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Naturstyrelsen 

Naturplanlægning og skov 

nst@nst.dk 

Høring over udkast til bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes Natura 2000-

handleplaner 

 

Landbrug & Fødevarer har modtaget ovenstående i høring og har følgende bemærkninger: 

 

Lodsejerinddragelse: 

Landbrug & Fødevarer finder det meget uheldigt, at udkastet til bekendtgørelse ikke indeholder 

mere specifikke krav til kommunernes arbejde med lodsejerinddragelse i forbindelse med 

udarbejdelse af Natura 2000-handleplanerne. 

 

Efter forslagets § 2 skal kommunalbestyrelsen udarbejde handleplaner i overensstemmelse med 

miljømålslovens § 46 a, stk. 1-3.  Efter miljømålslovens § 46a, stk. 1, nr. 2 skal handleplanen 

indeholde forventede initiativer, som kommunalbestyrelsen vil tage for at gennemføre Natura 2000-

planen, herunder plan for interessentinddragelse. Da interessentinddragelse er så væsentligt og nyt 

i loven, burde dette tydeligt fremgå af bekendtgørelsens § 2, stk. 1. 

 

Af Høringsnotat udarbejdet af Miljøministeriet i forbindelse med høring af den seneste revision af 

miljømålsloven (lovforslag 193 i 2012-13) skriver Miljøministeriet, at det fremgår af 

lovebemærkningerne, at der skal redegøres for, i hvilke fora den lokale dialog med organisationer 

og lodsejere tænkes gennemført. Dette fremgår også af lovforslagets bemærkninger i pkt. 3.2.2. 

 

Bekendtgørelsens § 7 burde på denne baggrund indeholde regler om lodsejerinddragelse i 

forbindelse med handleplanernes udarbejdelse.  

 

I forbindelse med udarbejdelse af de statslige Natura 2000-planer er der i blandt andet 

lovbemærkningerne m.v. relativt detaljerende retningslinjer for lodsejerinddragelse i forbindelse, 

herunder koordinerede besøg af staten og kommunen hos væsentligt berørte lodsejere. 

 

Reglerne om lodsejerinddragelse synes således i henhold til lovbemærkningerne meget konkrete i 

forbindelse med udarbejdelse af Natura 2000-planerne, mens der reelt ikke er nogen bestemmelser 

i forbindelse med udarbejdelsen  eller realiseringen af handleplanerne. Da interessentinddragelsen 

var så væsentligt et aspekt i forbindelse med revisionen af miljømålsloven, burde dette afspejle sig i 

bekendtgørelsen. 

 

Landbrug & Fødevarer skal på det kraftigste endnu en gang understrege vigtigheden af en reel og 

prioriteret inddragelse af lodsejere i hele processen med udarbejdelse af Natura 2000 planer og 

handleplaner. Da det politisk er fastlagt, at indsatsen i Natura 2000-områder overvejende skal ske 

gennem frivillige aftaler med lodsejere, vil resultatet af indsatsen i meget høj grad afhænge af, 

hvilen inddragelse, der sker af lodsejerne.  
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Mål, effekt og virkemidler: 

Handleplanerne skal efter lovændringen ikke skal angive mål og forventet effekt for de enkelte 

aktiviteter. Det eneste, der står om handleplanens indhold i udkastet til bekendtgørelse, er § 3, der 

er uændret i forhold til den nuværende bekendtgørelses § 3, stk. 1.  

 

Dette kan forårsage en vis usikkerhed om, hvor frit kommunen vil stå i forhold til at gennemføre 

aktiviteter. Det foreslås derfor, at § 2, stk. 1 i udkastet suppleres med: "i overensstemmelse med 

indsatsprogrammet". Dette begrundes med, at det efter ændringsloven er blevet fastlagt, at det 

alene er indsatsprogrammet, det er bindende. 

 

Det er endvidere vigtigt, at det sikres, at der er overensstemmelse mellem de initiativer kommunen 

beskriver i handleplanerne og de konkrete virkemidler i form af støtteordninger m.v. der vil være til 

rådighed for at gennemføre planerne. Det bør derfor fremgå af den kommunale handleplan, hvilke 

virkemidler, der forventes brugt til at gennemføre de enkelte initiativer. Hvis der ikke er eksisterende 

virkemidler til at realisere et initiativ, bør initiativet ikke tages med i handleplanen. 

 

Indberetning af fejl i dategrundlaget: 

Af bekendtgørelsens § 4 fremgår, at Naturstyrelsen kan underrette kommunalbestyrelsen, hvis den 

bliver opmærksom på fejl i datagrundlaget for den statslige Natura 2000-plan. Dette krav om 

underretning bør gå begge veje således, at kommunalbestyrelsen også skal underrette 

Naturstyrelsen, hvis de bliver opmærksomme på fejl i den statslige planlægning. Dette bør gøres 

for at sikre at en fejl ikke får betydning for den videre udarbejde af handleplaner og konkrete aftaler 

med lodsejere.   

 

Økonomiske konsekvenser: 

Der bør fastsættes et krav om, at handleplanerne såvel som de statelige Natura 2000 planer skal 

indeholde en oversigt over de samfunds-  og som erhvervsøkonomiske konsekvenser ved 

gennemførelsen af planerne.  

  

Ad § 7, stk. 1 

Der står en henvisning til lovens § 37 a, stk. 2. § 37 a indeholder kun stykke 1. "stk. 2" bør derfor 

udgå.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Karen Post 

Chefkonsulent 

Vand og Natur 

T: 33 39 46 52 
 

 

 

 


