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Høring om forslag til justering af Natura 2000-områdernes grænser – frist 3. 
januar 2018 

 

Danmark har udpeget 113 fuglebeskyttelsesområder og 261 habitatområder, som tilsammen udgør 252 

Natura 2000-områder. Områderne er udpeget i henhold til EU's naturdirektiver og godkendte af EU-

Kommissionen. 

 

Det er med regeringens Naturpakke, maj 2016 besluttet at undersøge, om det er muligt at mindske 

andelen af intensive jordbrugsarealer og byarealer, som ikke bidrager til beskyttelsen af direktivarter 

og -naturtyper, og evt. at udvide de udpegede områder med mere værdifuld natur, hvor det 

understøtter direktivformål. 

 

Miljøstyrelsen har udarbejdet et forslag til justering af Natura 2000-områdernes grænser. Forslaget er 

i offentlig høring 

fra 28. september 2017 og til 3. januar 2018 
 

Høringsforslaget og mulighed for at afgive høringssvar findes på høringsportalen (https://fugle-

habitat-2017.hoering.mfvm.dk/Menu.aspx) 

 

Høringsforslaget 

Miljøstyrelsen har gennemgået samtlige udpegede områder og vurderet, om de rummer arealer, som 

ikke bidrager til beskyttelsen af direktivarter og -naturtyper. 

 

Styrelsen foreslår på baggrund af blandt andet tekniske input fra særligt kommuner og statslige 

lodsejere mindre udvidelser med tilgrænsende værdifuld natur. Der foreslås desuden omklassificering 

af allerede udpegede arealer, således at f.eks. allerede udpegede habitatarealer også tillægges status 

som fuglebeskyttelsesområder og omvendt. 

 

Ved alle forslag til udvidelse af beskyttelsesområder, der kan rumme ammoniakfølsom natur, er der 

taget højde for, at det ikke vil medføre yderligere krav til eksisterende husdyrbrug.  

 

Der er ikke udtaget arealer, som rummer direktivnatur, eller som er nødvendige for at sikre bevarelse 

af direktivnaturen. Der er heller ikke udtaget arealer, som er udpeget efter konkret aftale med EU-

Kommissionen henholdsvis har modtaget tilskud til sikring og forbedring af direktivnaturen. På 

baggrund af den offentlige høring udarbejder Miljøstyrelsen et endeligt forslag til nye områdegrænser 

til EU-Kommissionens godkendelse. 

https://fugle-habitat-2017.hoering.mfvm.dk/Menu.aspx
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Skulle den offentlige høring resultere i ændringer, som du kan blive berørt af, vil du blive hørt igen. 

På styrelsens hjemmeside findes mere materiale om Natura 2000-områderne og høringsforslaget. 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Helle Pilsgaard 

Kontorchef 

Miljøstyrelsen 
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