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Høring – udkast til revideret Vejledning til bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om 

udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af 

visse arter 

 

Landbrug & Fødevarer har modtaget ovenstående vejledning i høring med frist den 21. oktober 

2019. Organisationen har følgende bemærkninger: 

 

Overordnet set finder Landbrug & Fødevarer det afgørende, at den danske implementering og 

administration af habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiverne gennemføres direktivnært og under 

hensyntagen til relevante domme fra EU-domstolen. Det skal sikres – blandt andet gennem 

nærværende vejledning –, at der ikke sker en dansk overimplementering af direktivernes 

bestemmelser. Dette sikres blandt andet ved, at der er fuld overensstemmelse mellem direktivernes 

formuleringer og formuleringer i bekendtgørelse og vejledning. 

 

Som eksempel på dette kan nævnes formuleringen i habitatdirektivets artikel 6.3 om, at de 

kompetente nationale myndigheder først kan give deres tilslutning til en plan eller et projekt, når de 

har sikret sig, at den/det ikke skader lokalitetens integritet. 

 

Denne formulering blev korrekt gengivet ved seneste revision af habitatbekendtgørelsen, men der 

er fortsat flere steder i udkastet til vejledning, hvor formuleringen ikke gengives korrekt (ex side 20, 

sidste afsnit, side 37, første linje, samt mange andre steder). Udkastet til vejledning bør læses 

igennem med henblik på at sikre den korrekte formulering. 

 

Det er således afgørende, at der gennem vejledningen lægges op til en administration af de 

internationale naturbeskyttelsesområder der, under behørig hensyntagen til direktiverne, sikrer, at 

det fortsat er muligt at drive og udvikle erhvervsmæssige aktiviteter – herunder landbrugsdrift – i og 

i nærheden af Natura 2000 områderne. 

 

 

Afsnit 2.8.4, side 17 - Naturbeskyttelsesloven 

Afsnittet gennemgår de relevante paragraffer i Naturbeskyttelseslovens kapitel 2a. Der er dog ikke 

nogen omtale af bestemmelserne i § 19g om erstatning i til lodsejer i de tilfælde, hvor kommunerne 

vælger at benytte nogle af de muligheder for at træffe afgørelser eller give påbud, der fremgår af 

bestemmelserne i § 19 b eller §§ 19 d-19 f. 

 

Det vil være relevant at nævne § 19g, da erstatningsmuligheden er en central del af den danske 

implementering af reglerne i habitat- og fuglebeskyttelsesdirektivet.  
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Afsnit 2.8.7, side 19 - Husdyrbrugloven 

Ved fx revurdering af en miljøgodkendelse af et husdyrbrug, kan en fortsat drift indebære et krav 

om efter en årrække at skulle nedbringe ammoniakdepositionen til naturen til det fastlagte 

beskyttelsesniveau. Der kan således gå op til 30 år før beskyttelsesniveauet er overholdt og i 

mellem tiden kan naturen bliver udsat for uønsket påvirkning.   

 

Der bør i den forbindelse henvises til Naturbeskyttelseslovens mulighed for mod erstatning at 

foretage indgriben i den eksisterende produktion, hvis det konkret vurderes at den aktuelle 

belastning kan påvirke naturen. Der henvises endvidere til vejledningens kapitel 7.  

 

Afsnit 3.2, side 28 – Ændring af områdegrænser 

Det fremgår af afsnittet, at ændring af et udpeget habitatområde skal godkendes af EU-

kommissionen. Det bør tilsvarende fremgå, hvad proceduren er for ændring af et 

fuglebeskyttelsesområde.  

 

Afsnit 3.3.  - side 26 Justering af udpegningsgrundlag (særligt fodnote 77) 

Der henvises i note 77 til Dragaggi-dommen (C-177/03) uden nærmere angivelse af hvilken 

præmis. 

 

Da Dragaggi-dommen handler om udpegning af lokaliteter af fællesskabsbetydning, og afsnit 3.3 i 

vejledningen handler om justering af udpegningsgrundlag, kan der stilles spørgsmålstegn ved 

relevansen af henvisningen til dommen. 

