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Landbrug & Fødevarer har fået ovenstående i høring med frist den 17. september 2018 og har 

følgende bemærkninger: 

 

Overordnede bemærkninger: 

 

Landbrug & Fødevarer hilser overordnet set revision af Natura 2000-områdernes afgrænsning 

meget velkommen. Som anført i aftaleteksten i Naturpakken fra 2016 indgår der i de nuværende 

afgrænsninger af Natura 2000 områderne en række arealer – herunder intensivt drevne 

jordbrugsarealer som ikke bidrager til at opfylde målene i Natura 2000-indsatsen.  

 

Ved at tage disse arealer ud af områderne fjernes unødige restriktioner for lodsejerne, samtidig 

med at omfanget af administration i forbindelse med Natura 2000 områderne kan nedbringes.  

 

Da der er tale om intensivt drevne landbrugsområder uden naturværdier, er det Landbrug & 

Fødevarers klare opfattelse, at grænsejusteringen på ingen måde vil svække Natura 2000-

beskyttelsen. På denne baggrund bakker Landbrug & Fødevarer fuldt op om principperne i den 

foreslåede revision af områderne og finder, at en sådan målretning af udpegningerne vil kunne 

være med til at styrke områderne og deres naturværdier samt ikke mindst accepten af Natura 2000-

beskyttelsen hos lodsejerne. 

 

Det er i den kontekst også vigtigt at fremhæve, at de arealer, der nu foreslås taget ud af 

områderne, med meget stor sandsynlighed ikke ville overgå til natur heller ikke på et senere 

tidspunkt, da der ikke i dag eksisterer ordninger eller andre incitamenter, der fremmer udtagning af 

jord i Natura 2000-områderne. Der er således tale om arealer, som hverken nu eller på sigt har en 

reel naturmæssig værdi. 

 

Forslaget lægger op til, at Natura 2000-områderne reduceres med 29.900 ha, samtidig med at de 

udvides med 30.900 ha. I forbindelse med udvidelsen af områderne har det været helt afgørende 

for Landbrug & Fødevarer, at der ikke er nogen landmænd, der berøres negativt af ændringerne. 

Dette er helt i overensstemmelse med blandt andet de politisk vedtagne kriterier for ændringen af 

grænserne, hvoraf det fremgår: Ved forslag om medtagelse af ammoniakfølsom natur lægges der 

vægt på afstanden til husdyrbrug, således at eksisterende husdyrbrug ikke berøres yderligere af 

husdyrregulering.  

 

På denne baggrund har Landbrug & Fødevarer i sine tidligere høringssvar lagt stor vægt på, at hvis 

en husdyrproducent på trods af de definerede kriterier og beregninger af bufferzoner, har kunnet 
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påvise en potentielt negativ påvirkning, så ville Miljøstyrelsen tage højde for dette i den endelige 

udpegning. Det er derfor problematisk, at der fortsat kan være husdyrbrug, som vil kunne opleve 

konsekvenser af de nye udpegninger, og Landbrug & Fødevarer skal på det kraftigste opfordre til, 

at indkomne høringssvar vedr. dette efterkommes også i denne høring (se uddybende 

kommentarer senere i dette høringssvar). 

 

Endeligt er det også helt afgørende for Landbrug & Fødevarer, at det faglige grundlag for de 

foretagne justeringer er korrekt og velunderbygget.  

 

Landbrug & Fødevarer bakker som tidligere nævnt op om de overordnede principper og kriterier for 

grænsejusteringen, men har også tidligere lagt stor vægt på, at justeringerne hviler på faglige 

betragtninger om arealernes værdi for Natura 2000-netværket samt de enkelte arter og naturtyper.  

 

Det er helt afgørende, at der er blevet brugt den bedst tilgængelige, faglige viden i forbindelse med 

justeringen, og at der foreligger en velunderbygget begrundelse for, hvorfor et areal tages ind eller 

ikke tages ud samt en beskrivelse af, hvad der gør, at et specifikt areal fx vurderes at have god 

kvalitet.  

 

Desværre er der flere lodsejere, der oplever, at de begrundelser, der gives i de høringsnotater, der 

blev offentliggjort samtidig med nærværende høring, forekommer både overfladiske og 

inkonsistente, og at det derfor som lodsejer kan være meget svært at gennemskue Miljøstyrelsens 

afgørelser i forbindelse med de indkomne høringssvar.  

