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Ofte stillede spørgsmål om Natura 2000-
planlægningen og basisanalyserne  
 
Miljøstyrelsen har udarbejdet 257 basisanalyser – en for hvert Natura 2000-område. Basisanalyserne 
er første trin i planlægningen for tredje planperiode (2022-2027). 
 
I dette dokument gennemgås en række hyppige spørgsmål stillet i forbindelse med Natura 2000-
planlægningen. 
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Spørgsmål og svar vedr. planproces 
 
Processen for Natura 2000-planlægningen 
Natura 2000-planerne bliver opdateret hvert sjette år (hvert tolvte år for fredskovpligtig skov). Første 
planperiode var 2010-2015, anden planperiode var 2016-2021 og tredjeplanperiode er 2022-2027. 
 

- Basisanalyse 
Første trin i planlægningen er at der udarbejdes en basisanalyse for hvert af de udpegede 
Natura 2000-områder. Basisanalysen dannede grundlaget for en dialog om Natura 2000-
planerne og for udarbejdelsen af planforslag. Det er Miljøstyrelsen der udarbejder 
basisanalyser. 

- Dialogfase 
Myndigheder, foreninger og særligt berørte lodsejere blev informeret om basisanalyserne og 
inviteret til en drøftelse af ideer forud for udarbejdelsen af forslag til planer.  

- Forslag til Natura 2000-planer 
Miljøstyrelsen udarbejder forslag til Natura 2000-planerne. Forslagene sendes i offentlig 
høring.  

- Endelige Natura 2000-planer 
De endeligt vedtagne Natura 2000-planer offentliggøres efter endt høring. 

- Natura 2000-handleplaner 
Efter offentliggørelsen har kommunerne 12 måneder til at udarbejde kommunale 
handleplaner for, hvordan Natura 2000-planerne kan gennemføres. 

 
Kan jeg afgive høringssvar til basisanalyserne? 
Basisanalyserne er ikke i høring, dog kan faktuelle bemærkninger til basisanalyserne indsendes til 
Miljøstyrelsen, og modtages de inden 16. september 2020, vil de kunne indgå i en evt. opdatering af 
basisanalyserne forud for udarbejdelse af forslag til Natura 2000-planerne. 
 
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.  
 
Hvad er NOVANA (Det nationale overvågningsprogram)? 
Det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur (NOVANA) danner rundlag for 
basisanalyserne. NOVANA overvåger vandmiljøets og naturens tilstand inden for de områder, der 
prioriteres i forhold til de politisk fastsatte økonomiske rammer. NOVANA bidrager især til, at 
Danmark opfylder de forpligtigelser, vi har i forhold til national lovgivning, EU-direktiver og 
internationale konventioner om overvågning af vandmiljø, natur og luft. 
 
De data om vandmiljø og natur, som NOVANA-programmet indsamler, opfylder store dele af behovet 
for viden om naturens tilstand, der skal bruges til at lave de nationale vandområde- og Natura 2000-
planer. Baggrund for og formål med NOVANA samt opbygning, organisering og drift af det samlede 
program fremgår af programbeskrivelsen, som også præsenterer formål, strategi og indhold for hvert 
af NOVANA’s otte delprogrammer. 
 
Læs mere om NOVANA 
 
 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/653
https://mst.dk/natur-vand/overvaagning-af-vand-og-natur/
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Generelle spørgsmål og svar: 
 
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. 
 
Hvad er sammenhængen mellem Natura 2000-områder, fuglebeskyttelsesområder og 
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. 
 
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.  
 
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.  
 
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.  
 
Det gældende udpegningsgrundlag er fra 1. januar 2013. Udpegningsgrundlaget opdateres typisk hvert 
sjette år og Miljøstyrelsen er på nuværende tidspunkt i gang med at opdatere udpegningsgrundlagene 
for alle habitat- og fuglebeskyttelsesområder. Forslaget til ændringer i områdernes 
udpegningsgrundlag har været i offentlig høring og et nyt gældende udpegningsgrundlag forventes 
offentliggjort i sommeren 2020. 
 
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. 
1240 af 24. oktober 2018. Hvert sjette år rapporter Danmark status for bevaringsstatus for arter 
og naturtyper der er omfattet af habitatdirektivet, den såkaldte Artikel 17-rapportering. Seneste 
rapportering er fra 2019. 
 
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  
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31992L0043
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0147
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0147
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31992L0043
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:31992L0043
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1240
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1240
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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.  
 
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 skal 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. 
 
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 bl.a. under 
landdistriktsprogrammet (LDP) særlige tilskudsordninger til f.eks. skov med 
biodiversitetsformål, pleje af græs- og naturarealer, hegning og rydning af uønsket opvækst. 
Eller de nationale ordninger der varetages i Miljøstyrelsen fx tilskud til sammenhængende 
arealer, klimaprojekter, og privat urørt skov. Læs mere på http://www.vandprojekter.dk/ eller 
http://www.mst.dk/natur-vand/natur/tilskud-til-skov-og-naturprojekter/ 
 
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.  

 
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 

http://www.vandprojekter.dk/
http://www.mst.dk/natur-vand/natur/tilskud-til-skov-og-naturprojekter/
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påvirkning af Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag 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 habitatbekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018. Der er tilsvarende regler i flere 
sektorministeriers lovgivning. Der er udarbejdet en vejledning til støtte for sagsbehandlingen.  
 
Hvis du er i tvivl om, en aktivitet kræver en vurdering af påvirkningen af N2000-området så 
kontakt din kommune eller den lokale Miljøstyrelse hvis aktiviteten foregår i skov. 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1595
https://naturstyrelsen.dk/media/nst/Attachments/vejledningjuni2011pdf.pdf
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