 

Herudover er der efter Landbrug & Fødevares opfattelse en vis uklarhed forbundet med 

fortolkningen af de relevante præmisser 25, 26 og 29, i det der forekommer at være en modstrid 

mellem præmis 25 og præmisserne 26 og 29 (se nedenfor – L&F’s understregning). På den ene 

side skal medlemsstaterne træffe beskyttelsesforanstaltninger, der er egnede til at sikre områdets 

økologiske interesser, men der står omvendt også, at bevaringsforanstaltninger først er påkrævet, 

når lokaliteten er udvalgt og vedtaget af Kommissionen i henhold til proceduren efter direktivets 

artikel 21.  

 

Hvis henvisningen til dommen fortsat vurderes relevant, kan det derfor overvejes at gøre rede for 

indholdet i og betydningen af de nævnte præmisser.  

 

Præmis 25:  

”Det følger således af ovenstående, at direktivets artikel 4, stk. 5, skal fortolkes 

således, at bevaringsforanstaltninger som fastsat i direktivets artikel 6, stk. 2-4, kun 

er påkrævet i forhold til lokaliteter, som i overensstemmelse med direktivets 

artikel 4, stk. 2, tredje afsnit, er opført på den liste over lokaliteter, der er udvalgt som 

lokaliteter af fællesskabsbetydning og vedtaget af Kommissionen i henhold til 

proceduren efter direktivets artikel 21.” 

 

Præmis 26: 

”Heraf følger imidlertid ikke, at medlemsstaterne ikke skal beskytte lokaliteterne fra 

det tidspunkt, hvor de i medfør af direktivets artikel 4, stk. 1, foreslår dem som 

lokaliteter af fællesskabsbetydning på den nationale liste, der tilsendes Kommissionen.” 
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Præmis 29: 

”Det kan derfor fastslås, at hvad angår områder, der kan udpeges som lokaliteter af 

fællesskabsbetydning og er nævnt på de nationale lister, der tilsendes Kommissionen, og hvorpå 

navnlig kan opføres lokaliteter med prioriterede naturtyper eller prioriterede arter, er 

medlemsstaterne i medfør af direktivet forpligtet til at træffe beskyttelsesforanstaltninger, der er 

egnede til at sikre denne økologiske interesse.” 

 

Afsnit 4.2, side 27 – Oversigt over vurderinger af planer og projekter efter 

habitatbekendtgørelsens § 6 

Formuleringen nederst på siden bør ændres, så der er overensstemmelse med denne og 

formuleringerne i habitatbekendtgørelsens § 6. 

 

Habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 2, sidste punktum lyder: 

Viser vurderingen, at projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområdes integritet, kan 

der ikke meddeles tilladelse, dispensation eller godkendelse til det ansøgte. 

 

I udkastet til vejledningen står: 

Hvis det vurderes, at en væsentlig påvirkning af Natura 2000-området kan udelukkes, der sagen 

kunne behandles videre efter øvrig relevant lovgivning. 

 

Der er således efter Landbrug & Fødevares opfattelse forskel på den nuværende formulering i 

udkastet til vejledning og formuleringen i habitatbekendtgørelsen. Med formuleringen om, at 

”væsentlig påvirkning af Natura 2000-områder kan udelukkes” mangler både henvisningen til 

områdets integritet samtidig med, at der lægges op til en omvendt bevisførelse således at skade 

skal udelukkes i stedet for at skade skal påvises.  

 

Med den fortolkning, der lægges op til i vejledningen, vil det kunne medføre en situation, hvor det 

kan blive endog meget vanskeligt at for en ansøger at løfte kravet om, at skade skal kunne 

udelukkes.  

 

Afsnit 4.3.2.1, side 30 – Særligt om fornyelse af tidsbegrænsede tilladelser og godkendelser 

m.v. 

