
 Til kommunaldirektøren  
  
 

Orientering om justering af grænser for Natura 2000-områder i 
2017

Med den politiske aftale om Naturpakken er det besluttet at undersøge 
mulighederne for at justere på områdegrænserne for Natura 2000-områderne, dvs 
de beskyttelsesområder som i Danmark er udpeget efter EU’s naturdirektiver 
(habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet).

Aftalen rummer følgende opgave: 

Tilpasning af Natura 2000-områdernes afgrænsning
Natura 2000-områderne er nogle af de mest værdifulde naturområder i 
Danmark. Der indgår dog i de udpegede Natura 2000-områder intensive 
jordbrugsarealer og byarealer, som ikke bidrager til beskyttelsen af 
direktivarter og -naturtyper, men som alligevel er underlagt nogle af de 
krav, der følger af Natura 2000-udpegningen.
Der iværksættes, i dialog med interessenterne og EU-kommissionen, en 
gennemgang af afgrænsningen af Natura 2000-områderne med henblik 
på at undersøge muligheden for at mindske andelen af intensivt drevne 
jordbrugsarealer og evt. at udvide de udpegede områder med mere 
værdifuld natur, hvor det understøtter direktivmål. (Aftale om 
Naturpakke, Maj 2016)

Med dette brev vil jeg orientere om processen, så I er forberedte på, at jeres 
kommuner inddrages på to forskellige tidspunkter i 2017. Dels en første mulighed 
for teknisk – fagligt indspil i februar-marts 2017, og dels en efterfølgende politisk 
høring med inddragelse af interessenter, lodsejere m.fl. forventet juni til 
september 2017. EU-Kommissionen skal gerne godkende ændringerne, og det skal 
kunne dokumenteres, at arter og naturtyper omfattet af direktiverne ikke lider 
skade.

Fase 1: Teknisk fase i februar og marts 2017
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, SVANA er i færd med at kvalitetssikre de 
eksisterende grænser, så de svarer til dagens digitale værktøjer. Herefter ses på 
egentlige grænsejusteringer.

Regeringen har særlig vægt på intensivt drevne jordbrugsarealer og bynære 
arealer.  SVANA vil derfor give kommuner med Natura 2000-arealer mulighed for 
at pege på bynære arealer og jordbrugsarealer, som giver problemer i den daglige 
forvaltning, og som kan udtages af beskyttelsesområderne uden at skade de arter 
og naturtyper, som er grundlaget for udpegningen.
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Den proces forventes at forløbe i februar og marts, og SVANA inviterer som optakt 
kommunernes naturmedarbejdere til en teknisk præsentation af digitale værktøjer 
og muligheder i slutningen af januar.

Fase 2: Offentlig høring og politisk fase juni til september 2017
På baggrund af de opdaterede kort og bidrag fra kommunerne udarbejder SVANA i 
foråret et forslag til offentlig høring. I den offentlige høring forventes inddragelse 
af lodsejere, interessenter og egentlige politiske høringssvar fra kommunerne.

SVANA planlægger at sende materiale i offentlig høring før sommerferien 2017, og 
håber at kunne færdiggøre eventuelle tilpasninger i vinteren 2017-18, hvorefter 
EU-Kommissionen skal godkende de foreslåede justeringer.

Har I nogle spørgsmål, kan I kontakte enhedschef Helle Pilsgaard 
(Hepi@svana.dk) eller specialkonsulent Lisbeth B. Andersen (lba@svana.dk  tlf. 
9358 8049)

Med venlig hilsen

Hans Christian Karsten
Vicedirektør
svana@svana.dk
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