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Overordnede retningslinjer for MSTs 
forslag til justering af Natura 2000-

områdegrænser
Med den politiske aftale om Naturpakken er det besluttet at undersøge mulighederne for at justere på 
områdegrænserne for Natura 2000-områderne, dvs. de beskyttelsesområder som i Danmark er udpeget 
efter EU’s naturdirektiver (habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet).

Aftalen rummer følgende opgave:

Tilpasning af Natura 2000-områdernes afgrænsning
Natura 2000-områderne er nogle af de mest værdifulde naturområder i Danmark. Der indgår 
dog i de udpegede Natura 2000-områder intensive jordbrugsarealer og byarealer, som 
ikkebidrager til beskyttelsen af direktivarter og -naturtyper, men som alligevel er underlagt 
nogle af de krav, der følger af Natura 2000-udpegningen. Der iværksættes, i dialog med 
interessenterne og EU-kommissionen, en gennemgang af afgrænsningen af Natura 2000-
områderne med henblik på at undersøge muligheden for at mindske andelen af intensivt 
drevne jordbrugsarealer og evt. at udvide de udpegede områder med mere værdifuld natur, 
hvor det understøtter direktivmål.
(Aftale om Naturpakke, Maj 2016).

Kommunerne inddrages på to forskellige tidspunkter i processen. Dels en første mulighed for teknisk – 
fagligt indspil, og dels en efterfølgende politisk høring med inddragelse af interessenter, lodsejere m.fl. 
forventet juni til september 2017. EU-Kommissionen skal gerne godkende ændringerne, og det skal kunne 
dokumenteres, at arter og naturtyper omfattet af direktiverne ikke lider skade.

I denne første inddragelse af kommunerne kan I komme med input til forslag til justering af habitat- og 
fuglebeskyttelsesområdegrænser forud for at MST udarbejder høringsmateriale i foråret 2017. MST giver 
kommuner med Natura 2000-arealer mulighed for at pege på bynære arealer og jordbrugsarealer, som 
giver problemer i den daglige forvaltning og som kan udtages af beskyttelsesområderne uden at skade de 
arter og naturtyper, som er grundlaget for udpegningen. Der kan ligeledes tegnes forslag til eventuelle 
mindre udvidelser med mere værdifuld natur hvor det understøtter direktivmål.
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Overordnede retningslinjer
Til orientering tager MST afsæt i nedenstående punkter i forbindelse med udarbejdelse af 
høringsmaterialet til forslag til justering af Natura 2000-områdegrænser:
1. Habitat- og fuglebeskyttelsesområder analyseres som udgangspunkt hver for sig og på baggrund af det 

gældende udpegningsgrundlag, så beskyttelseskravene ikke er unødigt strenge
2. alle intensivt drevne arealer og bynære arealer vurderes med henblik på, om de kan udtages af de 

udpegede områder uden at skade det aktuelle udpegningsgrundlag
3. kortlagt naturareal, levesteder og bestande skal ikke reduceres i det enkelte område
4. forventede artslevesteder og oplagte potentialer for genopretning skal ikke udtages (fx vedvarende 

græsarealer, levesteder for fugle og lavbundsarealer)
5. eventuelle forslag til udvidelse af de eksisterende fugle- eller habitatområder eller udpegning af nye 

områder kan bidrage væsentligt til a) forvaltningen, b)opnåelse af gunstig bevaringsstatus eller c) 
vedrører naturtyper/artslevesteder, hvor DK har udpeget for lille et areal ift. EU-Kommissionens 
vejledning (se DCE-rapport nr. 98 og 176). 

MST tager desuden højde for følgende retningslinjer som EU-Kommissionen lægger vægt på. EU-
Kommissionen lægger vægt på at:
1. arealer ikke udtages grundet misforvaltning 
2. udtagninger begrundes med egentlige fejl og må ikke give ”huller” i områderne
3. der tages hensyn til områdets og udpegningsgrundlagets repræsentativitet, variation, bevaringsstatus 

og andel af den biogeografiske forekomst og af landets forekomst
4. der tages hensyn til områdets antal arter/naturtyper på udpegningsgrundlaget og områdets geografiske 

placering ift. netværk, migrationsruter mm. Sletning af hele områder kan medføre behov for udpegning 
af nye områder

5. udtagning af arealer og tilføjelse af nye arealer sker på basis af solide faglige begrundelser og 
dokumentation ift. områdets udpegningsgrundlag

Teknisk

Naturlige skel
I udarbejdelse af MST forslag til justering af Natura 2000-områdegrænserne så tager MST udgangspunkt i 
nyeste ortofoto fra 2016. Det vil sige, at dynamiske grænser som kyster, vandløb mm. rettes til efter 
ortofoto fra 2016.

Det tilstræbes, at man så vidt muligt kan genfinde Natura 2000-områdets grænser ud fra natulige skel i 
landskabet.

MSTs principper for registrering af Natura 2000-grænserne i forhold til naturlige skel langs Natura 2000-
områderne:

- Veje: er ikke med i området – Natura 2000-grænsen er vejkanten ind mod området
- Vandløb: er med i området – Natura 2000-grænsen er vandløbsbredden væk fra området
- Læhegn: er med i området – Natura 2000-grænsen er kanten væk fra området
- Diger: er med i området – Natura 2000-grænsen er digefoden væk fra området – dog:

o Hvis der er vej eller anden form for skel på toppen af diget, der markerer grænsen for 
Natura 2000-området, så går grænsen hertil

o Diger med et specifikt formål, fx højvandsdiger skal vurderes enkeltvist mht. om digerne 
skal være indenfor eller udenfor Natura 2000-områderne



3

- Vandløbsbræmmer: er med i området, hvis bræmmerne er på udpegningsgrundlaget. Hvis 
bræmmerne ikke er på udpegningsgrundlaget, så skal de ikke med i området

- Skovbryn: er med i Natura 2000-området, hvis selve skoven er medtaget og er ikke med i området, 
hvis Natura 2000-området ligger udenfor skoven. Natura 2000-områdegrænsen tegnes til 
træstammerne og ikke kroneafgrænsningen

- Naturområder beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3 bruges ligeledes til at markerer Natura 
2000-områdegrænser

- Højdekurver, der angiver markante variationer i landskabet fx en skrænt, kan også anvendes som 
naturlig skel

- Matrikelgrænser og markblokgrænser anses også som naturlige skel

Dokumentation
Alle ændringer i Natura 2000-områderne skal kunne dokumenteres. I WebGIS-værktøjet er der derfor 
mulighed for at notere bagrunden for de forslag, som man har til ændringer i Natura 2000-
områdegrænserne. Hvis I har mere detaljerede oplysninger til dokumentation, så er der mulighed for at 
sende en mail inde fra WebGIS-værktøjet, hvor man vedhæfter sin dokumentation. Vær blot opmærksom 
på at skriv Natura 2000-områdenummer og editeringslinje ID i emnefeltet (editeringslinje ID står øverst i 
boksen, der åbner når man tegner editeringslinjer).