I forbindelse med omtalen af Naturklagenævnets afgørelse af 26. juni 2006 om stadfæstelse af 

Nordjyllands Amts afslag på ansøgning om fortsat råstofindvinding kunne det med fordel nævnes, 

at afgørelsen blev anket til offentlig domstol, der fastslog, at der med afslaget var tale om 

ekspropriation. 

 

I samme forbindelse bør Naturbeskyttelseslovens mulighed for erstatning (§ 19g - se 

bemærkninger til afsnit 2.8.8) nævnes. 

 

Afsnit 4.5, Side 31 - Væsentlighedsvurdering  

Det centrale i henhold til EU-Domstolens praksis, jf. ”Hjertemuslingedommen” (C-127/02) er, om 

det ud fra et videnskabeligt synspunkt uden tvivl kan fastslås, at projektet ikke vil medføre skade på 

lokalitetens integritet set i forhold til bevaringsmålsætningen herfor. Det er således ikke enhver 

påvirkning eller risiko for påvirkning af et Natura 2000-område, der kan medføre afslag på det 

pågældende projekt eller den pågældende plan.  

 

Dette fremgår af Hjertemuslingedommens præmis 46-48:  

 



Side 4 af 7 

 

  

"Som det fremgår af habitatdirektivets artikel 6, stk. 3, første punktum, sammenholdt med tiende 

betragtning til direktivet, hænger væsentligheden af den virkning, som en plan eller et projekt, der 

ikke er direkte forbundet med eller nødvendig for lokalitetens forvaltning, har på en lokalitet, 

sammen med bevaringsmålsætningen for lokaliteten. Når en sådan plan eller et sådant projekt ikke 

risikerer at skade bevaringsmålsætningen for en lokalitet, selv om den/det har en virkning derpå, 

kan planen eller projektet ikke anses for at kunne påvirke den omhandlede lokalitet væsentligt. " 

 

Som fremhævet i indledningen af dette høringssvar er der flere steder i vejledningen, hvor det ikke 

tilstrækkeligt tydeligt fremgår, at det er lokalitetens integritet, der ikke må skades. Der bør derfor 

ske konsekvensrettelser af dette alle relevante steder i vejledningen, således at det gengives 

korrekt.  

 

Herud over er det også værd at bemærke, at der er en nuanceforskel i den danske måde at 

beskrive forholdet på i vejledningen. Der står i Europa-Kommissionens guidelines, afsnit 3.5.1, side 

431, at en sandsynlighed for væsentlige virkninger forekommer, hvis væsentlige virkninger på 

lokaliteten ikke kan udelukkes (understreget her). I Hjertemuslingedommens præmis 45 står der, at 

”Proceduren i artikel 6, stk. 3, udløses ikke af vished men af sandsynligheden for væsentlige 

virkninger, der følger af planer og projekter, uanset om de er beliggende i eller uden for et beskyttet 

område. En sådan sandsynlighed forekommer, hvis væsentlige virkninger på lokaliteten ikke kan 

udelukkes” (understreget her) 

 

I Hjertemuslingedommen og i Europa-Kommissionens vejledning fra efteråret 2018 er det 

afgørende således ”hvis væsentlige virkninger på lokaliteten ikke kan udelukkes”, men omvendt 

står der i den danske vejledning, at man ”skal kunne udelukke, at en plan eller et projekt påvirker et 

Natura 2000-område væsentligt”. Det er ikke den samme måde at beskrive det på, og det medfører 

en risiko for en for snæver tolkning.  

 

Der er flere steder i vejledningen, hvor der på samme måde ikke er fuld overensstemmelse mellem 

formuleringerne på dette punkt, og der bør derfor foretages korrekturrettelser alle de relevante 

steder i vejledningen.  

