
Læsevejledning - Sådan læser du planen 

Alle Natura 2000-planerne er bygget ens op. I det følgende gennemgås indholdet af de enkelte 

afsnit i planen, ligesom det er fremhævet, hvilke særlige elementer du, som ejer, skal være 

opmærksom på. 

  

• Generel beskrivelse af området og af de naturtyper og arter, som udgør udpegningsgrundlaget for 

det enkelte Natura 2000-område.  

  

• Trusler mod områdets naturværdier, som på kort eller lang sigt kan få betydning for, om man kan 

nå målet om en gunstig bevaringsstatus. Der beskrives både aktuelle trusler og potentielle trusler. 

Trusselsbilledet vil få betydning for, hvilken konkret indsats, der senere foreslås i handleplanen. 

  

• Igangværende pleje eller genopretning, f.eks. om eksisterende fredninger på arealerne eller 

aftaler om urørt skov eller særlig drift og pleje af arealer i området. 

  

• De enkelte naturtypers aktuelle tilstand er vurderet ud fra data indsamlet ved kortlægningen. Her 

er anvendt et system udarbejdet af DMU og andre forskningsinstitutioner. 

  

• Bevaringsstatus/prognose beskriver, hvordan naturtypernes tilstand forventes at være i fremtiden, 

såfremt der ikke sker ændringer i udnyttelsen og de trusler, som findes i dag. Tilstanden er inddelt i 

5 klasser: I (bedst), II, III, IV og V (dårligst). 

 

• Målsætningen for området beskriver først den langsigtede målsætning for Natura 2000-området. 

Helt overordnet går den ud på at sikre eller genoprette en gunstig bevaringsstatus for de naturtyper 

og arter, som findes på udpegningsgrundlaget for området. 

 

Dernæst fastsættes konkrete målsætninger for udviklingen af arealet og tilstand for de udpegede 

naturtyper og arter. Målet kan f.eks. være at øge arealet med en bestemt naturtype, eller at man 

ønsker en bestemt drift.  

  

Til sidst beskrives eventuelle modstridende naturinteresser. Heraf fremgår det, hvis der er foretaget 

en prioritering af dele af udpegningsgrundlaget på bekostning af andre beskyttelseselementer. 

  

• Indsatsprogram er den mest konkrete del af planen. Her har man nationalt vedtaget fire sigtelinjer 

for indsatsen i den første planperiode 2010-2015 (dog frem til 2021 for skovbevoksede, 

fredskovspligtige arealer). 

De fire sigtelinjer er: 

1. Sikring af eksisterende naturarealer og arter, typisk gennem en vedvarende ekstensiv drift.  

2. Sikring af små naturarealer, bl.a. gennem arealmæssig sammenkædning af små arealer.  

3. Sikring af ikke-beskyttet natur (f.eks. marine rev og skov).  

4. Indsats for truede arter og naturtyper, hvis arealmæssige udbredelse er for nedadgående. 

For hver sigtelinje er beskrevet en række generelle eller konkrete retningslinjer, som skal sikre den 

ønskede tilstand og er den indsats, som skal indarbejdes i handleplanerne. Hvordan indsatsen skal 

gennemføres, og hvilke specifikke arealer der f.eks. skal lægges urørt eller udvides, vil således først 

blive konkretiseret i handleplanerne. 



 

Hvor konkret den enkelte plan er, vil afhænge af arealet for det enkelte område, antallet af 

naturtyper og antallet af ejendomme, der er omfattet af planen. 

  

Således vil en plan for et område med en eller få ejendomme, et ret lille areal og få naturtyper oftest 

virke mere konkret og lettere at forholde sig til end en plan, der dækker et stort område med mange 

ejendomme og mange forskellige naturtyper og trusselsbilleder. 

  

• Sammenhæng og synergi med vandplanen beskriver Natura 2000-planens og vandplanens 

snitflade. 

Natura 2000-planen for hvert område indeholder 4 bilag.  

  

Bilag 1. Kortet kan være meget nyttigt til at se grænserne for området. Det anbefales at gå ind på 

kortsiden via Naturstyrelsens hjemmeside og zoome ind for at se flere detaljer. 

 

Bilag 2. Her listes forslag til virkemidler til at imødegå de trusler mod naturtyper og arter, som er 

identificeret i basisanalysen og i planen. Kommunen og Naturstyrelsen er ikke bundet af de 

foreslåede virkemidler. Bilaget er godt til at danne sig et overblik over, hvad man kunne forstille 

sig, der kan indgå i en kommende aftale. Desuden kan de forslåede virkemidler måske også tjene 

som inspiration til at forslå virkemidler, som man, som ejer, har erfaring for virker, eller som man 

vurderer, vil være effektiv til at imødegå den beskrevne trussel. 

  

Bilag 3. Prioritering af de overordnede naturforvaltningsopgaver, som skal gennemføres i første 

planperiode indgår i alle planer. 

  

Bilag 4. Miljørapporten skal udarbejdes som følge af lov om miljøvurdering af planer og 

programmer. Den skal sikre, at der ikke er modstrid mellem planer for området. 

Særlige elementer for skovnaturtyperne 

Der er flere generelle elementer, som går igen i stort set alle planerne for skovnaturtyper. 

  

Under sigtelinje 1 vil der være nævnt at: ”Skovnaturtyper skal sikres en hensigtsmæssig ekstensiv 

drift og pleje. I særlige tilfælde kan permanent ophør af drift i skovnaturtyper (urørt skov) være 

nødvendig for at opfylde direktivforpligtigelsen, primært på arealer, som i forvejen i en længere 

periode har haft minimal eller ingen hugst”. 

 

Under sigtelinje 3 vil der stå, at ”Skovnaturtyper sikres. Der kan dog være tale om en dynamisk 

situation, hvor det ikke nødvendigvis er de samme forekomster, der over tid bidrager til sikring af 

en skovnaturtype.” 

 

Der er en erkendelse af, at mange af skovnaturtyperne netop er fremkommet som resultat af den 

drift, der har været praktiseret på arealerne. For at opretholde naturtyperne på sigt er det således 

nødvendigt at indgå aftaler med ejerne om en drift, der kan sikre de registrerede skovnaturtyper, 

men at det ikke behøver at være på et fastlåst areal.  

 

Det kan således godt ske, at et bøgeareal der ikke er kortlagt som en naturtype lige nu kan 



”overtage” forpligtigelsen senere fra et areal, hvor det kan være svært at opretholde den nævnte 

skovnaturtype. 
 