 

Områdeudpegningerne har betydning for implementeringen af habitatdirektivet og 

fuglebeskyttelsesdirektiverne. Disse direktiver har ikke et afgrænset regelsæt, men skal under 

respekt af forsigtighedsprincippet iagttages ved planer og projekter både inden for og uden for 

områderne i det omfang, at planer eller projekter har betydning for området. Erfaringen har vist, at 

direktiverne har fået større og større betydning for grundejere. 

 

Det er så meget desto mere vigtigt, at grundlaget for udpegningen opfylder forvaltningsmæssige 

principper som åbenhed, begrundelse, lighed og saglighed. Udpegningsgrundlaget har afgørende 

betydning for, hvilken faktisk forvaltning og beskyttelser der skal ske på et givent område, hvilket 

kræver et klart og entydigt hjemmelsgrundlag. Det er af afgørende betydning, at myndighedernes 

håndtering og begrundelser for udpegningerne afspejler dette og er gennemskuelige i henhold til de 

fastlagte kriterier. 

 

Desværre fremstår den nuværende proces set fra lodsejerside mangelfuld på flere af disse 

områder. Det fremgår fx flere steder af høringsnotaterne, at Miljøstyrelsen har undersøgt 

grundlaget for de hidtidige udpegninger, men det fremgår ikke, hvad resultatet af disse 

undersøgelser har været, og hvor det påvirker den endelige grænsedragning.  

 

Miljøstyrelsen henviser også i høringsnotaterne til oplysninger fra fx Naturdatabasen og DOF-

basen, men oplyser generelt ikke, hvilke data og hvorledes de er anvendt, lige som der i flere 

tilfælde fx kun skrives, at et område kan have en betydning for naturbeskyttelsen – men ikke 

specifikt for hvilke arter eller hvordan.  

 

Resultatet af dette er, at det udsendte forslag til grænsedragning, forekommer præget af stor og 

uforklarlig vilkårlighed. 
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På denne baggrund vil Landbrug & Fødevarer på det kraftigste opfordre til, at Miljøstyrelsen tilbyder 

en udvidet dialog med lodsejere, der måtte ønske dette og evt. sammen med lodsejere foretager en 

konkret besigtigelse af de pågældende arealer og i den forbindelse gøre rede for de præcise faglige 

grundlag for de foretagne beslutninger. Hvis der ikke foreligger en klar og fagligt velunderbygget 

begrundelse for, hvorfor et areal ikke tages ud, bør det resultere i, at lodsejers ønske om udtagning 

efterkommes.  

 

Specifikke bemærkninger til enkelte elementer: 

 

Svært tilgængeligt materiale 

Landbrug & Fødevarer anerkender, at der med områdeafgrænsningen er tale om et meget 

omfattende arbejde, både hvad angår det indledende arbejde med udvikling for forslag til nye 

grænser og i forbindelse med flere høringsrunder og håndtering af et meget stor antal indkomne 

høringssvar. I den forbindelse vil vi gerne kvittere for, at man har valgt at gennemføre en proces 

med en stor grad af interessentinddragelse på alle stadier – både gennem inddragelse af Grønt 

Fremdriftsforum og gennem direkte lodsejerhøringer. Dog havde Landbrug & Fødevarer gerne set, 

at der også var gennemført en bred forhøring i forbindelse med inddragelse af samtlige af de 

30.000 ha nye Natura 2000-områder. 

 

Den omfattende proces har betydet, at det først er i forbindelse med den aktuelle høring, at 

lodsejere gennem de offentliggjorte høringsnotater har haft mulighed for at se Miljøstyrelsens 

begrundelser for håndtering af de indsendte høringssvar. Det må derfor forventes, at flere lodsejere 

vil genfremsende dele af deres tidligere høringssvar på trods af, at det fremgår af høringsbrevet, at 

det ikke vil være nødvendigt at genfremsende tidligere indsendte bemærkninger.  

 

Da der er tale om et meget stort materiale, kan det være meget vanskeligt for berørte lodsejere at 

orientere sig i det og finde de for det enkelte område relevante oplysninger i fx høringsnotaterne. 

