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Høring af bekendtgørelse om målfastsættelse af internationale naturbeskyttelsesområder 

 

Landbrug & Fødevarer har fået ovenstående i høring med frist den 8. november 2019. 

Organisationen har følgende bemærkninger: 

 

Overordnede bemærkninger: 

 

Overordnet set skal Landbrug & Fødevarer understrege vigtigheden af, at klassificering og 

fastsættelse af mål for tilstanden i de kortlagte naturtyper inden for de internationale 

naturbeskyttelsesområder, hviler på det højst mulige faglige grundlag. Forvaltningen af de 

internationale naturbeskyttelsesområder kan have meget stor betydning for landbrugsdrift og anden 

erhvervsmæssig aktivitet. Det er der for helt afgørende, at de værktøjer, der udvikles til at 

administrere og målsætte områderne, giver det bedst mulige billede af områdernes naturtilstand og 

samtidig sikrer, at administrationen af de danske naturområder overholder de retningslinjer, der er 

udstukket på centralt europæisk niveau og ikke medfører en strammere danske administration end 

nødvendigt. 

 

På denne baggrund forekommer det relevant at ophæve det ifølge Miljø- og Fødevareministeriet 

fagligt forældede tilstandsvurderingssystem for skovnaturtyper. 

 

Det er dog ikke muligt ud af det udsendte høringsmateriale at se, hvorfor man har vurderet, at 

tilstandsvurderingssystemet for skovnaturtyper er forældet, og hvilke konsekvenser det vil kunne for 

få for Natura 2000-planlægningen, at man pr. 31/12 2019 overgår til at vurdere tilstanden for 

skovnaturtyper efter den nye bekendtgørelses § 2, stk.4, der fastlægger regler om, hvordan 

naturstilstanden skal vurderes, når der ikke foreligger et naturtilstandssystem. 

 

Det er således ikke klart om den kommende basisanalyse for Natura 2000 områderne, der 

forventes offentliggjort primo 2020, for skovnaturtypernes vedkommende vil være gennemført på 

baggrund af det nu forældede tilstandsvurderingssystem eller på baggrund af bestemmelserne om 

vurdering uden tilstandssystem jf. ovenfor. 

 

Uanset metodevalget bør det fremgå tydeligt at de kommende basisanalyser, hvilket system, der er 

anvendt og hvad det i givet fald vil betyde for evt. sammenligning af basisanalyser mellem 

forskellige planperioder. Der bør endvidere være en beskrivelse af, hvordan den vurderede 

naturtilstand på baggrund af det valgte system hænger sammen med vurderingen af gunstig 

bevaringsstatus jf. blandt andet artikel 17 afrapporteringen.  

 

Der savnes også information om, hvorvidt det forventes at der vil blive udarbejdet et nyt 

tilstandsvurderingssystem for skove.  

 

mailto:mfvm@mfvm.dk
mailto:jacbe@mfvm.dk


Side 2 af 2 

 

  

Konkrete bemærkninger: 

 

§ 2, stk. 4: 

Ifølge ordlyden i bestemmelsen vurderes tilstanden af en naturtype med udgangspunkt i den 

udbredelse, der normal vil opfattes som sigende noget om det areal hvor noget er udbredt eller 

graden af forekomst eller hyppighed. 

 

Af drøftelserne på møde i Grønt Fremdriftsforum den 31/10 2019 fremgik det dog, at udbredelse i 

denne forbindelse skal opfattes som et bredere og ikke nærmere defineret begreb, der også 

omfatter andre parametre end egentligt areal.  

 

Der bør derfor ske en afklaring af, hvilke parametre der skal indgå i vurderingen jf. § 2, stk. 4, og 

fastlægges en fyldestgørende og sprogligt retvisende beskrivelse af disse.  
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