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Høring - nyt forslag til justering af Natura 2000-områdegrænserne 
 
Kære kommune  
 
Vi skriver til jer fordi arealer i kommunen påvirkes af et forslag til ændrede 
områdegrænser for et eller flere Natura 2000-områder 
 
Vi vil derfor høre om I har bemærkninger til de konkrete forslag, der er til ændrede 
områdegrænser i jeres kommune. Særligt bemærkninger med fokus på forhold i 
den kommunale planlægning og kommunale projekter vil være relevante.  
 
Forslaget til ændrede områdegrænser fremgår af Miljøstyrelsens hjemmeside, hvor 
Miljøstyrelsens forslag til inddragelser og udtagninger af arealer af Natura 2000-
områder er angivet. Kortet kan findes her: mst.dk/graensejustering 
 
På kortet er forslag om ændringer i forhold til det nuværende Natura 2000-
område (habitatområder og fuglebeskyttelsesområder) markeret med blå. Det er 
disse ændringer, der er i høring. 
 
Til orientering er desuden angivet arealer, hvor der i den tidligere høring var 
påtænkt ændringer, men hvor der på baggrund af høringssvar vil ske en hel eller 
delvis annullering af forslaget. Disse arealer er markeret med orange. Disse 
ændringer er ikke en del af høringen. 
 
Hvornår og hvordan kan der indsendes høringssvar? 
Der er mulighed for at komme med bemærkninger i høringsperioden som løber fra 
17. maj til og med 31. maj.  
Eventuelle bemærkninger skal sendes pr. mail til mst@mst.dk 
 
I e-mailens emnefelt bedes anført, hvilket Natura 2000 område bemærkningerne 
vedrører, f.eks. ” Bemærkninger til høring over justeringer af Natura 2000-
områdegrænser for område N3” 
 
Bemærkninger kan også sendes pr. post til Miljøstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 
København Ø, att. Arter & Naturbeskyttelse, Natura 2000. 
 
 
 

http://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/justering-af-natura-2000-omraaderne/
mailto:mst@mst.dk
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Hvad er baggrunden for denne høring? 
Miljøstyrelsen har tidligere haft et forslag til justerede Natura 2000-grænser i 
høring i perioden 28. september 2017 til 3. januar 2018. De høringssvar, der kom i 
den forbindelse, har i flere situationer givet anledning til forslag om ændringer i 
det oprindelige forslag til justerede Natura 2000 grænser.  
 
Nogle steder har høringssvarene resulteret i forslag om, at helt nye arealer 
inddrages eller udtages fra Natura 2000-områderne. Andre steder har 
høringssvarene resulteret i, at de ændringer, der var foreslået i det oprindelige 
høringsforslag, helt eller delvist annulleres. Det betyder at områdets 
beskyttelsesstatus på hele eller dele af arealet vil være den samme som før 
høringsforslaget. 
 
Hvad er i høring? 
Denne høring er målrettet de arealer, hvor der foreslås yderligere ændring i 
forhold til den nuværende udpegning af Natura 2000 områder  
 
Ændringer i Natura 2000-områdegrænserne, hvor det oprindelige høringsforslag 
helt eller delvist annulleres (dvs. at beskyttelsesstatus på hele eller dele af arealet 
er det samme som før høringsforslaget), er som nævnt ovenfor ikke er en del af 
høringen. 
 
Hvem kan komme med høringssvar? 
Ejere af de arealer, hvor der foreslås en helt ny områdegrænse kan komme med 
høringssvar. Derudover kan kommuner, som arealerne ligger i, også komme med 
høringssvar. 

 
Spørgsmål om de konkrete forslag kan rettes til Miljøstyrelsens lokale 
naturenheder. 
 
 
 
Med venlig hilsen 

 
Helle Pilsgaard 
Kontorchef 
Miljøstyrelsen  

http://mst.dk/service/om-miljoestyrelsen/organisation/lokale-enheder/
http://mst.dk/service/om-miljoestyrelsen/organisation/lokale-enheder/
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Yderligere oplysninger  
 
Baggrund 
Hvad er Natura 2000-områder i Danmark? 
Danmark har udpeget 113 fuglebeskyttelsesområder og 261 habitatområder, som 
på grund af overlap tilsammen udgør 252 Natura 2000-områder. Områderne er 
udpeget i henhold til EU's naturdirektiver og godkendte af EU-Kommissionen. 
 
