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Lodsejerinddrage
else i Natu
ura 2000-planlægnin
ngen – rev
vision af
miljømålsloven
S
ng og Land
dbrug & Fø
ødevarer
Indspil frra Dansk Skovforenin
ømålsloven finder Dansk Skovforenin
ng og
I forbindelsse med den varslede revvision af miljø
Landbrug & Fødevarerr det meget centralt,
c
at de
er sættes fas
ste retningsliinjer for
lodsejerind
ddragelse i fo
orbindelse med
m udarbejd
delse af Natura 2000-plan
nerne. Som loven
er udforme
et i dag, er de
er ikke nogen bestemme
elser, der sikrrer lodsejere
e inddragelse
e ud
over de ge
enerelle hørin
ngsperioder.
a 2000-planerne og de tilh
hørende han
ndleplaner fas
stsætter ram
mmer og skitsserer
Da Natura
tiltag, der skal
s
foregå på
p specifikt udpegende
u
p
privatejede
arrealer, er dett afgørende ffor en
god planlæ
ægningsproce
es, at lodseje
erne involverres direkte. I modsætning
g til fx
vandplane
erne er der i Natura
N
2000-planlægning
gen ikke tale
e om generelle tiltag, der
rammer alle lodsejere i et område, men en heltt konkret inds
sats, der er specifik
s
for de
enkelte are
ealer.
Det betyde
er også, at de
et er centraltt at skelne mellem
m
lodsejerinddragelsse og genere
el
interessen
ntinddragelse
e i forbindelse
e med Naturra 2000-områ
åderne. Inddragelse af
generelle interessente
i
r kan fortsat ske i forbind
delse med hø
øringer eller lign.
l
og er vig
gtigt
for at sikre
e en bred opb
bakning til planerne og en forståelse for lodsejern
nes meget
Inddragelse af lodsejere
konkrete udfordringer.
u
e kræver der i mod en me
eget mere
målrettet tilgang på et tidligere tidspunkt i proce
essen, hvis planerne
p
skal kunne realiseres.
Tidspunktter for inddrragelse
Som Skovvforeningen og
o Landbrug & Fødevare
er ser det, er der to tidspu
unkter, hvor d
det er
helt afgøre
ende for en god
g proces at
a inddrage lo
odsejerne.
e inddragelse
e bør ske und
der udarbejd
delsen af selv
ve Natura 20
000-planen – dvs.
Den første
før planudkastet sende
es i en evt. offentlig hørin
ng. I denne fa
ase har en in
nddragelse af
lodsejeren
n flere formål:
• En reell indflydelse på indsatsprrogrammet i planerne og anvendelse af virkemidle
erne
er den mest sikre metode
m
til at aktivere
a
lodssejerne i genn
nemførslen af
a planen. Akktive
lodseje
ere er et ubettinget kriteriu
um for success i en proces
s baseret på frivillighed.
• En dialog vil også kunne
k
afsløre
e eventuelle fejl i basisan
nalysen, som
m lodsejer må
åtte
have ke
endskab til og
o sikre, at lo
odsejerens lo
okalviden om
m fx plejehisto
orik, fornuftig
g
arronde
ering, tidvise oversvømm
melser m.v. ka
an inddrages
s, hvis den er relevant, så
åledes
at plane
erne laves på det bedst mulige
m
grund
dlag
• En frem
madrettet dialog og inform
mation om pla
anlægningen
n og indholde
et i planen viil
kunne sikre
s
gensidiig forståelse for udfordrin
ngerne og nø
ødvendigheden af en mållrettet
indsatss.

