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5. juli 2012 

TO 

 

Notat 

 

 

Læsevejledning til Natura 2000-handleplanerne – revideret version 

Nu er alle handleplanerne sendt i høring. Da der for den lysåbne natur er tale om kommunale 

planer kan der være forskellige høringsfrister. For den del som vedrører de fredskovspligtige 

skovbevoksede arealer er høringsfristen – uanset den kommunale frist – fredag d. 17. august. 

  

Du kan finde udkastet til handleplaner for de enkelte områder på Naturstyrelsens hjemmeside 

 

Høringsfrister for den kommunale del af planerne kan ses på Kommunernes Landsforenings 

hjemmeside  

 

Når du skal til at læse og kommentere handleplanerne er det en god ide også at finde Natura 

2000-planen for området frem. Der vil i handleplanerne ofte blive henvist til de forskellige 

tilstandsklasser og derfor er særligt figur 4 i Natura 2000-planen, der viser den vurderede tilstand 

af de forskellige naturtyper, vigtig. OBS: Vær opmærksom på at denne figur for skovnaturtyperne 

er ændret i de fleste planer og den findes i et rettelsesblad. 

 

Det kan også være en god ide at finde de kortlagte arealer på en ejendom via prior-kortet. 

Desværre er tilstandsvurderingen ikke opdateret i prior. Så har du nogle arealer som du er særligt 

interesseret i at kende tilstandsvurderingen for skal du kontakte din lokale enhed hos 

Naturstyrelsen. 

 

Opbygning af handleplanerne: 

Langt de fleste kommuner og Naturstyrelsen har anvendt det fælles paradigme for udarbejdelsen 

af handleplanerne. Handleplanerne er derfor bygget stort set ens op – der kan dog være lokale 

afvigelser. Planerne vil som udgangspunkt indeholde følgende afsnit:  

 

 Baggrund  

 Sammendrag af den statslige Natura 2000-plan 

 Mål for planperioden 

 Forventede metoder og forvaltningstiltag (nyt) 

 Prioritering af den forventede forvaltningsindsats (nyt) 

 Forventet effekt (nyt) 

 Bilag 1: Naturtyper og arter på udpegningsgrundlag  

http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Handleplaner/Handleplaner_hoering/
http://www.kl.dk/Natura2000
http://www.kl.dk/Natura2000
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/Se_Planerne/
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Natura_2000_planer/Se_Planerne/
http://prior.dmu.dk/
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 Bilag 2: Fordeling af indsats mellem handleplan-myndigheder 

 Bilag 3: Kort med kortlagte naturtyper 

 Bilag 4: Resumé af offentlige lodsejeres drifts- og plejeplaner  

 Bilag 5: Forklaring af Natura 2000-begreber m.m. 

 Bilag 6: Strategisk Miljøvurdering 

 

Forklaringerne af Natura 2000- begreberne i bilag 5 er helt essentielle for at forstå det ellers noget 

tekniske sprog i planerne og disse bør derfor læses først. 

 

Det er vigtigt at bemærke sig at offentlige lodsejere har mulighed for selv at planlægge for deres 

arealer og deres arealer vil derfor oftest ikke indgå i handleplanerne. Så for de områder der består 

af både offentlige og private arealer vil handleplanerne oftest være begrænset til den forvaltning 

der tænkes gennemført på de private arealer. Det er derfor en god ide at orientere sig i den 

offentlige plejeplan, hvis en sådanne findes for ens område, så man kan få en ide om hvilken 

indsats der tænkes gennemført på de offentlige arealer inden for området. 

 

Baggrund 

Afsnit der beskriver lovgrundlaget samt hvilke myndigheder der er ansvarlige for den enkelte plan. 

 

Sammendrag af den statslige Natura 2000-plan 

Sammendraget skal kort referere områdebeskrivelsen, naturværdierne, truslerne, målsætningen 

og den planlagte indsats som er beskrevet i Natura 2000-planerne. 

Skovforeningen anbefaler at skimme afsnittet igennem og lige sammenholde det med planen – 

det giver kun mening at kommentere på de dele der afviger, da planen ikke ændres. 

 

Mål for planperioden 

Dette er et sammendrag af Natura 2000-planens indsatsprogram. Igen giver det kun mening at 

kommentere på dele der måtte afvige fra planen. Skovforeningen har i nogle planer konstateret 

afvigelser i forhold til planen. Det vil være planens oprindelige tekst som er gældende. 

 

Forventede metoder og forvaltningstiltag 

Angiver de metoder og forvaltningstiltag, som vurderes nødvendige for at opfylde 

målsætningerne. Der vil være tale om ”standard metoder”. Planerne har typisk opdelt de 

forventede metoder og forvaltningstiltag i: 

 Naturtyper 

o Lysåbne naturtyper 

o Skovnaturtyper 

o Ny habitatnatur (udvidelser!)  

 Arter 
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 Andre tiltag  

 

For skovnaturtyperne vil det være: 

 Skovnaturtypebevarende drift og pleje 

 Urørt skov 

 Forbedring af hydrologien  

 

Se en beskrivelse af hvad der menes med ”Skovnaturtypebevarende drift og pleje” og ”urørt skov” 

i det bilag i handleplanen som hedder: ”Forklaring af Natura 2000-begreber”. 

 

Der vil i de fleste planer være en beskrivelse af igangværende indsatser og behovet for en særlig 

indsats til sikring af naturtyperne. 

 

Har man fredninger eller skovlovsaftaler (fx urørt skov) inden for Natura 2000-området bør dette 

fremgå under igangværende indsats ligesom at planen bør forholde sig til fredningen og sikre at de 

tiltag der foreslås ikke er i modstrid med aftale/fredning. Hvis de er det vil det kræve en 

dispensation fra eller en ændring af fredningen. 

 

I afsnittet ”Forventede metoder og forvaltningstiltag” forudsættes det, at den konkrete indsats på 

et areal i stort omfang forventes udmøntet ved, at lodsejeren søger om tilskud under 

Landdistriktsprogrammet. Men husk at ejer ikke er forpligtet til at søge om tilskud – det er 

handleplanmyndighedens forpligtelse at sikre programmets gennemførelse. 

 

Prioritering af den forventede forvaltningsindsats 

Her er først gengivet statens overordnede prioritering (de 4 sigtelinjer fra Natura 2000-planen). 

Derefter følger prioriteringen for det enkelte område. 

 

Her vil man som lodsejer kunne få et billede af hvor højt indsatsen for de naturtyper der findes i 

området prioriteres. Det er dog meget forskelligt hvor detaljeret dette afsnit er i de enkelte planer. 

 

Forventet effekt 

Her beskrives den forventede effekt af de enkelte foreslåede tiltag. Der er tale om standard tekst, 

som til dels er tilpasset de enkelte områder. Hvis man som ejer har viden om at den effekt de 

beskriver for de foreslåede tiltag enten ikke vil være tilstrækkelig eller vil være umulig at 

gennemføre er det vigtigt at fremhæve dette i et høringssvar. 
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Bilag 

 

I bilaget som viser udpegningsgrundlaget kan man få et overblik over hvilke naturtyper og arter 

der er kortlagt i det enkelte område. 

Bilaget som viser ”Fordeling af indsats mellem handleplan-myndigheder” vil give et billede af 

hvilken myndighed der vil være ansvarlig for at gennemføre de foreslåede tiltag og altså hvilke 

myndigheder man som ejer skal indgå en eventuel aftale med. 

 

Bilaget med de ”Forklaring af Natura 2000-begreber” er en god hjælp til at forstå det til tider 

meget tekniske sprog. 


