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Miljø- og Fødevareministeriet 

Miljøstyrelsen 

Arter og Naturbeskyttelse 

Høring om forslag til udpegningsgrundlag for de danske habitat- og 

fuglebeskyttelsesområder 

 

Miljøstyrelsen har sendt opdateret udpegningsgrundlag for Natura 2000 områderne i høring 

sammen med faglige kriterier for opdateringen. 

 

Landbrug & Fødevarer vil i dette høringssvar kommentere de faglige kriterier og mere overordnede 

problemstillinger men har ikke nogen konkrete bemærkninger ændringen af udpegningsgrundlaget 

for de enkelte områder. 

 

Overordnende bemærkninger 

 

Landbrug & Fødevarer hilser udarbejdelsen af faglige kriterier velkommen, da dette er med til at 

gøre processen med opdatering og baggrunden for udpegningsgrundlaget mere gennemskuelig for 

både organisationer, lodsejere og andre interessenter. 

 

Det er dog fortsat helt afgørende, at opdateringen af udpegningsgrundlaget hviler på det bedst 

muligt faglige grundlag, da ændringer i udpegningsgrundlaget kan have en meget direkte virkning 

for den enkelte lodsejere, da det er af afgørende betydning i forbindelse med forvaltning og 

beskyttelse af Natura 2000-områderne.  

 

Samtidig skal Landbrug & Fødevarer i tråd med tidligere påpege, at det kan være vanskeligt at 

finde hjemlen i dansk lovgivning til løbende at justere udpegningsgrundlaget ligesom proceduren 

ikke har været og fortsat ikke er velbeskrevet og klart gennemskuelig. 

 

Miljømålslovens § 36, stk. 2 rummer en mulighed for at foretage ændringer i allerede udpegede 

områder. Af lovbemærkningerne fremgår, at det ”i særlige tilfælde”, er muligt at ”foretage ændringer 

i allerede udpegede internationale beskyttelsesområder”. Muligheden for justeringer er ikke 

specifikt nævnt. Det er dog nævnt i bemærkningerne til lovforslaget (L133/2008) til denne 

bestemmelse, at det f.eks. kan være tilfældet ved nye oplysninger om hidtil ukendte forekomster af 

arter eller naturtyper, der kan begrunde en udpegning 

 

Det skønnes således på baggrund af dialog med Naturstyrelsen, at justeringerne er et resultat af 

fortolkninger af habitatdirektivet og EU's fortolkningsmanual “Interpretation Manual of the European 

Union Habitats”, primært med støtte fra kommissionens gennemførelsesafgørelse af 11. juli 2011, 

og måske Kommissionens notat om udpegning. Direktivet rummer ikke en bestemt procedure for 

udpegninger, det fremgår dog af gennemførselsafgørelsen at indberetningerne til EU skal holdes 

opdateret. 

 

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/Int_Manual_EU28.pdf
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/Int_Manual_EU28.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011D0484&from=DA
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/commission_note.pdf
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Da udpegningsgrundlaget sætter rammer for forvaltning af områderne og retsvirkningen er meget 

vidtgående, er det Landbrug & Fødevares vurdering, at en opdateringskadence på bare 6 år med 

en meget lille bagatelgrænse for væsentlighed (se senere i dette høringssvar) skaber en meget kort 

og usikker retsbeskyttelsesperiode for forvaltningen og for erhvervsdrivende i og omkring 

områderne. 

 

 

Bemærkninger til de faglige kriterier 

 

”Faglige kriterier for opdatering af habitatområdernes udpegningsgrundlag for 

habitatnaturtyper i 2019” 

 

Side 1, punkt 1, 4. afsnit: 

”Kriterierne beskriver de krav til artsforekomster, der skal opfyldes før der er tale om væsentlige 

forekomster jf. retningslinjer fra EU1 . 

Teksten er forvirrende, da notatet beskriver kriterier for naturtyper – ikke arter, hvorfor ordet 

”artsforekomster” kan undre. 

 

Der er endvidere ikke nogen kilde tilknyttet den indsatte fodnote. Vi har dog antaget, at der er tale 

om Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 11. juli 2011. 

 

Side 1, punkt 2: 

Ad. Kriterier for de terrestriske naturtyper (lysåben og skov) 

 

Det fremgår ikke i opstillingen af de valgte kriterier om disse er supplerende eller selvstændige 

kriterier. Dette bør tydeliggøres ved at indsætte ”og” og ”eller”. 

 

For naturtyperne vurderes væsentlighed tilsyneladende primært ved størrelsen af forekomsten. 

Mindstestørrelsen angives til 2500 m2 uden nærmere angivelse af de naturfaglige kriterier herfor.  

 

Det kan i den forbindelse undre, at vurderingen ikke i højere grad afhænger af naturfaglige kriterier, 

herunder om den givne type har en kritisk naturtypestørrelse (plads til, og grundlag for, naturlige 

økologiske processer) eller i hvilket omfang arealet med habitattypen bidrager til formålet med 

beskyttelsen.  

 

Der henvises til standardformularens beskrivelse (Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 11. 

juli 2011) af repræsentativitet ved udpegning: 

 

Graden af repræsentativitet er målestok for, »hvor typisk« en naturtype er. Om fornødent bør 

vurderingen også inddrage den pågældende naturtypes repræsentativitet på lokaliteten, enten for 

en gruppe af naturtyper eller for en bestemt kombination af forskellige naturtyper.  

