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Miljø- og fødevareministeriet 

Naturstyrelsen 

Naturbeskyttelse 

nst@nst.dk 

Høring over vejledning om bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens Natura 2000-

handleplaner (J.nr. NST-4100-00019) 

 

Landbrug & Fødevarer har fået ovenstående i høring med frist den 16. februar 2016 og har 

følgende bemærkninger: 

 

Generelle bemærkninger: 

Det er meget positivt at der ved gennemførslen af 2. generation af Natura 2000-planer samt 

handleplaner er langt mere konkret fokus på interessentinddragelsen samt en forenkling af 

planprocessen. 

 

Desværre lægges der med den udsendte vejledning ikke op til en inddragelse, der efter Landbrug & 

Fødevarer opfattelse er tilstrækkelig til, at der gennemføres en optimal planlægning og 

implementering af Natura 2000-planerne.  

 

Der fremgår af de i skrivende stund endnu ikke vedtagne planforslag, at: 

Den nationale prioritering af indsatsen i 2. planperiode sigter på, at den planlagte og igangsatte 

indsats i 1. planperiode fastholdes, og der tages hånd om særligt truede naturtyper og arter, samt 

at der påbegyndes en strategisk indsats for langsigtet at sikre den nødvendige pleje af de lysåbne 

naturarealer.   

 

En væsentlig andel af den lysåbne natur er ejet af private lodsejer, og den nødvendige indsats for 

naturen skal ske med disse lodsejeres velvilje. Erfaringerne viser at en lokal forankring er en 

grundlæggende betingelse for at sikre succes ved større projekter med mange interessenter og en 

langsigtet strategisk indsats for naturen vil ligeledes være betinget af lokal forankring.  

 

Den danske Natura 2000 indsats hviler næsten udeklukkende på et princip om frivillighed fra 

lodsejernes side da indsatsen i store træk gennemføres via midler fra EU’s landdistriktsprogram.  

Landbrug & Fødevarer bakker helt op om den grundlæggende brug af frivillighed, men påpeger 

samtidig at denne tilgang, forudsætter at lodsejerne inddrages på et meget tidligt tidspunkt i 

processen. 

 

Det er Landbrug & Fødevarers klare opfattelse, at den lodsejerinddragelse, der skete i forbindelse 

med udarbejdelsen af 2. generation af de statslige Natura 2000 planer på mange områder kunne 

have været mere hensigtsmæssig og i langt højere grad have sikret en reel inddragelse af de 

berørte lodsejere.  
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I forbindelse med høringen af den statslige Natura 2000-planer i april 2015 opfordrede Landbrug & 

Fødevarer til, at Miljøministeriet gennemførte en evaluering af den lodsejerinddragelse, der skete i 

forbindelse med udarbejdelse af de statslige Natura 2000-planer 2016-21, således at sådanne 

erfaringer kunne indgå i kommunernes arbejde med udarbejdelse af handleplaner i 2016.  

 

Organisationen skal på denne baggrund fortsat opfordre til, at erfaringer fra udarbejdelsen af de 

statslige planer, tages i brug når kommunerne skal igangsætte udarbejdelsen af handleplanerne.  

 

En af udfordringerne for lodsejere i forbindelse med en dialog om Natura 2000-planerne er delingen 

mellem statens og kommunens ansvarsområder. Som lodsejer kan ansvarsdelingen være 

uigennemsigtig og give anledning til en usikkerhed omkring, hvilke indsatser der rent faktisk skal 

gennemføres i medfør af planerne samt ikke mindst, hvornår man som lodsejer har en mulighed for 

at påvirke planlægning om kommende med indspil ud fra lokal og ejendomsmæssig viden og 

ønsker.  

 

I og med, at selve indsatsen allerede er fastlagt i de statslige planer - samtidig med, at det jf. udkast 

til vejledning side 2, 3. afsnit forventes, at hovedvægten af lodsejer dialogen forventes i den 

udførende fase - kan det være svært at se, hvad det reelt er lodsejerens kan og skal påvirke i 

forbindelse med handleplanlægningen samt hvornår indspil skal gives for at have en effekt på 

planlægningen.  

