_A5-format_.pdf
http://lfst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Landbrug/Natur_og_miljoe/Natura2000_og_HNV-kort/Naturpleje_i_Natura_2000_-_tilskudsmuligheder_2017__pjece_i_A5-format_.pdf
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=182030
http://naturstyrelsen.dk/nyheder/2011/jul/vejledning-til-habitatbekendtgoerelsen/
http://mst.dk/media/117084/habitatudpgr201231dec.pdf
http://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/udpegningsgrundlag/
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Bilag 1 
Habitatdirektivet – bilag 3 
 

KRITERIER FOR UDVÆLGELSE AF DE LOKALITETER, DER KAN UDPEGES 
SOM LOKALITETER AF FÆLLESSKABSBETYDNING OG SOM SÆRLIGE 
BEVARINGSOMRÅDER 

ETAPE 1: National vurdering af lokaliteternes relative betydning for hver naturtype i bilag I 
og hver art i bilag II (herunder prioriterede naturtyper og prioriterede arter) 

A. Kriterier for vurdering af lokaliteten for en given naturtype i bilag I 

a) Den pågældende naturtypes repræsentativitet på lokaliteten. 

b) Den del af lokaliteten, der er dækket af den pågældende naturtype i forhold til det samlede 
areal, der er dækket af denne naturtype på det nationale område. 

c) Bevaringsgraden af og retableringsmuligheden for den pågældende naturtypes struktur og 
funktioner. 

d) Global vurdering af lokalitetens værdi for bevaringen af den pågældende naturtype. 

B. Kriterier for vurdering af lokaliteten for en given art i bilag II 

a) Størrelse og tæthed af den bestand af arten, der findes på lokaliteten, i forhold til de 
bestande, der findes på det nationale område. 

b) Bevaringsgraden af og retableringsmuligheden for de levestedselementer, der er vigtige for 
den pågældende art. 

c) Isolationsgrad af den bestand, der findes på lokaliteten, i forhold til artens naturlige 
udbredelsesområde. 

d) Samlet vurdering af lokalitetens værdi for bevaringen af den pågældende art. 

C. Efter disse kriterier klassificerer medlemsstaterne de lokaliteter, som de foreslår til den 
nationale liste, som lokaliteter, der kan udpeges som lokaliteter af fællesskabsbetydning, efter 
deres relative værdi for bevaringen af hver naturtype i bilag I eller hver art i bilag II. 

D. Denne liste viser de lokaliteter, hvor de prioriterede naturtyper og prioriterede arter, som 
medlemsstaterne har udvalgt efter kriterierne i A og B, findes. 

ETAPE 2: Vurdering af betydningen for Fællesskabet af de lokaliteter, der er opført på de 
nationale lister. 

1. Samtlige af medlemsstaterne i etape 1 udpegede lokaliteter, hvor der findes prioriterede 
naturtyper og/eller prioriterede arter, betragtes som lokaliteter af fællesskabsbetydning. 

2. Ved vurderingen af betydningen for Fællesskabet af de øvrige lokaliteter på de nationale 
lister, dvs. af, hvorvidt de bidrager til at opretholde eller genoprette en gunstig bevaringsstatus 
for en naturtype i bilag I eller en art i bilag II og/eller til sammenhængen i Natura 2000, tages 
der hensyn til følgende kriterier: 

a) lokalitetens relative værdi på nationalt plan 

b) lokalitetens geografiske placering i forhold til migrationsvejene for arter i bilag II samt til 
dens eventuelle tilhørsforhold til et sammenhængende økosystem, der er beliggende på begge 
sider af en eller flere af Fællesskabets indre grænser. 

c) lokalitetens samlede areal 

d) antallet af naturtyper i bilag I og arter i bilag II, der findes på lokaliteten 
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e) lokalitetens samlede økologiske værdi for de pågældende biogeografiske områder og/eller 
for hele det i artikel 2 nævnte område både for så vidt angår det karakteristiske eller unikke 
aspekt af elementerne heri og deres sammensætning. 

 

Fuglebeskyttelsesdirektivet – artikel 4: 

1. For arter, som er anført i bilag 1, træffes der særlige beskyttelsesforanstaltninger med 
hensyn til deres levesteder for at sikre, at de kan overleve og formere sig i deres 
udbredelsesområde.  

I denne forbindelse tages der hensyn til:  

a) arter, der trues af udslettelse;  

b) arter, der er følsomme over for bestemte ændringer af deres levesteder;  

c) arter, der anses for sjældne, fordi bestanden er ringe eller den lokale udbredelse begrænset;  

d) andre arter, der kræver speciel opmærksomhed på grund af deres levesteders særlige 
beskaffenhed.  

Ved vurderinger i forbindelse hermed skal der tages hensyn til tendenser og variationer 
vedroerende bestandens størrelse.  

Medlemsstaterne udlægger som særligt beskyttede områder navnlig sådanne områder, som 
med hensyn til antal og udstrækning er bedst egnede til beskyttelse af disse arter, idet der 
tages hensyn til behovet for at beskytte arterne i det geografiske sø - og landområde, hvor dette 
direktiv finder anvendelse .  

2 . Under hensyn til beskyttelsesbehovene i det geografiske sø - og landområde, hvor dette 
direktiv finder anvendelse, træffer medlemsstaterne tilsvarende foranstaltninger med hensyn 
til regelmæssigt tilbagevendende trækfuglearter , som ikke er anført i bilag I, for så vidt angår 
de pågældende arters yngle - , fjerskifte - og overvintringsområder samt rasteområderne inden 
for deres trækruter . Med henblik herpå er medlemsstaterne i særlig grad opmærksomme på, 
at vådområderne, og især vådområder af international betydning, beskyttes.  

3. Medlemsstaterne fremsender alle relevante oplysninger til Kommissionen, således at denne 
kan tage passende initiativer til den samordning, som er nødvendig, for at de i stk. 1 og 2 
omhandlede områder kan udgøre et samlet hele, der imødekommer behovet for beskyttelse af 
de pågældende arter i det geografiske sø - og landområde, hvor dette direktiv finder 
anvendelse.  

4 . Medlemsstaterne træffer egnede foranstaltninger med henblik på i de i stk. 1 og 2 nævnte 
beskyttede områder at undgå forurening eller forringelse af levestederne samt forstyrrelse af 
fuglene, i det omfang en sådan forurening, forringelse eller forstyrrelse har væsentlig 
betydning for formålet med denne artikel. Medlemsstaterne bestræber sig på at undgå 
forurening eller forringelse af levesteder også uden for disse beskyttede områder. 
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Bilag 2 
En naturtypes bevaringsstatus anses for gunstig, når:  

- det naturlige udbredelsesområde og de arealer, det dækker inden for dette område, er stabile 
eller i udbredelse, og 

- den særlige struktur og de særlige funktioner, der er nødvendige for dets opretholdelse på lang 
sigt, er til stede og sandsynligvis fortsat vil være det i en overskuelig fremtid, samt når 

- bevaringsstatus for de arter, der er typiske for den pågældende naturtype, er gunstig 
 
En arts bevaringsstatus anses for gunstig når: 

- data vedrørende bestandsudviklingen af den pågældende art viser, at arten på lang sigt vil 
opretholde sig selv som en levedygtig bestanddel af dens naturlige levesteder, og 

- artens naturlige udbredelsesområde hverken er i tilbagegang, eller der er sandsynlighed for, at 
det inden en overskuelig fremtid vil blive mindsket, og 

- der er og sandsynligvis fortsat vil være et tilstrækkeligt stort levested til på lang sigt at bevare 
dens bestande.  
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