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Ref. LEAXB og JVC 
Den 29. september 2020 

 

 

Dialogproces forud for udarbejdelse af forslag til Natura 2000-planer for 2022-27 
 
Referat fra møde med kommuner, foreninger, organisationer og nationalparker den 29. september 2020 i Miljøstyrelsen Fyn. Mødet er afholdt via Skype. 
I mødet deltog 8 deltagere fra forskellige organisationer. 
 
Deltagerliste 
Annette Brink-Kjær, Vandcenter Syd 
Birthe Thordahl Christensen, VELAS landbrugsrådgivningscenter 
Ditte Galsgård, Dansk Skovforening 
Erik Ehmsen, Friluftsrådet 
Kamilla From-Nielsen, Patriotisk Selskab 
Lars Muldbak, Skovdyrkerne 
Lise Thillemann Sørensen, Sammenslutning af danske småøer - sekretariatet.  
Steffen Brøgger-Jensen, 15. juni fonden 
 
Harley Bundgaard Madsen, Miljøstyrelsen Fyn 
Jesper Vagn Christensen, Miljøstyrelsen Fyn 
Jonas Hansen, Miljøstyrelsen Fyn 
Lea Brinkkjær Estø, Miljøstyrelsen Odense 
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Referat 
Dagsordenspunkt Miljøstyrelsens oplæg i 

punktform/Miljøstyrelsens svar på spørgsmål 
Navn + input fra deltagere Overordnet 

emneinddeling 
Velkommen og 
indledning 

Velkomst ved Harley Bundgaard Madsen.  
 
Orientering om at oplæg + referat lægges på 
Miljøstyrelsens hjemmeside 

  

Hvorfor laver vi planer 
for Natura 2000-
områderne? 

For at leve op til Habitatdirektivet og Miljømålsloven. 
 

  

Hvor langt er vi? Og hvem 
gør hvad? 

Plan/status: 
Overvågning 
Basisanalyser 
Dialogfase 
Udkast til Natura 2000 planer (høring 10. juni 2021) 
Endelige Natura 2000 planer  
kommunale handleplaner og skovhandleplaner 
 
Natura2000 planerne er bindende for kommuner og 
staten, men frivillige for private lodsejere. 

  

Hvornår kan man bidrage 
med hvad? 

Basisanalyserne har været tilgængelige via Miljøstyrelsens 
hjemmeside siden 11. juni 2020. Der har været mulighed 
for at komme med kommentarer indtil 16. september 
2020. 
 
Natura 2000-planerne kommer i høring i sommeren 
2021. Her kan man bidrage med kommentarer. 

  

Hvor man kan man finde 
data? 

Kortlægningsdata kan finde på: Danmarks Miljøportal, 
Naturdata og MiljøGIS. 
Basisanalyser, planer mm. kan finde på Miljøstyrelsens 
hjemmeside. 

  

Eksempler fra lokale 
basisanalyser 

Miljøstyrelsen: Der var ikke umiddelbart nogen der kunne 
svare herpå, så vi undersøgte sagen efter mødet:  
De særlige støtteordninger for Natura 2000-områderne er 

Birthe Thordahl Christensen: Der er justeret i 
afgrænsningen af Natura 2000-områderne, men 
indsatserne er betinget af at arealer ligger i den særlige 
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koblede til kortene fra 2. planperiode og de tilhørende 
økonomiforhandlinger.  
 
De nylige justeringer af afgrænsningerne af Natura 2000-
områderne knytter sig til 3. planperiode og derfor må vi 
vente på en opdatering af kortene og den tilhørende 
opdatering af støtteordningerne.  
 
 

Natura 2000.  – De særlige Natura 2000 områder er ikke 
opdateret så der kan gives tilskud hertil? 
 
 

Hvad er næste skridt?    
Spørgsmål / 
kommentarer 

Miljøstyrelsen: Det er op til kommunerne og staten at 
opnå målsætningerne.  
Det er op til vores politikere at afklare de økonomiske 
rammer for indsatsen i Natura 2000-områderne. 
 
Miljøstyrelsen: Umiddelbart er lodsejere nok mest 
interesseret i deres egen jord. 
Miljøstyrelsen kan svare på praktiske spørgsmål om, hvor 
man kan finde oplysninger på hjemmesiden, og måske på 
praktiske spørgsmål til driften af arealer, og hvad det vil 
havde af betydning for den enkelte, samt hvordan arealer 
kan/skal forvaltes, når de er kortlagt. 
 
Miljøstyrelsen: Det er primært et orienteringsmøde, men 
også starten på den dialog, der fortsætter frem mod 
handleplanerne. 
 

Steffen Brøgger-Jensen: Spørgsmål til finansiering, 
målsætning og opnåelse af målsætning.  
 
 
 
Birthe Thordahl Christensen: Hvad forventes af 
lodsejermøderne? Kommer de med input til planerne? 
 
 
 
 
 
 
Birthe Thordahl Christensen: Hvilke input får 
Miljøstyrelsen med til planerne i forbindelse med mødet 
med lodsejerne? Er det kun et orienteringsmøde eller 
forventes der input, der medtages i planerne. 
 

 

Afslutning Harley Bundgaard Madsen takkede for et godt møde, og 
understregede, at deltagerne var velkomne til at kontakte 
os med spørgsmål og kommentarer.  

  

 


