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Høring - Bekendtgørelse, justering af 2000-områdegrænser, journalnummer 2018-5670
Dansk Skovforening takker for muligheden for at komme med bemærkninger til bekendtgørelsen
om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af
visse arter, med frist for bemærkninger 17. september 2018.
Dansk Skovforening er overordnet set tilfredse med processen omkring justeringen af Natura
2000-områdeafgrænsningen og den seneste inddragende proces ved udpegningen af de 10 nye
Natura 2000-områder. De foreslåede ændringer vil sikre 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.
Svært tilgængeligt materiale
Vi er helt bevidste om, at det har været en meget omfattende proces. Særligt håndteringen af de
mange indkomne høringssvar og forslag til både udvidelser og indskrænkningerne af områderne,
samt at det er en vanskelig opgave at præsentere de endelige forslag i en let forståelig form.
Vi må dog pointere, at det her i sidste runde har været er et overordentligt vanskeligt tilgængeligt
høringsmateriale. Særligt har vi haft medlemmer, som har svært ved at gennemskue
kortmaterialet og finde frem til de relevante oplysninger for deres ejendom.
Savner mere uddybende begrundelser
Der har ligget et politiks vedtaget fagligt grundlag bagved justeringerne. Faglige kriterier som har
været drøftet og udviklet i dialog med interessenterne gennem Grønt Fremdriftsforum inden der
blev taget politisk beslutning om de endelige retningslinjer for justeringen. En proces vi har
støttet.
Fagligheden er vigtig og derfor ærgrer det os at begrundelserne i de nu foreliggende
høringsnotater i nogle tilfælde virker overfladiske og ikke giver ejerne og andre de svar som de har
brug for, for at kunne forstå de valgte justeringer. I høringsnotaterne for de enkelte områder er
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der lavet en vurdering af de indkomne forslag og det er forsøgt beskrevet hvad der ligger til grund
for disse. Vi pointerede allerede i forbindelsen med høringen i vinter, at de enkelte kriterier kan
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. Derfor er dialogen med lodsejerne og de
faglige begrundelser vigtige for at skabe den nødvendige forståelse for lodsejerne.
Vi kunne have ønsket, at begrundelsen var uddybet bedre, de steder hvor det er en konkret
vurdering, der ligger til grund. Det ville have givet en bedre forståelse for hvorfor nogle arealer er
udtaget og andre bibeholdt selvom de ligger side om side og for jordejeren kan synes ens.
Vi vil derfor henstille til, at det også efter høringsperioden vil være muligt for de lodsejere der har
spørgsmål til helt konkrete faglige vurderinger, at få svar ved henvendelse til de lokale enheder.
Fortsat behov for information
Der vil fortsat være et behov for at informere lodsejere og interessenter om betydningen af
ændringen af bekendtgørelsen, når den træder i kraft. Særligt forskellen på hvornår ændringerne
får virkning afhængig af om det er habitatområdet eller fuglebeskyttelsen der ændres. Vi bidraget
gerne til denne information, men det er også vigtigt at det fremgår tydeligt på Miljøstyrelsens
hjemmeside de relevante steder.
Med venlig hilsen
Tanja Blindbæk Olsen
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