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Dialogproces forud for udarbejdelse af forslag til Natura 2000-planer for 2022-27 
 
Referat fra møde med særligt berørte lodsejere og kommuner den 21. september 2020 kl. 19 via SKYPE 
 
OBS. Der var beklageligvis deltagere, der havde problemer med at kunne se de fremviste slides på skærmen. Miljøstyrelsens oplæg i fuld længde er at finde på 
Miljøstyrelsens hjemmeside. 
 
Deltagerliste 
Se liste fra liste over tilmeldte sidst i referatet 
 
Referat 

Dagsordenspunkt MSTs oplæg i punktform/MST svar på sp Input fra deltagere Overordnet 
emneinddeling 

Velkommen og 
indledning 

Velkomst ved Morten Jepsen. 
 
Orientering om at oplæg + referat sendes  til deltagerne på 
mødet + lægges på MSTs hjemmeside. 

  

Hvorfor laver vi planer 
for Natura 2000-
områderne? 

Maria Skibsbye fremlægger oplæg   

Hvor langt er vi? Og 
hvem gør hvad? 

Maria Skibsbye fremlægger oplæg   

Hvornår kan man 
bidrage med hvad? 

Maria Skibsbye fremlægger oplæg   
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Dagsordenspunkt MSTs oplæg i punktform/MST svar på sp Input fra deltagere Overordnet 
emneinddeling 

Hvor man kan man finde 
data? 

Maria Skibsbye fremlægger oplæg   

Eksempler fra lokale 
basisanalyser 

Christian Bertelsen fremlægger oplæg   

Hvad er næste skridt? Hvis der kommer oplysninger om faktuelle fejl i BA kan der 
komme en reviderede version 
 
N2000-planer kommer i høring senest 1 år efter at 
basisanalyserne er offentliggjort. 
 
Hvis der er nogle der har input/spørgsmål er man 
velkommen til at kontakte  MST Sjælland på sjl@mst.dk 

  

 SVAR FRA MST SJL SPM. / BEMÆRKNING  
Spørgsmål / 
kommentarer 

Formålet er at orientere om basisanalyserene og de 
tilknyttede data tilgås, samt om den kommende planproces.  
 
Listerne med arter og naturtyper er fastlagt af EU. 
Forekommer de i et Natura2000-område, vil de typisk 
optræde på udpegningsgrundlaget for det pågældende 
område – og dermed være omfattet af 
overvågningsforpligtelsen. 
 
Planforslag skal være offentliggjort seneste 10. juni 2021. 
 
Denne supplerende lodsejerdialog er det, der finder sted 
aktuelt. Og i den forbindelse er lodsejere velkomne til at 
henvende sig til Miljøstyrelsen med spørgsmål om 
basisanalyser, planproces m.v. Vi kan ikke love særskilt 
planhøring. 
 
 
 
Natura2000-områderne er udlagt med baggrund i EU’s 
habitatdirektiv og EU’s fuglebeskyttelsesdirektiv. Her er 

Johan Scheel: Hvad er formålet med 
mødet? 
 
Hans Iakob Estrup: Hvem bestemmer, 
hvad der skal udpeges? 
 
 
 
 
Johan Scheel: Hvad er tidsplanen? 
 
Hans Iakob Estrup: Bør de særligt berørte 
lodsejere ikke have udkastet ud før andre 
får det i offentlig høring, fx før 
organisationer, som har specialister, 
hvilket private lodsejere ikke har. Johan 
Scheel supplerer med, at lodsejerne 
ønsker supplerende dialog. 
 
Hans Iakob Estrup: Spørger til 
sammenhæng mellem Natura2000, 
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Dagsordenspunkt MSTs oplæg i punktform/MST svar på sp Input fra deltagere Overordnet 
emneinddeling 

målet for planer og beskyttelse særligt sårbare eller truede 
arter og naturtyper. Vandplanerne udformes med baggrund i 
Vandrammedirektivet (EU), som omhandler den generelle 
forvaltning af al overfladevand – altså ikke kun særligt 
udpegede områder. En række andre beskyttelsesinteresser 
(herunder landskab, kulturhistorie, geologi m.v.) indgår i 
kommuneplanerne og udpeges med hjemmel i Planloven. 
 
De økonomisk rammer for handlinger i forlængelse af de 
kommende Natura2000-planer er ikke kendt. Men da den – 
ganske omfattende og komplicerede – ansøgningsproces ift 
LIFE-midler er fastlagt af EU og ens i hele fællesskabet, er 
det ikke realistisk at DK vil kunne ændre processen 
afgørende. 
 
Regulering af adgangsforhold kan være del af Natura2000-
plan, hvis forstyrrelse er en trussel for arter. Planlægningen 
har ikke til formål at øge publikums adgang til naturen. 

vandplaner og arkæologiske 
beskyttelsesinteresser. 
 
 
 
 
 
 
Hans Iakob Estrup: Spørger til 
muligheden for finansiering med LIFE-
midler og en mulig forsimpling af 
ansøgningsprocessen. 
 
 
 
Dirch Schmidt: Har Natura2000 noget 
med adgangsforhold at gøre?  

  
Tilmeldte deltagere på mødet: 
 
Anne Planeta Etzerodt Faxe Kommune 
Dirch Jansen Schmidt Saltholmsejerlauget 
Hans Iakob Estrup Kongsdal 
Lisbet Løvendahl Lejre Kommune 
Kristoffer Schou Stevns Kommune 
Peter Treschow Torbenfeld Gods 
Johan Scheel Ryegaard 
Magnus J. Hauch Natur og Miljø - Gentofte Rådhus 

 

 
  

 