 

De giver sig selv, at lodsejerne skal inddrages i den konkrete udførelse – ikke mindst på grund af 

grundprincippet om frivillighed – men det er fortsat meget vanskeligt for lodsejere at blive reelt 

inddraget i den proces, der fastlægger rammer og målsætninger for inddragelsen.  Det er meget 

beklageligt, og det er beklageligt at der ikke fra statens side sikres den nødvendig reelle 

inddragelse i planlægningen, således at der findes lokale løsninger målrettet det enkelte område og 

de konkret trusler for naturen i området.  

 

Det fremgår bl.a. af lovbemærkningerne, at der skal være bedre tid til at inddrage lokal viden 

ligesom der lægges op til, at kommunalbestyrelserne skal tilrettelægge en transparent og 

involverende proces for opfølgning af Natura 2000-planen.  For at opfylde det, er det afgørende, at 

lodsejerne inddrages tidligt og dvs. allerede ved udarbejdelsen af forslaget. Det vil have stor 

betydning dels for at få prioriteret de realistiske projekter dels for at få skabt en positiv proces i det 

prioriterede projekter. 

 

 

Bemærkninger til de enkelte afsnit: 

Afsnit 1, side 1: 

Det fremgår, at kommunalbestyrelsen skal gennemføre en transparent proces. Det er dog ikke 

nærmere beskrevet, hvad der forstås ved en sådan og hvordan kommunerne kan sikre den 

påkrævede transparens.  Landbrug & Fødevarer skal opfordre til, at der lægges op til, at den 

transparente proces kan bl.a. sikres ved at der laves konsekvensanalyser, således at det beskrives, 

hvilke konsekvenser, at indsatsen har for både de direkte og de indirekte berørte arealer. 

 

Afsnit 3, side 2: 

Det fremgår, at det paradigme, som har været anvendt på de tidligere handleplaner nu kan 

”slankes” som følge af lovændringerne. I forbindelse med evt. udvikling af nyt paradigme skal 

Landbrug & Fødevarer opfordre til, at relevante organisationer - herunder lodsejerorganisationer - 

involveres i fastlæggelse af paradigmet – fx gennem drøftelse i Grønt Fremdriftsforum. 
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Afsnit 4, side 4: 

I forbindelse med handleplanens redegørelse for gennemførelsen af handleplanen for den 

forudgående 6 års periode, bør der være en oversigt over, hvilke tiltag, der er gennemført på privat 

basis, som medvirker til opfyldelsen af Natura 2000-planerne. 

 

Selvom kommunen på grund af det princip om frivillighed, der ligger til grund for planernes 

gennemførelse, ikke nødvendigvis har været direkte involvering i alle igangsatte forvaltningstiltag, 

bør der være en oversigt, der viser omfanget af initiativer. Kun på denne måde kan der gives et 

realistisk billede af opfyldelse af tidligere planer således, at de fremtidige indsatser, der planlægges 

kommer til at supplerede allerede gennemførte og igangsatte tiltag.  

 

Indsatsen i Natura 2000 områderne er den største naturforvaltningsindsats i Danmark og for at 

sikre, at udmøntningen af kommende planer sker målrettet og omkostningseffektivt, bør der for hver 

planperiode sikres et overblik over igangsatte tiltag. En sådan oversigt vil også vise om, de 

tilskudsordninger m.v. der udbydes rent faktisk anvendes målrettet og om de er tilstrækkelige til at 

opfylde planernes overordnede mål. 

 

Øvrigt: 

Vejledningen forholder sig ikke til den lovfæstede procedure, dvs. at kommunalbestyrelsen senest 6 

måneder efter Natura 2000-planens offentliggørelse skal vedtage et forslag til handleplan. Herefter 

skal der være en høringsperiode på mindst 8 uger. Det er væsentligt, at lodsejerinteresser 

inddrages tidligt i processen i modsætning til det i udkastet anførte. Det bør af vejledningen fremgå, 

hvorledes lodsejerne kan inddrages i forbindelse med udarbejdelsen af forslaget. 
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