 

Afsnit 4.5.1, side 32 – Om væsentlighed 

De nærmere præmishenvisninger mangler i note 99 på side 32. Det følger af Sweetman-dommens 

præmis 46, at:  
 

”Hvis den nationale kompetente myndighed efter en passende vurdering af virkningerne af en plan 

eller et projekt på en lokalitet i henhold til habitatdirektivets artikel 6, stk. 3, første punktum, således 

konkluderer, at planen eller projektet medfører et varigt og uopretteligt tab af hele eller en del af en 

prioriteret naturtype (understreget her), hvis bevaring har ligget til grund for udpegelsen af 

lokaliteten med henblik på optagelse på listen over lokaliteter af fællesskabsbetydning, må planen 

eller projektet anses for at skade den pågældende lokalitets integritet.” 

 

Der er således ikke efter Landbrug & Fødevares opfattelse overensstemmelse mellem dette og 

formuleringen på vejledningens side 32 om, at ”selv en meget lille, men varig reduktion ….er at 

betragte som en skade på et Natura 2000 områders integritet”. 

 

Se endvidere bemærkningerne til afsnit 4.6.2, side 40. 

                                                           
1 Meddelelse fra Kommissionen om Forvaltning af Natura 2000-lokaliteter, Bestemmelserne i artikel 6 i habitatdirektivet 

92/43/EØF af 21.11.2018, C(2018) 7621 final  
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Afsnit 4.6., side 36   - Konsekvensvurdering (vedr. forsigtighedsprincippet) 

Den præjudicielle afgørelse, der henvises til, vedrører hasteforanstaltninger mod bovin spongiform 

encephalopati (herefter kogalskab) i maj 1998, hvor EU-Domstolen skulle tage stilling til, om 

Kommissionen ved overfor UK at have indført et fuldstændigt forbud mod eksport af kvæg, oksekød 

og afledte produkter i afventning af mere præcise videnskabelige oplysninger havde forbrudt sig 

mod proportionalitetsprincippet og/eller magtfordrejningsprincippet.  

 

Det er for Landbrug & Fødevarer ikke klart, hvorfor og hvordan præmisserne i den afgørelse kan 

være relevante at henvise til i vejledningen. I denne præjudicielle afgørelse vedrørende 

hasteforanstaltninger mod kogalskab præmis 63, som er den præmis, der henvises til under 

vejledningens note 105, står der følgende:  

 

”Når der er usikkerhed med hensyn til, om og i givet fald i hvilket omfang der er risiko for 

menneskers sundhed, må institutionerne kunne træffe beskyttelsesforanstaltninger uden at afvente, 

at det fuldt ud påvises, at der er en risiko, og hvilket omfang denne har” 

 

Nok gælder der et forsigtighedsprincip på miljøområdet i henhold til TEUF artikel 191, stk. 2, og nok 

er beskyttelsen af menneskers sundhed er et af Fællesskabets mål på miljøområdet, jf. artikel 191, 

stk. 1, men der er for Landbrug & Fødevarer at se ikke sammenhæng mellem den nævnte præmis i 

Kogalskabsafgørelsen og de beskyttelseshensyn, der varetages i henhold til habitatdirektivet, 

nemlig beskyttelsen af et sammenhængende europæisk økologisk net af særlige 

bevaringsområder, hvorfor henvisningen til netop afgørelse C-157/96 forekommer 

uhensigtsmæssig. 

 

Afsnit 4.6, side 37 – Konsekvensvurdering 

Det fremgår, at påvirkningen naturtyperne skal vurderes ud fra en række forhold – herunder 

naturtypernes funktion som spredningskorridorer eller lign.  

 

I den forbindelse kan henvises til, at nyeste videnskabelige forskning ikke kan underbygge en 

positiv effekt af naturtyper som spredningskorridorer. Nogle gange kan små og smalle 

naturforekomster være decideret negative fordi randeffekter mm. byder på et fjendtligt miljø. 

Ordvalget er derfor lidt uheldigt, hvis ikke det nuanceres. Der kunne anvendes begreb som 

”buffervirkning” ”potentiale for udvidelse” i stedet.  