s
værre Naturstyre
elsen eller an
nden statslig myndighed med
m ansvar for
Det vil således
planlæg
gningen, derr kontakter lo
odsejeren.
nden inddragelse skal find
de sted i forb
bindelse med
d udarbejdelssen af de
Den an
kommu
unale handleplaner. Her bør
b der være
e en mere må
ålrettet lodse
ejerinddragellse og
en merre konkret dia
alog. Kommu
unen skal sø
ørge for, at de
er bliver tage
et kontakt til
lodseje
ere med lysåb
bne arealer og
o Naturstyre
elsen står for kontakten til
t lodsejere m
med
fredsko
ovspligtige skkovbevoksed
de arealer. Dialogen
D
kan blandet ande
et handle om
m
hvilke tiltag,
t
der kan
n igangsætte
es på hvilke arealer
a
med hvilke virkem
midler og hvo
ordan
der kan
n søges tilsku
ud. Dialogen
n kan enten være
v
direkte mellem kom
mmunen /
Natursttyrelsen og lo
odsejeren eller der kan in
nddrages fag
gpersoner, hvvor det finde
es
relevan
nt. Da det er bestemt, at planerne
p
prim
mært skal ge
ennemføres med
m frivillige
e tiltag
er en dialog med lo
odsejeren afg
gørende for resultatet.
r
Jo før denne kontakt etable
eres,
jo bedre resultater kan
k opnås og
g man sikrerr sig mod at lave
l
en planllægning, som
m reelt
ikke vil blive realise
eret.
Metode
e
Natura 2000-områd
der er vidt forrskellige båd
de hvad angå
år størrelse og
o ejerstruktu
ur.
e nødvendigt med en diffferentieret tilgang til lodse
ejerinddrage
elsen.
Derfor kan det være
Områd
der med enke
elte eller få ejjere – ejere med
m stor and
del af et områ
råde
I tilfæld
de hvor det er en enkelt lo
odsejer eller nogle gansk
ke få (op til fxx 5) der ejer et
område
e bør der væ
ære en direkte
e kontakt og et møde med hver enkellt lodsejer. D
Dette
bør ogsså være tilfæ
ælde hvis der er lodsejere
e, der ejer en vis andel (fxx mere end 5
50
pct.) aff et Natura 20
000-område.. Lodsejerne bør kontakte
es direkte ve
ed brev eller
telefonkkontakt og møderne
m
bør aftales og affholdes indiv
viduelt.
der med mang
ge (> 5) lodssejere
Områd
I tilfæld
de, hvor der er
e flere lodse
ejere i et omrråde eller der kan være in
nteresse for og
synergii i at lave fællles plejeprojjekter, vil derr kunne holdes møder forr flere / alle
lodseje
ere samtidigt.. Mødetid og sted kan fasstsættes af myndigheden
m
n for hvert en
nkelt
område
e og de relevvante lodseje
ere inviteres pr. brev. Hvis der efter ett sådan
fællesm
møde er interresse for individuelle mød
der bør lodse
ejerne tilbyde
es sådanne.
vning
Lovgiv
Bestem
mmelserne om
m lodsejerind
ddragelse bø
ør indskrives direkte i miljjømålsloven,
såledess at der blive
er tale om en lovbunden inddragelse.
i
De nærmere
e retningslinjjer for
inddrag
gelsen kan ske i en bekendtgørelse eller
e
vejlednin
ng. Hvis man
n af lovteknisske
grunde i stedet vælger at give ministeren
m
be
eføjelser til att fastsætte re
egler om
gelse i loven,, bør de nærrmere detalje
er vedr. inddrragelsen besskrives i
inddrag
lovforsllagets bemæ
ærkninger, så
åledes at det er klart at he
ensigten er en
e direkte
inddrag
gelse af lodse
ejere. Man skal
s
være opm
mærksom på
å, at dialog og
o
lodseje
erinddragelse
e ikke er løst på et enkeltt møde. Det vil
v ofte være behov for
opfølgn
ning og genta
agne møder..
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Det børr ikke være op
o til den enkkelte myndig
ghed at vurde
ere, hvornår og om lodse
ejerne
skal ind
ddrages. Dett skal sikres, at der er mid
dler til at gen
nnemføre lod
dsejerinddrag
gelsen
både hos Naturstyrelsen og i ko
ommunerne.

Dansk Sko
ovforening
Tanja Blind
dbæk Olsen
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