
 

 

 

 

 

 

 

 

20. august 2012 

Bemærkninger til Udkast til opdateret udpegningsgrundlag for fugle-
beskyttelses- og habitat-områder (Natura 2000 områder) 

 

Landbrug & Fødevarer og Videncentret for Landbrug afgiver hermed høringssvar til 

udkast til opdateret udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelses- og habitatområder med 

høringsfrist 20. august 2012.  

  

 

Hjemmelsgrundlaget for ændringer i udpegningsgrundlaget for Natura 2000 områder 

Når forvaltningen af et område medfører et indgreb i en retsstilling, kræver det en hjemmel. 

Når indgrebet er af omfattende rækkevidde, skal hjemmelsgrundlaget være klart og enty-

digt. Hvis nye arter eller naturtyper tilføjes udpegningsgrundlaget for de enkelte områder, 

og habitatdirektivets beskyttelseskrav dermed udvides, vil det være et sådant vidtrækkende 

indgreb, der kræver en klar hjemmel. 

 

I høringsbrevet til udkastet er det anført, atf forpligtelsen til opdatering følger af habitatdirek-

tivet og miljømålsloven., Dder er endvidere henvist til en standard formular til indberetning 

af aktuelle forekomster., nNærmere anvisning er ikke givet. 

 

Naturstyrelsen har per mail henvist til, at retsgrundlaget for ændringer af udpegningsgrund-

laget for de enkelte Natura 2000 områder er at finde i Bekendtgørelse om udpegning og 

administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter § 

1 stk. 5 samt § 4, stk. 2. Af § 1, stk. 5 fremgår, at der udarbejdes lister, der viser forekom-

sterne område for område med henvisning til samme bekendtgørelse § 4, stk. 2, som nær-

mere definerer de relevante arter og naturtyper. 

 

Dette er ikke en klar og tydelig hjemmel, der berettiger til at ændre på, hvad der skal be-

skyttes efter habitatdirektivets strenge beskyttelseskriterium gunstig bevaringsstatus. De 

nævnte bestemmelser vedrører udelukkende Danmarks overvågnings- og afrapporterings-

forpligtelse. Derfor ønskes det rette hjemmelsgrundlag oplyst – eller tilvejebragt. 

 

Efterfølgende har Naturstyrelsen præciseret, at hjemlen er i miljømålslovens § 36, stk. 2 og 

har henvist til lovbemærkningerne hertil. Det findes betænkeligt, at der først henvises til 

rette hjemmelsgrundlag til den ændring af retsstillingen, der høres om, efter der adskillige 

gange er anmodet herom.  

 

[Naturstyrelsen 
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Nok så væsentligt skal det bemærkes, at det af lovbemærkningerne fremgår, at det er ”i 

særlige tilfælde”, det er muligt at ”foretage ændringer i allerede udpegede internationale 

beskyttelsesområder”, samt at ”Bestemmelsen forventes ikke at få praktisk betydning”.  

 

Dette, at det er ”i særlige tilfælde”, findes den nuværende forvaltning ikke at leve op til, 

såvel som det ikke kan medgives, at det er uden praktisk betydning at ændre på udpeg-

ningsgrundlaget, jf. straks nedenfor. Derfor findes udkastet, der her kommenteres, at gå 

videre end lovhjemlen berettiger til. 

 

Om rækkevidden 

Udpegningsgrundlaget har en meget direkte virkning, idet det er af afgørende betydning 

for hvilken faktisk forvaltning og beskyttelse, der skal ske af et Natura 2000 område . idet 

habitatdirektivet er implementeret i dansk lovgivning. Implementeringen af habitatdirekti-

vet i dansk ret medfører at der skal træffes passende foranstaltninger for at undgå forrin-

gelse af naturtyperne og forringelse af levestederne for arterne samt forstyrrelser af de 

arter, for hvilke områder er udpeget - for så vidt disse forstyrrelser har betydelige konse-

kvenser for dette direktivs målsætninger.. … 

 

Desuden medfører habitatdirektivforpligtelserne, at myndighederne i deres administration 

og planlægning ikke må vedtage planer, projekter eller lignende, der kan skade de arter og 

naturtyper, som områderne er udpeget for at bevare. Derfor er der krav til myndighederne 

om at vurdere konsekvenserne af en plan eller et projekt i de tilfælde, hvor planen eller 

projektet kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. 