 

Afsnit 4.6.1, side 38 - Skadesbegrebet og områdets integritet 

Det fremgår af habitatdirektivets artikel 6, stk. 3, at der kun kan gives tilladelse til en plan eller et 

projekt, når den/det ikke skader ”lokalitetens integritet”. Det afgørende i henhold til direktivet er ikke 

om et projekt eller en plan skader et Natura 2000 område, men om lokalitetens/områdets integritet 

skades. Derfor er ordvalget i vejledningen væsentlig.  

 

Det følger af i Europa-Kommissionens guidelines, afsnit 3.6.4, side 492, at  

 

”Det fremgår tydeligt af sammenhængen og formålet med direktivet, at "lokalitetens integritet" 

vedrører lokalitetens bevaringsmålsætninger (jf. punkt 4.6.3). Det kan for eksempel forekomme, at 
en plan eller et projekt kun vil have en negativ indvirkning på lokaliteten i en visuel forstand eller 
kun vil påvirke naturtyper og arter, der ikke er opført i bilag I eller bilag II, for hvilke lokaliteten er 
udpeget. I sådanne tilfælde er der ikke tale om en skadelig virkning for så vidt angår artikel 6, stk. 
3.” 

 

                                                           
2 Jf. note 1 
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Derfor skal der i afsnit 5 på side 39 efter begrebet ”område” i 2. og 4. sætning, tilføjes begrebet 

”integritet”. Der er væsentligt, at man i vejledningen konsekvent fastholder, at der skal stå ”ikke 

skade på et områdes integritet” fremfor ”ikke skade på et område”. Der skal ske 

konsekvensrettelser flere andre steder i vejledningen, f.eks. under afsnit 2.9.1.2., hvor begrebet 

”integritet” ligeledes er udeladt.  

 

Det er ikke enhver påvirkning eller risiko for påvirkning af et Natura 2000-område, der kan medføre 

afslag på det pågældende projekt eller den pågældende plan. Den retningsgivende praksis fra EU-

Domstolen omfatter ikke alene Sweetman-dommen (C-258/11 som anført i noterne 111-113. F.eks. 

nævnes også ”lokaliteters integritet” i C-521/12 (Biels-dommen) og i C-399/14 (Grüne Liga-

dommen).  

 

Det følger af Europa-Kommissionens vejlednings afsnit 3.6.4.3, at ”Lokalitetens integritet omfatter 

dens grundlæggende kendetegn og økologiske funktioner. Beslutningen om, hvorvidt den er 

negativt berørt, bør fokusere på og være begrænset til de naturtyper og arter, for hvilke lokaliteten 

er udpeget, og lokalitetens bevaringsmålsætninger.” 

 

Afsnit 4.6.2, side 40 – Areal af naturtype eller levested 

På side 40, 6. afsnit henvises der igen til Sweetman-dommen, mere specifikt til, at det (generelt) 

kan udledes af dommen, at en permanent ødelæggelse af 0,5 pct. af en prioriteret naturtypes 

udbredelse inden for et Natura 2000-område i sig selv vil være i strid med den overordnede 

bevaringsmålsætning, da det medfører en uacceptabel reduktion af arealet.  

 

Landbrug & Fødevarer er ikke enig i, at man ud fra dommen på den måde generelt kan opstille et 

generelt afskæringskriterium på 0,5 pct., og derved sætte det konkrete skøn på en formel. Det skal 

altid bero på en konkret vurdering, jf. også Sweetman-dommens præmis 46, hvorefter den 

nationale myndighed stadig (selv her, hvor det ligger fast, at 0,5 % (1.47 ha ud af 85 ha) vil gå tabt, 

jf. præmis 12) konkret skal foretage en passende vurdering af virkningerne af, hvorvidt planen eller 

projektet medfører et varigt og uopretteligt tab af hele eller en del af en prioriteret naturtype.  