Hertil kommer, at de offentliggjorte kort på Miljø-GIS forudsætter et meget stort kendskab til 

området, for at man reelt kan orientere sig i dem og forstå, hvad de viser på hvilke kort.  

 

Vi er klar over, at dette delvist skyldes det forhold, at der er forskelle på den juridiske proces vedr. 

hhv. fuglebeskyttelsesområder og habitatområder og på, hvornår eventuelle ændringer træder i 

kraft, men da lodsejere ikke kan forventes at ligge inde med denne viden, burde der i højere grad 

som minimum have været udarbejdet en vejledning, der beskriver, hvordan man som lodsejer kan 

danne sig et overblik over de foreslåede ændringer.  

 

Nye udpegninger 

Det fremgår af høringsbrevet at: 

Kortbilagene afspejler primært de grænsejusteringer af Natura-2000 områderne, som 

Miljøstyrelsens forudgående forslag har givet anledning til. De høringssvar, der er indkommet til 

Miljøstyrelsens forslag, er der taget højde for, og det er derfor ikke nødvendigt at genfremsende 

høringssvar til forslaget. 

 

Dette fremstår misvisende i det bekendtgørelsen blandt andet fastlægger 30.900 ha nyt Natura 

2000-areal – herunder 10 helt nye Natura 2000 områder. En væsentlig andel af dette areal var ikke 

en del af processen med forslag til nye afgrænsninger, der gik forud for det nu foreliggende 

materiale. 

 

Udpegning af Natura 2000-områder har meget betydelig retsvirkning både inden for og uden for 

områderne i en ikke ubetydelig afstand fra områderne. Udpegningerne medfører skærpede krav til 
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udledningen af næringsstoffer fra lovligt etablerede jordbrugserhverv og produktioner, og dette vil 

medføre yderligere begrænsninger af frihedsgrader for erhvervsudviklingen i det åbne land, der i 

forvejen er en presset ressource.   

 

Muligt berørte lodsejere med arealer og husdyrbrug op til eller i nærheden af nye 

områdeudpegninger ikke er blevet hørt direkte, til trods for at disse lodsejere og erhvervsdrivende 

kan blive berørt ganske væsentligt af udpegningerne. 

 

Dette forstærkes af, at kortmaterialet, som nævnt ovenfor, er vanskeligt at orientere sig i da fx 

forskellene i forhold til hidtidige forslag er ikke vist.  

 

Der er ganske vist et notat, der beskriver helt nye områder, men der er flere eksempler på, at nye 

isolerede delområder, der er kommet til i forbindelse med, at der blev tilføjet ekstra ca. 30.000 ha, 

ikke er beskrevet i notatet med nye områder (se fx eksemplet nedenfor) og derfor kan være svære 

for de berørte lodsejere af opdage og forholde sig til.  

 

 

Billede 2. Habitatområde 84 udvides med et område ved Søgård, der ligger isoleret fra resten af habitatområdet og dermed 

ikke er beskrevet i notatet som et nyt område. 

 

I forbindelse med disse typer af områdeudvidelser, hvor der ikke er nogen fysisk sammenhæng 

mellem de eksisterende områder og de nye delområder, kan det undre, hvordan dette passer 

sammen med de formulerede ”Kriterier til forslag til ændring af Natura 2000-grænserne”, hvor det 

blandt andet fremgår: ”Der kan inddrages bilagsnatur eller levesteder for bilagsarter, hvis arealerne 

ligger i tilknytning til anden kortlagt habitatnatur eller til et levested for bilagsarter”.  

 

At man som lodsejer ikke i høringsmaterialet gøres opmærksomme på disse nye isolerede 

delområder er ekstra bekymrende set i lyset af, at man i forbindelse med den sidste justering ikke 

valgte at give muligt berørte husdyrbrugere, lodsejere og landmænd i nærområdet til de nye 

udpegninger mulighed for en forhøring på trods af, at disse kan blive berørt direkte af 

udpegningerne f.eks. via husdyrloven eller husdyrgødningsbekendtgørelsen. 
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Landbrug & Fødevarer skal derfor på det kraftigste opfordre til, at Miljøstyrelsen efterkommer 

høringssvar fra lodsejere, der kan sandsynliggøre, at de berøres i negativ retning af nye 

områder/delområder.  

