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Europæisk Natur

Medlemslandene i EU har udpeget naturområder,
der tillægges status som særligt værdifulde set i et
europæisk perspektiv

Habitatområder
+ Fuglebeskyttelsesområder  
_____________________________

Natura 2000 områder

Overalt i Europa er 
naturen under pres, 
og dyr og planter går 
tilbage i antal og udbredelse. 



Natura 2000 i Danmark

246 Natura2000 områder:
• 254 habitatområder
• 113 fuglebeskyttelses-områder

Udpegningsgrundlag:
• 59 naturtyper 

35 dyre- og plantearter
• 84 fuglearter



Bio-
geografiske    7         2 
regioner

Naturtyper 200      60

Arter         700     100  

EU       DK

Biogeografiske 
regioner 



Biogeografiske 
regioner 
i Danmark

• atlantisk biogeografisk region  

• kontinental biogeografisk region.



Natura2000 i Danmark

Natura 2000-områder samlet

Areal km² Andel %

Land 3.591 8,3
21,6

Af Danmarks landareal
Af samlet Natura 2000-
areal

Marint 13.047 12,3
78,4

Af Danmarks havareal
Af samlet Natura 2000-
areal

I alt 16.638



Natura 2000 planlægning
jf. Miljømålsloven

Offentligheds
fase/idefase

Forslag til   
Natura 2000 plan

Endelig 
Natura 2000 plan

Forslag til 
Natura2000
handleplan

Endelig
Natura2000 
handleplan

Kortlægning og 
basisanalyse



Natura 2000 planlægning
jf. Miljømålsloven

Offentligheds
fase/idefase

Forslag til   
Natura 2000 plan

Endelig 
Natura 2000 plan

Forslag til 
Natura2000
handleplan

Endelig
Natura2000 
handleplan

Kortlægning og 
basisanalyse

Kortlægning og basisanalyse
2004-2007

Amterne lysåbne naturtyper

SNS skovbevoksede naturtyper



Natura 2000 planlægning
jf. Miljømålsloven

Offentlighedsfase/
idefase

Forslag til   
Natura 2000 plan

Endelig 
Natura 2000 plan
senest om 1 år 

Forslag til 
Natura2000
handleplan

Endelig
Natura2000 
handleplan

Kortlægning og 
basisanalyse

Offentlighedsfase Idefase
juni 2007 – december 2007

Resultat:
ca. 1700 forslag

Mål:
Bred inddragelse 
af offentligheden



Natura 2000 planlægning
jf. Miljømålsloven

Offentligheds
fase/idefase

Forslag til   
Natura 2000 
plan

Endelig 
Natura 2000 plan
senest om 1 år 

Forslag til 
Natura2000
handleplan

Endelig
Natura2000 
handleplan

Kortlægning og 
basisanalyse

Her er vi på mandag!!

Forslag til Natura2000 plan
2007 – oktober 2010

Kommunerne har haft 
udkast i forhøring
sidste vinter 

Forslag sendes i offentlig 
høring i ½ år 
fra oktober 2010 
frem til marts 2011



Natura 2000 planlægning
jf. Miljømålsloven

Offentligheds
fase/idefase

Forslag til   
Natura 2000 plan

Endelig 
Natura 2000 plan

Forslag til 
Natura2000
handleplan

Endelig
Natura2000 
handleplan

Kortlægning og 
basisanalyse

Endelig Natura2000 plan
Færdig senest oktober 2011

Miljøcentrene er tovholdere 
på Natura2000 planerne 

– og vandplanerne



Natura 2000 planlægning
jf. Miljømålsloven

Offentligheds
fase/idefase

Forslag til   
Natura 2000 plan

Endelig 
Natura 2000 plan
senest om 1 år 

Forslag til 
Natura2000
handleplan

Endelig
Natura2000 
handleplan

Kortlægning og 
basisanalyse

Forslag til Natura2000- handleplan

SNS og Kommunerne 

udarbejder forslag  

Forslag sendes i offentlig 
høring senest 6 måneder 
efter offentliggørelsen af
Natura2000 planen

8 ugers høring

Natura2000 
handleplaner



Natura 2000 planlægning
jf. Miljømålsloven

Offentligheds
fase/idefase

Forslag til   
Natura 2000 plan

Endelig 
Natura 2000 plan
senest om 1 år 

Forslag til 
Natura2000
handleplan

Endelig
Natura2000 
handleplan

Kortlægning og 
basisanalyse

Endelig Natura2000- handleplan

Færdig senest 1 år efter 
Natura2000planen er færdig

Det vil sige senest 
oktober 2012



Aftalefase

Natura 2000 planlægning
jf. Miljømålsloven

Offentligheds
fase/idefase

Forslag til   
Natura 2000 plan

Endelig 
Natura 2000 plan
senest om 1 år 

Forslag til 
Natura2000
handleplan

Endelig
Natura2000 
handleplan

Kortlægning og 
basisanalyse

Aftale fase

Kommunen indgår aftaler for:
lysåbne naturtyper 
ikke fredskovpligtig skov 
arter

SNS indgår aftaler for: 
private skovbevoksede, fredskovpligtige arealer 
skovarter

Proces for aftaler

Aftaler forventes at være indgået senest:

2015 (lysåbne naturtyper og arter)

2021 (skovtyper og skovarter



Natura 2000 i 
Skov- og Naturstyrelsen

• SNS som myndighed (skovloven) 
Ansvaret for de skovbevoksede, fredskovspligtige arealer
Registering af skovhabitatnaturtyper (10 typer) 20.000 ha 

og skovarter
Skovbidrag til ca. 145 Natura 2000-planer
Skovbidrag til ca. 145 Natura 2000-handleplaner
Aftaler om pleje af skovnaturtyper og arter