 

Afsnit 4.8.2, side 44 – Bevaringsmålsætninger for Natura 2000-området og gunstig 

bevaringsstatus 

Teksten rummer en forkert oversættelse, med central betydning, da der skulle have stået ”typiske” 

arter. I den danske oversættelse af direktivet og i habitatbekendtgørelsen står der ganske vist 

karakteristiske, mens der i den engelske står ”typical”, og der er en vis forskel i betydningen af de to 

ord. De ”karakteristiske” arter er arter, hvis tilstedeværelse viser, at et areal med meget stor 

sandsynlighed hører til den relevante naturtype, idet forskning i naturtyper har vist, at disse arter er 

snævre i deres forekomst, og altså kun eller især træffes i den naturtype, som de er karakteristisk 

art for. 

 

De ”typiske” arter, er arter medlemsstaterne selv har frihed til at identificere for de enkelte 

naturtyper under hensyntagen til den naturlige variationsbredde af naturtyperne i EU og lokale 

særkender. Det anbefales, at typiske arter, er arter der er gode indikatorer for god habitatkvalitet, 

arter, som kun findes i habitattypen eller som forekommer bredt over habitattypens 

udbredelsesområde. Typiske arter skal være følsomme over for ændringer i habitattypens 

betingelser. Karakteristisk arter kan anvendes som typiske arter, hvis de lever op til disse kriterier, 

se mere i EU’s Artikel 17 afrapporteringsguide.  

 

                                                           
3 Jf. note 1  

https://circabc.europa.eu/d/a/workspace/SpacesStore/d0eb5cef-a216-4cad-8e77-6e4839a5471d/Reporting%20guidelines%20Article%2017%20final%20May%202017.pdf
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Der er således ikke nødvendigvis sammenfald med ”karakteristiske” arter i habitatbeskrivelserne og 

”karakteristiske” arter i beskrivelserne af kriterier for gunstig bevaringsstatus i den danske 

oversættelse af kriterierne for gunstig bevaringsstatus.  

 

Afsnit 4.8.3, side 45 – Undersøgelser skal foretages på et relevant tidspunkt 

Det fremgår at forekomst af fx padder skal undersøges i den del af året, hvor arterne er aktive. 

 

Selvom dette af indlysende årsager i langt de fleste tilfælde vil være at foretrække, bør det nævnes 

at i princippet muligt at undersøge for padder ved hjælp af såkaldt eDNA. Det er muligvis mere 

omkostningstungt, men et vigtigt alternativ til udskydelse af planer og projekter som følge af evt. 

udskydelse af undersøgelser. Dog bør sådanne omkostninger ikke kunne pålægges lodsejer.  

 

Afsnit 9.1, side 53 – Fravigelser og klage 

Som tidligere skal Landbrug & Fødevarer efterlyse den præcise hjemmel for formuleringerne i 

habitatbekendtgørelsens § 10, idet der med formuleringen om, at der ikke kan gives tilladelse, 

dispensation, godkendelse mv., efter vores opfattelse er tale om en national dansk opstramning af 

reglerne, der ikke kan genfindes i direktivet.  

 

Dette skal blandt andet ses i forhold til undtagelserne til beskyttelsen i direktivets artikel 16, samt 

præmissen om at det er den økologiske funktionalitet for arten, der skal opretholdes og ikke 

nødvendigvis det enkelte yngle- eller rasteområde.  

 

Afsnit 9.6.1, side 64 – Princippet om vedvarende økologisk funktionalitet kan øge 

fleksibiliteten 

I sidste afsnit omtales brugen af erstatningsnatur i forbindelse med administration af 

Naturbeskyttelseslovens § 3. Det fremstår i teksten som om, der som hovedregel kan gives 

dispensation for beskyttelsen i § 3 mod udlægning af erstatningsområder. Dette er dog langt fra 

tilfældet og teksten bør justeres i overensstemmelse med gældende praksis.  

 

Forskellen på ”yngle- og rasteområder” og ”ynglelokaliteter” og betydningen af de to forskellige 

udtryk fremgår ikke klart af vejledningen. Dette bør præciseres, idet der er eksempler på sager, 

hvor der kan være mistanke om, at disse to begreber blandes sammen.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 
Karen Post 

Chefkonsulent 

 

Vand og Natur 
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