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Overskrift 

Høring af Natura 2000 planer 2016-21 

 

Beslutningstema 

Der skal tages stilling til de bemærkninger der foreslås indsendt til Naturstyrelsen, som 

svar på høring over forslag til Natura 2000 planer for perioden 2016-21. 

 

Økonomi 

Til planerne stiller staten en række virkemidler til rådighed, ligesom det forudsættes, at 

kommunerne i mindre omfang bidrager med driftsmidler. 

 

Personale 

Ingen 

 

Historik 

Ingen 

 

Sagsfremstilling 

Staten udsendte (den 19/12 2014) forslag til Natura 2000 planer 2016-2021, de er 2. 

generation af Natura 2000-planer, for arealer der ikke er omfattet af skovloven.  

Den foreliggende plan afløser i 2016 de gældende Natura 2000 planer 2010-15 efter mil-

jømålsloven. De dele af planerne, som er udarbejdet efter skovloven gælder fortsat i de 

eksisterende planer for 2010-2021. 

 

EU direktiver udmøntes i Miljømålsloven, som danner grundlag for statslige Natura 2000 

planer og kommunale handleplaner. Hver planforslag er ledsaget af en strategisk miljø-

vurdering, og bygger på data præsenteret i basisanalyserne. Planforslagene sendes i hø-

ring i henhold til miljømålsloven. 

 

Ændringer i miljømålsloven (gældende 1/6 2013) har bevirket at: 

- Basisanalysen ikke længere indgår som en del af Natura 2000-planen, men præ-

senterer datagrundlaget for denne plan. Det muliggør løbende revision. 

- Den tidligere idefase er erstattet med bedre og tidligere dialog med statslige 

myndigheder, kommuner, organisationer, naturparker og lodsejere.  

- Natura 2000 planerne ikke har været i teknisk forhøring hos kommunerne og hø-

ringsperioden for forslag til Natura 2000 planer nedsættes fra 6 måneder til 

mindst 12 uger. 

- De statslige planer fremover vil være mindre detaljerede (mål og rammestyring) 

og der vil ske en forenkling af de kommunale handleplaner.  

Basisanalysen for planperiode 2016 -2021 blev foretaget i 2010-2013 og offentliggjort 

20. december 2013. Basisanalysen er siden blevet revideret og suppleret med tilstands-

vurdering af en række kystnaturtyper samt med nye data om levesteder for ynglefugle. 
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Enkelte steder er der foretaget supplerende kortlægning og tilstandsvurdering af mindre 

naturarealer. Endvidere har bemærkninger fra kommuner og andre interessenter indgået 

i revisionen af basisanalysen. Oplysninger om igangværende indsats er endvidere blevet 

opdateret med seneste opgørelser fra NaturErhvervstyrelsen. 

 

Proces og tidsplan for statslige  Natura 2000 planer og kommunale Natura 2000 handle-

planer 

 

Kommunerne fik den 19. december 2014 forslag til de statslige Natura 2000 planer 

2016-21 i høring og høringsfristen løber til den 10. april 2015. 

 

Naturstyrelsen har ydermere oplyst at: 

- Endelige statslige Natura 2000 planer er færdige den 1. oktober 2015. 

- Forslag til kommunernes Natura 2000 handleplaner skal være færdige 1. marts 

2016. 

- Høring af forslag til kommunale Natura 2000 handleplaner varer i 8 uger. 

- Endelige kommunale Natura 2000 handleplaner skal være færdige den 1. oktober 

2016. 

 

 

Det der er fokus på i Natura 2000 planer 2016-2021, er generelle retningslinjer som at: 

- Færdiggøre indsatsen fra den gældende planperiode 2010-2015. 

- Sikre pleje på lysåbne og plejekrævende naturarealer. 

- Naturforbedring og ikke kun en sikring af at der ikke sker yderligere forringelse. 

Det sker ved at etablere mere sammenhængende og robust natur. 

- Særlig indsats for truede ynglefugle og mod invasive arter. 

Natura 2000-planer 2010-2015 havde 4 politisk vedtagne sigtelinjer for indsatsprogram-

met: 

- Sikring af eksisterende naturtilstand  

- Sikring af små naturarealer  

- Sikring af naturtyper og levesteder der lovligt kan ødelægges  

- Indsats for truede naturtyper og arter 

Gennemgang af de enkelte Natura 2000 områder og forslag til høringssvar er vedlagt 

som bilag. Svaret til Naturstyrelsen skal indgives via høringsblanket på Naturstyrelsens 

hjemmeside. 

 

Kommunikation 

Høringssvar sendes til Naturstyrelsen 

 

Lovgrundlag 

Lov om ændring af miljømålsloven. Lov nr. 514 af 27. maj 2013. 

Lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder 

(Miljømålsloven). Lov nr. 1150 af 17. december 2003. 

 

Indstilling 

Administrationen indstiller  

 

Indstillingens indhold 

At høringssvar sendes til Naturstyrelsen. 

 

 