 

Husdyrregulering og Natura 2000-områder 

De anvendte kriterier til beregning af friholdt areal rummer, som anført i tidligere høringssvar fra 

Landbrug & Fødevarer, en række mulige fejlkilder, der kan føre til, at husdyrbrug alligevel berøres. 

Som en følge af dette har Landbrug & Fødevarer flere gange opfordret til, at høringssvar, der 

påviser at husdyrbrug alligevel berøres, bør efterkommes således, at de pågældende arealer ikke 

kommer til at indgå i kommende Natura 2000-områder.  

 

Af det generelle høringsnotat fremgår det: 

I forhold til Landbrug & Fødevarers ønske om at iagttage hensynet til husdyrbrug også i de 

situationer, hvor der på trods af de opstillende kriterier er negative konsekvenser vil Miljøstyrelsen 

fremhæve, at det i forbindelse med høringen har været muligt at pege på særlige forhold i forhold til 

konkrete husdyrbrug, herunder hvor bufferzonen bør placeres. 

 

Trods dette er der alligevel eksempler på, at konkrete høringssvar, der påpeger at eksisterende 

husdyrbrug bliver berørt af nye udpegninger, ikke er blevet imødekommet med henvisning til 

”Kriterier til beregning af friholdt areal omkring husdyrbrug”. Det fremgår af bemærkninger i 

høringsnotater, hvor husdyrbrugeres ønske om friholdelse ikke imødekommes, bl.a. 

”akkumuleringseffekten ikke har været en del af Miljøministeriets kriterier til beregning af friholdt 

areal omkring husdyrbrug”… (Høringsnotat til område N15, side 36). 

 

Det er meget betænkeligt, at indsigelser fra husdyrbrug afvises med formalistiske begrundelser om 

at ikke alle relevante parametre kan lægges til grund. (se dette høringssvars indledning). 

 

Det centrale for at imødekomme et høringssvar må være, om det er muligt at friholde eksisterende 

brug for yderligere begrænsninger. Hvis det ved en konkret beregning med udgangspunkt i 

gældende lovgivning viser sig ikke at være tilfældet, skal indsigelse imødekommes med henvisning 

til formålet med kriteriet i overensstemmelse med løftet til i høringsbrevene til lodsejere: 

Derudover findes der i habitatområderne naturtyper, som er særligt ammoniakfølsomme og 

afkaster særlige krav til husdyrbrug indenfor som udenfor områderne. Ved forslag til udvidelser af 

Natura-2000 områderne er der taget højde for, at eksisterende husdyrbrug ikke reguleres 

yderligere. 

 

Kortlægning og kommende justeringer af udpegningsgrundlaget 

Udpegningsgrundlaget for de nye områder er kun sparsomt beskrevet og naturtype- og 

artsforekomster angives alene som forventninger, ikke som konkrete fund. 

 

Det fremgår ikke, om de arter og naturtyper, der udpeges for, er prioriterede eller arter og 

naturtyper, der i dag har en lidt mangelfuld beskyttelse inden for habitatområderne (f.eks. 

egeblandskov, bøg på muld etc.) 

 

Natura 2000-planlægningen foregår i tilbagevendende cykler hvert 6. år. I forbindelse hermed sker 

der en kortlægning og en kvalitetsvurdering af naturen. Konkrete fund af naturtyper på 

udpegningsgrundlaget og fund af nye væsentlige forekomster af arter og naturtyper på direktivets 

bilag registreres for området og bliver omfattet af udpegningsgrundlaget og beskyttelse. Altså vil 

udpegningerne løbende kunne bevirke uforudsigelige og skærpede retskrav til erhvervsdrivende 

med arealer og anlæg i området samt nye krav til forvaltningsindsatsen. 
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Det forekommer meget forhastet, at man vil udpege så store områder med en så betydelig 

retsvirkning uden forinden klart at orientere sig om effekterne i relation til vore internationale 

forpligtelser eller om konsekvenserne og retsvirkningen. 

 

For den enkelte lodsejer eller erhvervsdrivende i nærområdet er forudsætningerne for at forstå og 

forholde sig kvalificeret til høringen i forhold til de nye områder og udpegningsgrundlaget herfor 

reelt ikke til stede. 

