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Indhold af N2000-plan
Natura 2000-planen består af
følgende delelementer:
BASISANALYSEN
Beskrivelse
af området

Igangværende
naturpleje

Vurdering af
trusler

Vurdering af
tilstand/
status

Målsætning

Indsatsprogram

Strategisk
miljøvurdering

Igangværende naturpleje
Koordineret med Skov- og Naturstyrelsen.
Forhøring d. 14. jan. - forventes der tilbagemelding fra kommunerne
- Handleplanbkg. i forhøring
Vurdering af trusler
Er gjort mere skarp – reelle ikke hypotetiske trusler !
De vigtigste trusler inden for Natura 2000 områderne:
Næringsstofbelastning, tilgroning, uhensigtsmæssig
hydrologi, forstyrrelser, prædation

Tilstandsvurdering
Beregnes på baggrund af overvågningsdata – indsamlet i det nationale
overvågningsprogram 2004-2009
Vurderingssystemet er udviklet af DMU
Metoden er fastlagt i bekendtgørelse - justeres - forhøring 14. jan.
Vurdering af naturtypers tilstand
V
Dårlig

IV
Ringe

III
Moderat

II
God

I
Høj

Naturtyper i tilstandsklasse I og II opfylder kravet om gunstig bevaringsstatus, forudsat
at der gennemføres den for naturtyperne nødvendige indsats.

Vurderingssystem mangler for visse naturtyper samt for arternes
levesteder - udarbejdes ifb. med nyt overvågningsprogram 2011-2015

Målsætning
Overordnede mål
I overensstemmelse med Miljømålsloven og EU-direktiverne er målet
at Sikre eller genoprette gunstig bevaringsstatus for naturtyper og for
arter på udpegningsgrundlaget.
Overordnet målsætning
For hver plan er der udarbejdet en målsætning der angiver det
overordnede sigte for, hvorledes områderne skal udvikle sig både for
at sikre områdets integritet og en gunstig bevaringsstatus for arter og
naturtyper.
Udarbejdes på baggrund af følgende kriterier:
– Stort antal, levested eller bestand
– Få forekomster
– Truede naturtyper eller arter
– Særlige danske ansvarsområder

Målsætning
Konkrete målsætninger
For hver plan udarbejdes der konkrete målsætninger for de enkelte
naturtyper og for arterne på udpegningsgrundlaget.
Antalsangivelser for yngle- eller rastefugle er tilrettet således disse er
i overensstemmelse med DK indmelding til EU.
OBS!
I Natura 2000-planerne er det ikke et bestemt antal yngle/rastefugle,
men tilstanden og størrelsen af fuglenes levesteder der målsættes for.

Modstridende interesser
Det vurderes om målsætningen om gunstig bevaringsstatus for en
naturtype kan indebære en nedprioritering af en anden naturtype eller
art. I visse tilfælde foretages der et valg.
Modstridende interesser mellem Natura 2000-planer og Vandplaner
kan forekomme.
• Habitatdirektivets Art. 6 er ”stærkest”

Indsatsprogram
Indsatsprogrammet er miljøministerens retningslinier for de statslige
og kommunale handleplaner i 1. planperiode – er bindende.
Programmet fastlægger de overordnede rammer og retningsliner for
indsatsen i de enkelte N2000 område og skal sikre:
•

Opfyldelse af direktiverne

•

Handlemuligheder for de efterfølgende handleplaner og til
aftaler med lodsejerne

Indsatsprogram
Sigtelinier for indsatsen i 1. planperiode (2010-2015)
1. Sikre naturtilstanden af eksisterende naturarealer og arter
2. Sikre små naturarealer
3. Sikre naturtyper og levesteder som lovligt kan ødelægges
4. Indsats for truede naturtyper og arter

Grøn Vækst
Natura 2000-planer
• Ekstensiv drift og pleje af ca. 130.000 ha. I Natura 2000-områder.
• ca. 4.300 ha ny natur i Natura 2000-områder.
• Sikring af ca. 20.000 ha skov-naturtyper
• Forbedret hydrologi på 14.-16.000 ha.
Tiltag i vandplaner
• Reduktion i udvaskningen af kvælstof (19.000 tons) og fosfor (210 tons).
• Etablering af ca. 13.000 ha vådområder og ådale.
• Udlægning af ca. 50.000 ha randzoner.
• Etablering af ca. 7.500 ha ny skov.
• Forbedring af vandløbskvaliteten på 7.300 km.
Ny husdyrbekendtgørelse – har været i høring

Betydning for myndigheder
Natura 2000-planerne betyder ikke ændringer i gældende lovgivning
• Habitatbkg. gælder stadig - konsekvensvurderinger, anmeldeordning.
• Eneste undtagelse er husdyrgodkendelsesloven – landsdækkende, ensartede
regler
Planerne er bindende – dvs. kommunerne ikke kan sidde hverken målsætning
eller indsatskrav overhørig.
• Konsekvensvurdering skal holdes op mod planernes målsætning.
• Planernes afvejning af modstridende interesser er bindende.
• Indsatsprogrammet vil give retningen for kommunernes og statens forvaltningspraksis.