 

Hvis der ikke foreligger feltdata, dvs. kvantitative data, til sammenligningen, eller hvis kriteriet ikke 

kan vurderes, kan naturtypen bedømmes skønsmæssigt. Følgende karaktersystem anvendes: A: 

meget god repræsentativitet B: god repræsentativitet C: væsentlig repræsentativitet. Desuden skal 

alle naturtyper på lokaliteten, som ikke er væsentlige, angives i en fjerde kategori: D: ikke væsentlig 

tilstedeværelse. 

 

Med tanke for den betydelige retsvirkning og krav til forvaltningsindsats, der følger af udpegning, 

herunder, at formålet med det særlige bevaringsområde er at bidrage til at gøre det muligt at 
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opretholde og i givet fald genoprette de naturtyper og arter, der findes på lokaliteten til en gunstig 

bevaringsstatus,” bør ”væsentlighed” vurderes i forhold til forekomstens ”typiskhed” som anført i 

gennemførselsafgørelsen. Naturtypens areal og udbredelse i området, herunder andel i forhold til 

den samlede forekomst i andre områder etc. bør også indgå i vurderingen fremfor en simpel 

arealangivelse.  

 

Typiskhed kan f.eks. baseres på naturtypekvalitetsvurderingssystemets vurderingsklasser for 

tilstand, forekomsten af karakteristiske arter eller udvalgte funktionsparametre eller typiske arter, 

der understøtter den danske fortolkning af habitattyperne og vurdering af status.  

 

Rent forvaltningsmæssigt kan det være meget vanskeligt at gennemføre den nødvendige 

beskyttelse og forvaltningsindsats for enkeltstående naturtypeforekomster i et habitatområde, hvor 

typen har en beskeden forekomst/udbredelse og naturarealer og typer ikke har funktionel 

sammenbinding med samme eller beslægtede typer. Her kan det være langt lettere 

forvaltningsmæssigt at understøtte typens bevaringsstatus, herunder evt. udvidelse, i områder med 

en større udbredelse af naturtypen evt. beslægtede naturtyper i en god tilstand/grad af typiskhed. 

 

Når den nedre størrelse for væsentlighed i forekomst og udpegning sættes allerede ved 2500 m2 

uanset naturkvalitet/artsindhold kan det få vidtgående konsekvenser for vurdering af planer og 

projekter og ved miljøgodkendelse af husdyrbrug, idet enhver påvirkning/modvirkning af opnåelse 

målsætning/overskridelse af totaldepostionskravet meget let ville kunne anses som væsentlig eller 

slet ikke kan tillades iht. husdyrloven.  

 

En så beskeden grænse må endvidere vurderes at kunne være ikke-proportionel idet de 

samfundsøkonomiske konsekvenser kan være ganske betydelige, uden det er godtgjort fagligt, at 

udpegningen bidrager væsentlig i forhold til formålet med direktivet. 

 

Vedr. punkt 2, 4. dot (side 2). 

 

”Forekomster med kortlagte arealer under 2.500 m2, som ligger under 100 m fra anden kortlagt 

habitatnatur og/eller § 3-natur” 

 

Kriteriet bør kun finde anvendelse ved forekomst af beslægtede naturtyper. Dvs. naturtyper med 

overlappende artsforekomster og under ensartede betydende miljøforhold og forvaltningskrav. 

Herved sikres det at naturtyper i mosaikforekomster understøtter hinanden jf. ovenstående. 

 

Vedr. dokumentation 

Der er ikke angivet dokumentationstype for naturtyperne, som der er for arterne.  

 

 

Vedr. bæver som ny art på udpegningsgrundlaget 

 

I forbindelse med den aktuelle opdatering af udpegningsgrundlaget er bæver blev tilføjet på 

udpegningsgrundlaget for to af Natura 2000 områderne.  

 

Landbrug & Fødevarer finder dette yderst uheldigt i lyset af, at der ikke er vedtaget en opdateret 

forvaltningsplan for bæver i Danmark.  
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Bæveren må formodes at have spredt sig blandt andet fordi der, på grund af en manglende 

opdateret forvaltningsplan, ikke har været klare retningslinjer for håndteringen af arten i områder, 

hvor den udgør et problem for land- eller skovbrugsdriften. 

 

I den forbindelse giver det anledning til stor bekymring, om optagelsen af bæveren på 

udpegningsgrundlaget vil kunne føre til, at forvaltningen af bæver som problemart vanskeliggøres 

yderligere fx i forhold til fjernelse af opstemninger eller bo.  

 

Landbrug & Fødevarer skal derfor på det kraftigste anbefale, at bæveren ikke optages på 

udpegningsgrundlaget før der er udarbejdet en ny forvaltningsplan. Denne skal blandt andet med 

udgangspunkt i habitatdirektivet angive retningslinjer for, hvordan konflikter i forhold til land- og 

skovbrug - herunder ikke mindst afvandingsinteresser i forbindelse med opstemning af 

okkerbassiner og flade vandløb -, kan håndteres, således at Miljø- og Fødevareministeriet lever op 

til de løfter, der blev givet til lodsejerorganisationerne i forbindelse med reintroduktionen af 

bæveren. 

 

I den forbindelse er det helt afgørende, at der i en ny forvaltningsplan opstilles meget klare 

retningslinjer for, hvordan skadesramte lodsejere skal hjælpes, og hvordan bæveren fremadrettet 

kan forvaltes således at konflikter minimeres – herunder mulighederne for flytning og regulering. 

 

Andet: 

 

Landbrug & Fødevarer skal i lighed med tidligere påpege behovet for at ændringer i udpegningerne 

altid følges af et kort, der viser nye udpegninger i forhold til gamle. 
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