Hvad er det politiske grundlag? 
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 værdifuld natur, hvor det understøtter naturdirektivernes 
formål. 
 
Hvornår var det første forslag til justering af Natura 2000-grænser i 
offentlighøring? 
Miljøstyrelsen har haft et forslag til justering af grænserne for Natura 2000-
områder i offentlig høring i perioden 28. september 2017 til 3. januar 2018. 
 
Hvordan er det første høringsforslag til justering af Natura 2000-grænser lavet? 
Miljøstyrelsens oprindelige høringsforslag er lavet ved at Miljøstyrelsen har 
gennemgået alle de udpegede Natura 2000-områder på land og vurderet, om de 
rummer arealer, som ikke bidrager til beskyttelsen af direktivarter og -naturtyper. 
 
Desuden har styrelsen på baggrund af egen viden og tekniske indspil fra særligt 
kommuner og statslige lodsejere foreslået mindre udvidelser med tilgrænsende 
værdifuld natur.  
 
Der er ved justeringerne taget højde for, at eksisterende husdyrbrug ikke reguleres 
yderligere. 
 
Der er ikke udtaget arealer, som 1) er væsentlige for opretholdelsen af natur 
beskyttet af naturdirektiver, 2) er udpeget efter konkret dialog med EU-
Kommissionen eller 3) har modtaget tilskud til sikring eller forbedring af 
direktivnatur. 
 
De nærmere kriterier for ændringerne finder du på Miljøstyrelsens 
hjemmeside, mst.dk/graensejustering. 
 
Hvad betyder udpegningen? 
Du kan læse mere om Natura 2000-områderne og reglerne på Miljøstyrelsens 
hjemmeside.  
 
Den grundlæggende regulering af områderne adskiller sig ikke fra andre arealer. 
Naturarealer er reguleret af naturbeskyttelsesloven, og skovarealer af skovloven. 
Derudover gælder sektorlovgivningen for f.eks. vandløb, miljø og planlægning 
inden for som uden for områderne. 
 
Der tages dog særlige hensyn i de udpegede områder: 

http://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/justering-af-natura-2000-omraaderne/
http://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/justering-af-natura-2000-omraaderne/
http://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/justering-af-natura-2000-omraaderne/
http://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/lovgivning/
http://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/lovgivning/
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Særlig regulering: 
Inden for de udpegede beskyttelsesområder gælder en anmeldeordning, hvor 
lodsejer skal anmelde aktiviteter, som lovligt kan iværksættes uden for Natura 
2000-områderne. Anmeldeordningen gælder f.eks. plantning af juletræer og 
energipil i fuglebeskyttelsesområder, væsentlig ændring af græsningsintensiteten 
eller renafdrift i skovene. 
 
Derudover findes der i habitatområderne naturtyper, som er særligt 
ammoniakfølsomme og afkaster særlige krav til husdyrbrug inden for som uden 
for områderne. Ved forslag til udvidelser af Natura-2000 områderne er der taget 
højde for, at eksisterende husdyrbrug ikke reguleres yderligere. 
 
Muligheder for tilskud: 
For at sikre og forbedre naturen i de udpegede områder gælder der særlige 
tilskudsordninger til f.eks. naturpleje, hegning og rydning. Disse tilskud prioriteres 
til arealer inden for udpegningen. 

http://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/anmeldeordning-i-natura-2000-omraader/
http://lfst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Landbrug/Natur_og_miljoe/Natura2000_og_HNV-kort/Naturpleje_i_Natura_2000_-_tilskudsmuligheder_2017__pjece_i_A5-format_.pdf
http://lfst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Landbrug/Natur_og_miljoe/Natura2000_og_HNV-kort/Naturpleje_i_Natura_2000_-_tilskudsmuligheder_2017__pjece_i_A5-format_.pdf
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