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Høring af udkast til Natura 2000-planer 2022-2027 – frist d. 20. maj 2022 
 
Miljøstyrelsen har udarbejdet udkast til Natura 2000-planer for 257 Natura 2000-områder1. Hver 

plan indeholder langsigtede målsætninger for naturen i området samt en oversigt over indsatser, der 

skal gennemføres i planperioden 2022-2027. Miljøstyrelsen har ligeledes udarbejdet en strategisk 

miljøvurderingsrapport (SMV) for hvert planudkast.  

 

Udkastet til Natura 2000-planer og SMV’er er i offentlig høring  

 

fra 21. februar 2022 og til 20. maj 2022 
 

På Miljøstyrelsens hjemmeside2 ses udkast til Natura 2000-planer og SMV’er. På Miljøstyrelsens 

hjemmeside er der ligeledes link til en høringsportal, hvor der er mulighed for at afgive høringssvar til 

både planer og SMV’er. Samtidig med høringen offentliggøres reviderede basisanalyser for Natura 

2000-områderne. Disse er ikke en del af høringen. Endvidere offentliggøres samtidigt resultatet af 

høringen af udpegningsgrundlaget for hver af Natura 2000-områderne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Høringsforslag 
Danmark er ifølge habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet forpligtet til at iværksætte de 

nødvendige foranstaltninger for at sikre eller genoprette en gunstig bevaringsstatus for en række 

naturtyper, arter og fugle, som er omfattet af direktiverne. Danmark har valgt at gøre dette bl.a. ved en 

systematisk og tilbagevendende planlægning for de enkelte Natura 2000-områder.  

 

Natura 2000-planerne er således en plan for, hvordan fremgangen i tilstanden af vores vigtige natur i 

Natura 2000-områderne sikres. Planerne opdateres hver 6 år (dog hvert 12 for de skovbevoksede, 

fredskovpligtige arealer). Vi er nu kommet til tredje planperiode, hvor planerne også opdateres mht. 

de skovbevoksede, fredskovpligtige arealer. 

 

En Natura 2000-plan består af3: 

 Mål for naturtilstanden i Natura 2000-området 

 Indsatsprogram  

 

 

                                                             
1 Natura 2000-områder er udpeget i medfør af habitatbekendtgørelse, jf. bekendtgørelse nr. 2091 af 12. november 2021. De 

anvendte områdegrænser fremgår af habitatbekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018. 
2 https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-planer/natura-2000-planlaegning-2022-2027/ 
3 Miljømålslovens § 41, jf. lovbekendtgørelse nr. 119 af 26. januar 2017. 

 

https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-planer/natura-2000-planlaegning-2022-2027/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A31992L0043&from=DA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32009L0147&from=EN
https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-planer/natura-2000-planlaegning-2022-2027/
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Målsætninger 

Målsætningerne i Natura 2000-planerne er langsigtede og rækker ud over den enkelte planperiode. 

Målsætningerne er bindende for myndighederne. Målsætningerne giver retning for indsatserne og er 

myndighedernes grundlag for udøvelse af beføjelser efter lovgivningen i øvrigt. Det kan fx være i 

forbindelse med tilladelser og dispensationer, der kan påvirke det enkelte Natura 2000-område. De 

langsigtede målsætninger er opdateret i denne plangeneration, bl.a. på baggrund af justeringen af 

Natura 2000-områderne geografiske afgrænsning (gennemført i 2017-19), som det fremgår af 

habitatbekendtgørelsen, samt opdatering af Natura 2000-områdernes udpegningsgrundlag (jf. 

nedenstående). De konkrete målsætninger er ligeledes opdateret for at give mulighed for en mere 

dynamisk forvaltning i områderne. Således bygger de konkrete målsætninger på grupperinger af 

naturtyper, habitatarter og fugle. 

 

Indsatsprogram 

Planernes indsatsprogram dækker den konkrete planperiode, og er ligesom målsætningerne bindende 

for myndighederne. I tredje planperiode (2022-2027) vil der både være nye indsatser og indsatser, der 

fokuserer på at videreføre arbejdet fra anden planperiode og dermed sikre kontinuiteten i arbejdet. 

