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Temadag om Vand- og Natura 2000-planer 
11. marts 2011 på Dalum Landbrugsskole 

 
Høringsperioden for Vand- og Natura 2000-
planerne udløber den 6. april 2011. Tolvmandssek-
tionen afholder derfor en temadag om Vand- og 
Natura 2000-planerne med fokus på afgivelse af 
høringssvar, og hvordan man som lodsejer bedst 
kan forholde sig til og håndtere Vand- og Natura 
2000-planerne på sin ejendom. 

Temadagen giver et indblik i processen med Vand- 
og Natura 2000-planerne, planernes opbygning og 
hovedproblemstillingerne, og hvordan disse kan 
håndteres. Der vil således være vægt på det faglige 
indhold i form af mulige input til høringssvar og 
forhandlingerne med kommunerne, men også de 

mere overordnede erhvervspolitiske emner berø-
res. 
 
Tid og sted 
Temadagen afholdes 11. marts 2011 fra kl. 10.00 
til ca. 15.00 på Dalum Landbrugsskole,  
Landbrugsvej 65, 5260 Odense S 
 
Pris og tilmelding 
Deltagelse koster 300 kr. inkl. forplejning på dagen. 
Tilmelding kan foretages ved at sende en mail med 
oplysning om navn, adresse og telefonnummer til 
tolvmand@lf.dk eller på telefon 33 39 46 59.  
 
Tilmeldingsfrist er 3. marts 2011

 
 
Program 
 
Velkomst  
Formålet med temadagen. Overordnet om planerne 
– høringer, tidsplaner m.v. 
Formand for Tolvmandsudvalget Lars Hvidtfeldt 
 
Vand-planerne generelt 
Hvordan er planerne bygget op, hvordan er videns-
grundlaget fremskaffet og hvilke målsætninger 
bygger de på? Kort om processen indtil nu, hvad 
arbejder vi med i Landbrug & Fødevarer og politi-
ske udeståender. 
Direktør for miljø og energi Niels Peter Nørring, 
Landbrug & Fødevarer 
 
Indholdet i Vand-planerne 
Hvilke temaer i planerne har særlig relevans for 
landbruget? De vigtigste generelle temaer, hvor der 
bør være særlig fokus. Hvordan håndteres pro-
blemstillingerne bedst i forbindelse med hørings-
svar og kontakt til kommuner? 
Chefkonsulent Erik Jørgensen, Landbrug & Føde-
varer 
 
Natura 2000-planerne i det åbne land generelt 
Hvordan er de bygget op, hvordan er vidensgrund-
laget fremskaffet og hvilke målsætninger bygger  

 
de på? Hvad arbejder Landbrug & Fødevarer for og 
hvad bliver processen fremover? 
Chefkonsulent Karen Post, Landbrug & Fødevarer 
 
Indholdet i Natura 2000-planerne  
Hvilke temaer i planerne har særlig relevans for 
landbruget? Hvilken betydning kan det få for den 
enkelte ejendom? Hvordan håndteres problemstil-
lingerne bedst i forbindelse med høringssvar og 
kontakt til kommuner?  
Specialkonsulent Heidi Buur Holbeck, Videncenter 
for Landbrug 
 
Natura 2000-planerne i skoven 
Hvordan håndteres Natura 2000 i skoven og hvad 
skal man være særligt opmærksom på, hvis man 
har Natura 2000 skovarealer på sin ejendom? 
Hvordan håndteres problemstillingerne bedst i for-
bindelse med høringssvar? 
Tanja Blindbæk Olsen, Dansk Skovforening 
 
 
Afslutning på dagen 
Formand for Tolvmandsudvalget Lars Hvidtfeldt 
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