 

Retsgrundlag de næste år 

Vedtagelsen af bekendtgørelsen medfører umiddelbart, at de nye områder får virkning. Udtagne 

fuglebeskyttelsesområder mister virkning, men udtagne habitatområders virkning fastholdes, indtil 

kommissionen godkender ændringerne. 

 

Da forsigtighedsprincippet skal iagttages ved planer og projekter både inden for og uden for 

områderne i det omfang, at planer eller projekter har betydning for området, må det forventes, at de 

administrative byrder i perioden op til godkendelse kan blive ganske væsentlige. Dels fordi nye 

områders udpegningsgrundlag ikke er kendt, dels fordi man må afvente kommissionens endelige 

godkendelse af udtagningerne for så vidt angår habitatområderne.  

 

Retsvirkning kan, med udgangspunkt i forsigtighedsprincippet, blive skærpet i og omkring, nye 

områder pga. manglende kendskab til naturindhold og trusselsvurderinger. 

 

Ligeledes vil der kunne opstå tvivl om relationen til tilskudsordninger og behov for revision af de 

særlige udpegninger, der kan få konsekvenser for dyreholdere med græsning og 

forpagtningsaftaler m.m. 

 

På denne baggrund kan det frygtes, at der vil komme større administrative omkostninger for både 

erhverv og myndigheder end anført i høringsbrevet, og disse bør derfor revurderes i lyset af 

ovenstående.  

 

Kommentarer til de tekniske ændringer (bekendtgørelsens § 6, stk. 2, 2. pkt.) 

Landbrug & Fødevarer finder det positivt, at bekendtgørelsen tilpasses således, at teksten fremstår 

mere direktivnær. I forbindelse med indsættelse af begrebet ”en lokalitets integritet” er det vigtigt at 

fremhæve, at dette indebærer et varigt og uopretteligt tab, og det udgør ikke nødvendigvis en 

skade af områdets integritet, selv om et projekt stedvist kan medføre alvorlige virkninger. Det 

forventes således, at dette vil blive afspejlet fremadrettet i relevante afgørelser.  

 

I forbindelse med den anden tilretning er kravet, om at skade skal kunne udelukkes, sprogligt set en 

stramning i forhold til hidtidig formulering. Denne stramning vil kunne føre til krav om omvendt 

bevisbyrde, der efter Landbrug & Fødevarers opfattelse ikke er tilsigtet med direktivet. Landbrug & 

Fødevarer hæfter sig dog ved, at det af høringssvaret fremgår, at den nye formulering ikke vil 

medføre en praksisstramning, men vil dog alligevel henstille til at den hidtidige formulering 

opretholdes.  

 

Det skal i den forbindelse bemærkes, at det af domspraksis fx i Waddenzee-dommen 

(Muslingedommen) fremgår af præmis 59, at der skal være ”opnået vished for”, at det ud fra et 

”videnskabeligt synspunkt uden rimelig tvivl kan fastslås”, at der ikke er skadelige virkninger på en 

lokalitets integritet.  
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Der er efter vores opfattelse en klar forskel på ”skade skal kunne udelukkes” og ”skade skal uden 

rimelig tvivl udelukkes” og dette bør, hvis man på trods af ovenstående vælger at fastholde den nye 

formulering, afspejles i bekendtgørelsen, således at der ikke bliver tale om en stramning, der går 

længere end domspraksis. 

 

Endelig er det også værd at bemærke, at selvom der evt. er sket en skærpelse af praksis som følge 

af afgørelser ved EU-domstolen, så har man på trods af det netop overståede fitness check af 

naturdirektiverne valgt at bibeholde de gældende formuleringer i habitatdirektivet, hvorfor det må 

fastholdes, at bekendtgørelsesteksten bør fremstå så direktivnær som muligt. 

 

Bekendtgørelsens § 10: 

I forbindelse med den aktuelle revision af bekendtgørelsen skal Landbrug & Fødevarer efterlyse 

den præcise hjemmel for formuleringerne i bekendtgørelsens § 10, idet der med formuleringen ”kan 

der ikke gives tilladelse, dispensation, godkendelse m.v.” 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. 

 

 

Med venlig hilsen 
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