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Ref. LEAXB 
Den 29. september 2020 

 

 

Dialogproces forud for udarbejdelse af forslag til Natura 2000-planer for 2022-27 
 
Referat fra møde med kommuner og særlige berørte lodsejere den 29. september 2020 på Skype i Midtjylland.  
I mødet deltog 6 Kommuner og 8 særlige berørte lodsejere 
Deltagerliste ses bagest i referatet. 
 
Referat 
Dagsordenspunkt MSTs oplæg i punktform/MST svar på 

spørgsmål 
Navn + input fra deltagere Overordnet 

emneinddeling 
Velkommen og 
indledning 

Velkomst ved Jess Jørgensen.  
 
Orientering om at oplæg + referat lægges på 
MSTs hjemmeside 
 
MST ønsker dialog, ideer og forslag. Vi 
kender ikke rammerne, økonomi mv., men vi 
vil genre høre jeres input. 
 
Orientering:  

- udskudte markvandringer 
- høring af planer senere 
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Hvorfor laver vi planer 
for Natura 2000-
områderne? 

   

Hvor langt er vi? Og 
hvem gør hvad? 

   

Hvornår kan man 
bidrage med hvad? 

Dialogfase 
Høring af Natura 2000 planer 
Høring af handleplaner 
Løbende kommunal dialog 

  

Hvor man kan man 
finde data? 

   

Eksempler fra lokale 
basisanalyser 

67 Natura 2000 områder, heraf 9 rent 
marine i Midtjylland. 
 
Naturtyper med hovedudbredelsen i 
Midtjylland: Heder, indlandsklitter, 
enebærkrat, hængesæk, sure overdrev, 
kildevæld, bøg på mor med kristtorn og 
stilkegekrat.    
 
Arter med hovedudbredelsen i Midtjylland: 
Gul stenbræk, vandranke, grøn 
kølleguldsmed, bæver, blank seglmos og 
skestork. 
 
Gennemgang af indhold i en basisanalyse. 
 
LIFE IP Natureman som eksempel 

  

Hvad er næste skridt? Inspiration til at pege på målsætninger, og 
hvilke indsatser der kan gennemføres i den 
kommende planperiode. 
 
MST skal opveje målsætninger/indsatser ud 
fra den givne økonomi. 
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Spørgsmål / 
kommentarer 

Stephan Lund (MST): Havørn er ny som 
ynglefugl på udpegningsgrundlaget for 
området. Dvs. at data først er medtages fra 
udpegningstidspunktet. Det er således ikke 
en fejl, at yngleparret først fremgår fra 2019 i 
basisanalysen. 
 
Jess Jørgensen (MST): MST ønsker 
selvfølgelig indmeldelse af fejl, så de kan 
blive rettet. Det kan ske via direkte 
henvendelse til den lokale enhed.    
 
 
 
 
 
Henriette Bjerregård (MST): Indsatserne i 
basisanalyserne er taget ud fra bilag fra 
Kommunerne. 
 
Jess Jørgensen (MST): Mht. indsatser så har 
vi ikke et fuldstændigt datasæt. Man har 
forsøgt at indsamle oplysningerne, men da 
kommunerne indrapporter indsatser på 
forskellige måder var det ikke muligt at lave 
et ensartet billede af de foretagne indsatser 
på tværs af landet. 
 
 
 
 
 
 
 

Niels Peter Dalsgaard (Salten Langsø Skovadministration):  
Basisanalysen indeholder de samme fejl som den første 
basisanalyse gjorde – hvad gør man for at få rettet fejl? Hvad 
har fejlene af betydning? F.eks. har havørn ynglet mere end 
der er angivet i basisanalysen. 
Truslerne ser ikke anderledes ud end sidst. Det giver ikke 
megen mening at skovdrift er en trussel, når skoven i 
området er beskyttet. Den generelle trussel er en for stor 
kvælstof deponering som gør det omsonst, og det giver ikke 
mening at gøre andre indsatser før dette er løst. 
 
Jørgen Lissner (MST): Har Odder Kommune indmeldt 
indsatser fra sidste planperiode?  I opsamlingen på indsatser 
i basisanalyserne er der ikke angivet indsatser i området fra 
Odder Kommune. 
 
Merete (Odder Kommune): I Odder Kommune er der 
foretaget indsatser, men disse er ikke indsendt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bente Sørensen (Silkeborg Kommune): Indsatser, der 
fremgår af tabellen er de indsatser der er lavet i perioden 
2009-2015. Alt efter 2015 er ikke indrapporteret endnu. 
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Jess Jørgensen (MST): Nogle kommuner der 
har en vinkel på det? 
Ingen kommentarer  
 
Stephan (MST): Kommunerne har tidligere 
nævnt at tilskudsordningerne generelt passer 
dårligt til helårsgræsning og især 
vintergræsning. 
 

Jess Jørgensen (MST): Er der nogen lodsejer med vinkler på 
de forskellige indsatser i den kommende periode? 
Ingen kommentarer 
 
Niels Peter Dalsgaard (Salten Langsø Skovadministration): 
Det virker til at alle kommuner på nuværende tidspunkt 
mener at helårsgræsning med få dyr er det rigtige. Dette har 
skiftet fra at sommergræsning var det rigtige. Er det 
mantraet nu? Et skifte fra kødproduktion til 
biodiversitetsproduktion?  
 
 
 
Jess Jørgensen (MST): Opsummering og fokus på LIFE IP 
Natureman. Et projekt hvor man skal få landmanden ud som 
naturforvalter. Sammenhæng mellem økonomi og formål 
som landmand. Giver det anledningen til justeringer i de 
forskellige tilskudsordninger. 

Deltagerliste: 
Jess Jørgensen (MST MJY) 
Stephan Skaarup Båsen Lund (MST MJY) 
Henriette Bjerregård (MST MJY) 
Jørgen Lissner (MST MJY) 
Lea Brinkkjær Estø (MST ODE) 
 
16 deltagere: 
Niels Jørgen Madsen og Alex Petersen (Værnengene) 
Elisabeth H. Baggesen (Bryrup) 
Charlotte Handberg (Repræsentant for ejendommen Gammel Rønbjerg Vej 11, Skive) 
Thomas Juul-Larsen (Lise Trock-Jansens ejerskab af Hundshoved Plantage, Vejlevej 60, Nørre Snede) 
Ole Lousdal (Holstebro kommune) 
Heidi Birkmose (Ikast-Brande kommune) 
Claus Omann Jensen (Færchfonden) 
Frida Franko-Dossar og Bettina Lerche (Horsens kommune) 



 
 

5 

Bente Sørensen (Silkeborg kommune) 
Eva Christensen (Viborg kommune) 
Jakob Krogager (Driftleder Hjerl-Fonden) 
Niels Peter Dalsgaard Jensen (Salten Langsø Skovadministration – på vegne af Åsbæk Aps. 
Jesper Olesen ( Bjerregårdsvej 1, Ejstrupholm) 
Merete Johannsen (Odder kommune) 

 


