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Retningslinjer for vurdering af hvorvidt et projekt bidrager til implementering af Habitat- 

og/eller Fuglebeskyttelsesdirektivet i forbindelse med grundbetaling til projektarealer 

 

Vurderingen af, om projekter kan betragtes som værende implementerende af Habitatdirektivet og/eller 

Fuglebeskyttelsesdirektivet foretages ud fra følgende punkter:  

 

1) Bidrager projektet til opnåelsen af de overordnede eller konkrete bevaringsmålsætninger, som fremgår af 

planerne for berørte/nærliggende Natura 2000-områder, fx ved at forbedre forholdene for arter og/eller 

naturtyper på udpegningsgrundlaget eller ved at ligge i direkte forlængelse af forudsatte indsatser for det 

nærliggende Natura 2000-område?  

 

2) Er projektområdet tilstødende til eller i umiddelbar nærhed af et Natura 2000-område? 

 

3) Bidrager projektet til beskyttelse eller forbedring af levesteder, rasteområder eller fourageringsområder 

for Bilag IV-arter og/eller fugle opført på fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I?  

 

4) Findes der en dokumenteret tilstedeværelse af Bilag IV-arter, fugle eller arter på udpegningsgrundlaget for 

det nærliggende Natura 2000-område indenfor eller i umiddelbar nærhed af projektet? 

 

Det er tidligere erfaret, at projektområder med en mangelfuld projektbeskrivelse og projekter med 

skovrejsning som overordnet formål i de fleste tilfælde får vurderingen, at projektet ikke er 

direktivimplementerende. Projekter med skovrejsning som overordnet formål indeholder sjældent arter eller 

egnede levesteder for arter fra det nærliggende Natura 2000-områdes udpegningsgrundlag eller bilag IV-

arter.  

 

Projekter, der opnår en positiv vurdering for habitat- og fuglebeskyttelsesdirektivet, er typisk større 

projekter, der har fokus på restaurering af vådområder eller natur på arealet, og hvor der i forvejen er 

dokumentation for tilstedeværelse af arter, fugle eller habitatnaturtyper på udpegningsgrundlaget eller bilag 

IV-arter.  Det gælder også projekter hvori der laves levestedsforbedrende tiltag for arter eller fugle på 

udpegningsgrundlaget i et nærliggende Natura 2000-område. I disse tilfælde er der næsten altid tale om en 

positiv vurdering.  

 

Ved at benytte sig af Danmarks Miljøportal er det muligt at undersøge et område for arter, fugle eller 

habitatnaturtyper på udpegningsgrundlaget. Her vælges i lagkataloget, kortlagene: 

- Habitatdirektivets bilagsarter (Natur- og Miljøovervågning > Naturdata (fra Naturdatabasen) > 

Habitatdirektivets bilagsarter) 

- Kortlægning af levesteder (Natur- og Miljøovervågning > Naturdata (fra Naturdatabasen) > 

Kortlægning af levesteder) 

Natura 2000 – Naturbeskyttelse 

   

 

 

Arter & Naturbeskyttelse 
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Afstanden til nærmeste Natura-2000 område kan undersøges  via Danmarks Miljøportal. Her vælges 

kortlagene NATURA 2000 – Fuglebeskyttelse og NATURA 2000 – Habitatområder (Naturbeskyttelse of 

kulturarv > Naturbeskyttelse og Natura2000, Jagt. og Vildt.  

 

Disse data suppleres med artsregistreringer på Danmarks Naturdata. Her fremsøges følgende kategorier i 

venstre hjørnes fremsøgningsværktøj: Fuglebeskyttelsesdirektivet – Bilag 1 og Habitatdirektivet bilag IV. Der 

udvælges et område indenfor og i umiddelbar nærhed for projektområdet.  

Det er afgørende for projektet, at projektarealet enten ligger i eller umiddelbar nærhed af Natura 2000-

områder eller har en dokumenteret tilstedeværelse af arter på udpegningsgrundlaget samt bilag IV arter.  

 

https://arealinformation.miljoeportal.dk/
https://naturdata.miljoeportal.dk/speciesSearch