 

Ifølge myndighedernes egen vejledning:  

”Vejledning til bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007, Om udpegning og administration af 

internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, Juni 2011”.  

Skal bestemmelserne forvaltes restriktivt. 

 

”Hvis den foreløbige vurdering viser, at en plan eller et projekt kan påvirke væsentligt, skal 

der foretages en nærmere konsekvensvurdering. Vurderingen skal foretages i forhold til det 

berørte områdes bevaringsmålsætninger” jf. Vejledning til bekendtgørelse nr. 408 

 

”Den overordnede bevaringsmålsætning for Natura 2000-områderne er at sikre eller genop-

rette gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, som områderne er udpeget for. 

Efter miljømålsloven og skovloven præciseres denne generelle, overordnede målsætning i 

en Natura 2000-plan.” jf. Vejledning til bekendtgørelse nr. 408 

 

Gunstig bevaringsstatus skal generelt opnås inden for hver af Danmarks to biogeografiske 

regioner, nemlig den kontinentale og den atlantiske region. Gunstig bevaringsstatus skal 

dog ifølge EU’s vejledning til direktivets artikel 6 også anvendes på de enkelte Natura 

2000-områder, men der findes ingen retningslinjer for, hvorledes denne vurdering skal fore-

tages. Den første Natura 2000-plan laves på grundlag af tilgængelig viden og derfor alene 

ud fra en prognose for de enkelte naturtypers og arters udvikling (generel tekst Natura 

2000-planer). 
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Kommentar [t1]: Altså jeg synes jo, 
at det er dybt kritisabelt at der sker 
forvaltning – som kan medføre, at der 
ikke gives husdyrbrugtilladelse – på 
baggrund af prognoser. Især når det 
gælder forvaltningen af et retsområde, 
hvor den viden, der er brug for, burde 
have forelagt i årevis!  
At forvaltningen så oveni rent admini-
strativt ændrer på udpegningsgrundla-
get er med til at gøre retsstillingen 
endnu mere betænkelig. 
Sammenholdes dette med, at det for-
holder sig som Naturstyrelsen selv 
nævner lige forinden, at der ikke findes 
retningslinjer for, hvorledes den ”gun-
stige bevarings status-vurdering” skal 
foretages, så synes dette i høj grad at 
tale for, at regelsættet administreres, så 
skaber mindst mulig usikkerhed om-
kring retsstillingen. Dette er ikke ved at 
kunne ændre på udpegningsgrundlaget 
rent administrativt og ved at alle natur-
typer og arter på udpegningsgrundlaget 
for et konkret område skal have en 
gunstig bevaringsstatus.  

http://www.naturstyrelsen.dk/NR/rdonlyres/A774F62A-AD26-44DC-9DCD-2A6F603CDDD4/127124/vejledningjuni2011pdf.pdf
http://www.naturstyrelsen.dk/NR/rdonlyres/A774F62A-AD26-44DC-9DCD-2A6F603CDDD4/127124/vejledningjuni2011pdf.pdf
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I første generation af Natura 2000-planerne er den overordnede bevaringsmålsætning ge-

nerelt anvendt på områdeniveau, således at alle naturtyper og arter på udpegningsgrundla-

get for et konkret område skal have en gunstig bevaringsstatus. Det anføres ganske vist i 

”Retningslinjer for den statslige Natura 2000-planlægning: Målfastsættelses og indsatspro-

gram”, at dette skal ændres til anden indsatsperiode, men vi kender endnu ikke de nye 

retningslinjer og må forvente, at nye arealer vil blive forvaltet i henhold til lovgivning og 

kendt vejledningsmateriale. 