 

I denne planperiode sættes der især fokus på en naturforvaltning, hvor man gør brug af naturens egne 

dynamikker. Samtidig fastholdes en række indsatser, der er kendt fra de gældende planer. 

 

Hovedformålene med indsatserne i tredje planperiode (2022-2027) er: 

1. Fokus på mere naturlige processer og naturens robusthed 

1.1. der er øget fokus på en mere naturnær forvaltning med fokus på at sikre sammenhæng i 

naturen og mere naturlige dynamikker i Natura 2000-områderne 

1.2. der arbejdes for at udvide arealet med urørt skov 

1.3. der er fokus på tiltag mod klimaforandringer og dermed områdernes robusthed over for 

pludselige hændelser 

2. Sikre og forbedre tilstanden af den eksisterende natur og levesteder hvilket bl.a. er i 

overensstemmelse med ’brandmandens lov’4 og EU's biodiversitetsstrategi 2030 

2.1. fortsætte arbejdet med at sikre naturtilstanden f.eks. ved naturpleje på plejekrævende arealer 

2.2. fortsætte arbejdet med at afsøge behovet for og udlægge forstyrrelsesfrie zoner bl.a. til gavn 

for trækfugle, marine naturtyper og havpattedyr 

2.3. fokus på indsatser, der gavner truede arter og fugle 

2.4. fortsætte arbejdet med at afsøge behovet for og regulere fiskeri i beskyttede områder 

3. Bekæmpe invasive arter 

3.1. fortsætte arbejdet med at bekæmpe invasive arter 

 

Den videre proces 
Efter endt høring vil alle høringssvar blive behandlet, og der vil blive udarbejdet høringsnotater.  For 

de strategiske miljøvurderinger vil der blive udarbejdet en sammenfattende redegørelse, hvori det 

vurderes om de indkomne høringssvar har givet anledning til rettelser i Natura 2000-planen. De 

endelige Natura 2000-planer vil blive offentliggjort på Miljøstyrelsens hjemmeside5 sammen med de 

tilhørende høringsnotater. 

 

                                                             
4 Brandmandens lov: man skal først og fremmest sikre de naturområder, hvor naturværdien er størst. Dvs. 1) Bevar det endnu 

uskadte (natur i god tilstand og med lang kontinuitet). 2) Beskyt velbevarede natur mod skadelige påvirkninger. 3) Genopret og 

udvid forringede naturområder og 4) Reetabler nye naturområder i sammenhæng med eksisterende 
5 https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-planer/natura-2000-planlaegning-2022-2027/ 

https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-planer/natura-2000-planlaegning-2022-2027/
https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-planer/natura-2000-planlaegning-2022-2027/
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Efter de endelige Natura 2000-planer er offentliggjort, skal der udarbejdes Natura 2000-

handleplaner. Kommunerne er i samarbejde med Miljøstyrelsen ansvarlige for at udarbejde fælles 

handleplaner for deres respektive myndighedsområder6. Offentlige lodsejere kan vælge at udarbejde 

drift- og plejeplaner for egne arealer. 

 

Såfremt offentlige lodsejere ønsker at udarbejde egne drifts- og plejeplaner, skal dette meddeles 

Miljøstyrelsen senest d. 20. maj 2022. Orienteringen sendes til naturbeskyttelse@mst.dk og mærkes 

med det relevante Natura 2000-områdes nr. og teksten ”Offentlig lodsejers drifts- og plejeplaner”. 

Efter endt frist vil Miljøstyrelsen orientere relevante kommuner. 

 

Yderligere information 
På Miljøstyrelsens hjemmeside7 kan man bl.a. læses mere om Natura 2000, tilgå relevant 

kortmateriale, se tidligere planer og læse om lovgivningen. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Helle Pilsgaard 

Kontorchef 

 

Arter og Naturbeskyttelse 

Miljøstyrelsen 

                                                             
6 Miljømålslovens § 46 a, jf. lovbekendtgørelse nr. 119 af 26. januar 2017 og Skovlovens § 14 jf. lovbekendtgørelse nr. 315 af 28. 

marts 2019. 
7 https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-planer/natura-2000-planlaegning-2022-2027/ 

mailto:naturbeskyttelse@mst.dk
https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-planer/natura-2000-planlaegning-2022-2027/
https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-planer/natura-2000-planlaegning-2022-2027/

