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Høring - Justering af Natura 2000-områdegrænser
Dansk Skovforening takker for muligheden for at komme med bemærkninger til Miljøstyrelsen
forslag til nye afgrænsninger for Natura 2000-områderne, som er sendt i høring 27. september
2017, med frist for bemærkninger 3. januar 2018.
Dansk Skovforening har siden de første Natura 2000-planer kom i høring peget på behovet for at
justere grænserne, og vi er meget tilfredse med det forslag som Miljø- og Fødevareministeren har
sendt i høring. Med forslaget vil der ske en minimering af unødig regulering og administration,
som ikke har nogen betydning for naturbeskyttelsen, samtidig med at det letter den administrative
byrde for de lodsejere, der får taget arealer i intensiv omdrift ud af områderne.
Med de godt 5.000 ha ny habitatnatur, der samtidig kommer ind som ny natur, finder vi, at der
sker en reelt styrkelse af naturværdierne i Natura 2000-områderne, selvom det ikke arealmæssigt
modsvarer det areal der tages ud. Det afgørende er, at der er tale om kvalitet frem for kvantitet.
Ændringerne i områdeafgrænsningerne vil berøre nogle skovejere negativt, særligt hvor der sker
udvidelser. Vi henstiller til at Miljøstyrelsen forholder sig konstruktivt til de input lodsejerne
kommer med i høringssvarene, så områderne bliver justeret på et korrekt grundlag.
Generelle bemærkninger
Det har været aftalen om Naturpakken som har dannet baggrund for justeringen af Natura 2000områdegrænserne. Heraf fremgår det, at det primære formål er at udtage intensive jordbrugs- og
byarealer, som ikke bidrager til beskyttelsen af direktivarter og –naturtyper. Derudover er det
politisk besluttet også at se på muligheden for evt. at udvide Natura 2000-områderne med natur
og levesteder, der i dag ligger udenfor områderne, og som kan bidrage til opfyldelse af
naturdirektivernes mål.
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Kriterierne for at udtage og udvide områderne har været drøftet og udviklet i dialog med
interessenterne gennem Grønt Fremdriftsforum inden der blev taget politisk beslutning om de
endelige retningslinjer for justeringen.
Dansk Skovforening kan bakke op om den foreslåede revision af områderne og finder, at en sådan
målretning af udpegningerne vil kunne være med til at styrke områderne og deres naturværdier.
Specifikke bemærkninger
Faglige kriterier for justeringen af områderne
Som før nævnt har Dansk Skovforening gennem Grønt Fremdriftsforum været inddraget i
udviklingen af de faglige kriterier og vi finder, at der overordnet set er tale om fornuftige og
balancerede kriterier.
Dog kan de enkelte kriterier være svære at omsætte i praksis for de enkelte lodsejere i forhold til
at forstå baggrunden for de ændringer, der eventuelt er foretaget på et konkret areal. Et eksempel
er ved udvidelse af arealer, hvor kriterie 3a, ii siger, at arealer skal have god kvalitet eller 3. b iii,
der siger, at højeste naturkvalitet prioriteres højest. Hvordan skal en lodsejer kunne vurdere om
dette er opfyldt?
Det er derfor helt afgørende, at der er blevet brugt den bedst tilgængelige faglige viden i
forbindelse med justeringen, og Miljøstyrelsens i de lokale enheder er parat til et indgå i dialog
med lodsejere, som har spørgsmål eller kommentarer i forbindelse med vurderingen af konkrete
ændringer.
Fuglebeskyttelsesområder
Med høringen er der en række nye områder, der medtages som fuglebeskyttelsesarealer og ikke
samtidig bliver habitatarealer. Det har direkte konsekvenser for skovejerne da anmeldeordningen
både i skovloven og naturbeskyttelsesloven giver en række administrative byrder for ejeren og
kræver anmeldelse af en række aktiviteter, der ikke nødvendigvis har nogen som helst betydning
for udpegningsgrundlaget. Det føles som unødvendig bureaukrati for lodsejerne.
Vi har set konkrete eksempler på udvidelse af arealer formentlig af hensyn til fx havørn eller
arealer er udelukkende bibeholdes som fuglebeskyttelsesarealer af samme grund. Også i områder
der primært består af intensivt drevne skovarealer (fx juletræer). Sikring af velegnede levesteder
for havørnen handler jf. retningslinjer fra Miljøstyrelsen om at sikre tilstrækkeligt antal
(potentielle) redetræer. Det mener vi i langt de fleste løvskove er sikret ved at arealet er
fredskovpligtigt og ejer derfor er forpligtet til at bevare ydre løvskovbryn og dermed sikres et tilpas
antal redetræs-muligheder for havørnen. Vælger ørnen at slå sig ned i en skovbevoksning vil
redetræet endvidere være beskyttet af jagtlovens og artfredningsbekendtgørelsens regler for
redetræer.
Justering af grænser ved åbenlyse fejl
Det er positivt at justeringen af grænserne gør op med de åbenlyse fejl, der har været i
kortmaterialet vedr. udpegningerne – fx i tilfælde, hvor grænsen til Natura 2000-området er gået
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gennem bygninger, hvor det er gået ret igennem et ensartet naturområde, eller hvor der har
været andre åbenlyse fejl i linjeføringen.
Efter høringen – justering i forhold til indkomne svar
Vi har fået oplyst at de høringssvar og forslag til ændret afgrænsning, der kommer ind i
høringsperioden, vil blive vurderet i forhold til den politiske aftale (Naturpakken) og
direktivforpligtelserne. Og hvis arealer besluttes medtaget vil det blive sendt i fornyet høring hos
relevante parter.
I den forbindelse er det afgørende, at Miljøstyrelsen sikrer sig, at en sådan fornyet høring kommer
til at tilgå alle relevante lodsejere. Det betyder, at det ikke kun er ejeren af de pågældende arealer,
der skal underrettes, men også naboer der potentielt kan blive berørt.
Vi forventer at vi som organisation vil blive orienteret og inddraget i denne proces igennem Grønt
Fremdriftsforum.
Med venlig hilsen
Tanja Blindbæk Olsen
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