 

Bestemmelserne fortolkes og forvaltes meget restriktivt i Danmark, hvorfor nye udpegnin-

ger vil have en umiddelbar konsekvens , og praktisk betydning, for forvaltningen i nærom-

rådet, også før de egentlige ændringer er foretaget. Det anføres således i høringsmateria-

let, at myndighederne allerede i høringsfasen (dvs. nu) skal tage højde for forslagene i de-

res øvrige sagsbehandling f.eks. ved behandlingen af husdyrgodkendelsessager. Nye 

arealer vil således pr automatik ligeledes få målet gunstig bevaringsstatus og også skulle 

forvaltes herefter. 

 

Husdyrgodkendelsessager 

For landbrugserhvervet har udpegningen af Natura 2000-områder fået langt større betyd-

ning end først antaget. 

 

Gennemførslen af den første generation af Natura 2000-planer er blandt andet gennemført 

ved generel regulering af husdyrbrugets ammoniakpåvirkning af kendte forekomster af 

ammoniakfølsomme habitatnaturtyper: Reguleringen er af generel karakter med fastlagte 

beskyttelsesniveauer, der ikke forholder sig konkret til den nærliggende naturs bevarings-

status, målsætning eller specifikke tålegrænse.  

 

Vurderingen af husdyrbruges påvirkning af Natura 2000-området under hensyn til området 

bevaringsmålsætning, skal dog alligevel samtidigt foretages. 

 

 

Ændringer af udpegningsgrundlaget kan således få en umiddelbar praktisk betydning for 

husdyrbrug i nærheden af naturen, afhængig af afstanden til naturen. Det er en meget 

uholdbar retstilling for husdyrbrugerne. 

 

Detr er ikke kortmateriale medsendt høringsmaterialet, hvorfor konsekvenserne er meget 

vanskelige at vurdere, også for de husdyrbrug for hvem udpegningen kan få en praktisk 

betydning. 

 

Konklusion 

 

Målene for den første generation af Natura 2000-planer hviler alene på prognoser og såle-

des på et relativt spinkelt grundlag i forhold til den betydning forvaltningen på området har. 

Udpegningsgrundlaget er samtidigt af afgørende betydning for hvilken faktisk forvaltning og 

beskyttelse, der skal ske af et Natura 2000 område og kan for eksempel have meget kon-

kret, praktisk betydning for husdyrbrug i nærområdet. 

 

Det er således af afgørende betydning, at høringsmaterialet afspejler denne virkelighed. 
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Der skal angives et meget klart og tydeligt hjemmelsgrundlag, en nøje angivelse af de befø-

jelser i den danske lovgivning, der giver anledning til ændringerne, og de umiddelbare kon-

sekvenser, for hvem ændringerne kan få praktisk betydning, bør tydeliggøres. Dette er især 

vigtigt, når man går videre, end habitatdirektivet forpligter medlemsstaterne til, og f.eks. i 

Danmark har valgt også at tilføje ikke prioriterede naturtyper og arter til udpegningsgrund-

lagene uden Kommissionen har anmodet herom.tilføje ”ikke prioriterede” naturtyper og 

arter til udpegningsgrundlagene.  

 

Det bør vurderes, om hjemmelsgrundlaget i den danske lovgivning fortsat er tilstrækkeligt 

og retvisende, og om dette ikke bør revideres forud for egentlige ændringer i udpegnings-

grundlaget. 

 

Måden at forvalte Natura 2000 området på i Danmark skaber en yderst usikker retsstilling. 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

NavnWinnie Heltborg Brøndum  

Biolog 

Planteproduktion 
Natur, miljø og landskab 
Videncentret for Landbrug 

 

 

Trine Balskilde Stoltenborg  

Cand.jur., Ph.d. 

Planteproduktion 
Natur, miljø og landskab 
Videncentret for Landbrug 

 

 

Christina Kaaber-Bühler 

Konsulent 

Vand & Natur 

Landbrug & Fødevarer  
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