• SNS som lodsejer
SNS er stor lodsejer i N2000-områderne
SNS har valgt selv at udarbejde handleplaner for egne arealer 



Skov- og Naturstyrelsen, 
Øresund

Skov- og Naturstyrelsen, 
Nordsjælland

Skov- og Naturstyrelsen, 
Hovedstaden

Skov- og Naturstyrelsen, 
Østsjælland

Skov- og Naturstyrelsen, 
Vestsjælland

Skov- og Naturstyrelsen, 
Bornholm

6 SNS-enheder inden for Miljøcenter Roskilde

1 Natura2000 SNS-enhed inden for Miljøcenter Roskilde

Skov- og Naturstyrelsen, 
Nordsjælland



Kommunegrænse

Natura2000 områder

SNS arealer SNS søer

Andre statsarealer

Privat ejede arealer 
med fredskovspligt



Kommunegrænse

Natura2000 områder

SNS arealer SNS søer

Andre statsarealer

Privat ejede arealer 
med fredskovspligt

Øvrige arealer bl.a.
privat ejede lysåbne
arealer

SNS udarbejder Handleplaner

SNS udarbejder Handleplaner

Militæret udarbejder Handleplaner

Kommunerne udarbejder Handleplan



NATURA2000-plan



Arresø, Ellemose og Lille Lyngby 
Mose

Natura 2000-området 134 

Habitatområde nr. H 118 og 
Fuglebeskyttelsesområde nr. F 106



Kort over Natura 2000-områdets placering og afgrænsning



Udpegningsgrundlag:



Trusler mod Natura2000 
områders naturværdier

• Arealreduktion/fragmentering
f.eks. er arealet af højmose(7110) lille og ligger 

isoleret fra andre forekomster af naturtypen
• Næringsstofbelastning Overskridelse af tålegrænsen. 

Dette reguleres via ”husdyrgodkendelsesloven”
• (Pesticider)
• Tilgroning f.eks. af eng og rigkær
• Uhensigtsmæssig hydrologi
• Uhensigtsmæssig drift f.eks. intensiv jordbearbejdning 

og kørsel
• Invasive arter
• Forstyrrelser



Trusler i forhold til Arresø

• Arealreduktion
Arealreduktion/fragmentering
For den enkelte, lokale bestand af stor vandsalamander medfører
spredte ynglevandhuller en isolation og sårbarhed, der er ugunstigt
for den, når afstanden fra dens ynglevandhul til andre ynglevandhuller
er over 500 m (undtagelsesvist 1.000 m). Desuden anses det først
som bæredygtigt, når der er mindst tre ynglevandhuller indenfor
denne indbyrdes afstand og de samtidigt grænser op til større udyrkede
eller ekstensivt dyrkede arealer.

Ældre luftfotos, sammenholdt med nye antyder, at rørsumpen mindskes,
hvilket udgør en trussel for rørhøg og rørdrum

• Næringstofbelastning. 
Overskridelse af tålegrænsen. 
Dette reguleres via ”husdyrgodkendelsesloven” –og vandplanen

• Tilgroning
Tilgroning med f.eks. tagrør, høje stauder, træer eller buske, vurderes
på lang sigt at kunne reducere én af områdets to kendte bestande
af skæv vindelsnegl mærkbart. Tilgroning med sumpplanter eller med
overskyggende træer og buske truer i nogle af områdets vandhuller
muligheden for, at stor vandsalamander kan yngle der



Trusler i forhold til Arresø
• Uhensigtsmæssig hydrologi
Rigkærene i Natura 2000-området er påvirkede af afvanding 

og vandindvinding.
Vandstandssænkning vil kunne udgøre en trussel mod 

levesteder
for vindelsneglene og rørdrum.

• Uhensigtsmøssig drift

• Forstyrrelser 
Færdsel på stierne, sejlads mv. kan forstyrre og påvirke 

bestanden af

rørdrum, rørhøg og stor skallesluger.



Tilstand og 
bevaringsstatus/prognose

Figur 4a. Naturtilstand for de af Natura 2000 områdets lysåbne naturtyper, som er 
tilstandsvurderet. Figur 4b. Skovtilstand for de af Natura 2000 områdets skovnaturtyper, som er 

tilstandsvurderet.

Lysåben natur Skovnatur



Målsætning
• At Arresø får en god økologisk tilstand. 

Herunder at søen bliver et godt levested for 
rastende vandfugle og sjældne ynglefugle som 
rørdrum, rørhøg og på sigt måske fiskeørn. 

• De omgivende, lysåbne naturtyper sikres en 
god til høj naturtil-stand. Særligt de 
værdifulde rigkærspartier i Ll. Lyngby Mose, 
men også de meget interessante overdrev og 
kærpartier på Ar-renæs mellem Sonnerup og 
Avderød skove.



Indsats 
(perioden 2010 – 2015)

Generelle retningslinjer:
1.1 Reduktion af kvælstofdeposition på områdets habitatnaturtyper
forventes at ske gennem en kommende ændring af husdyrgodkendelsesloven
jf. regeringsudspillet Grøn Vækst, april 2009.
Den øvrige tilførsel af næringsstoffer til typerne reduceres, herunder
fra dræntilløb, dyrkede marker, overfladevand, spildevand
og fodring. For marine naturtyper, større søer og vandløb
reguleres tilførslen af næringsstoffer via vandplanen.

1.2 Der sikres den for naturtyperne mest hensigtsmæssige hydrologi
i rigkær (7230 Rigkær), samt på levesteder for skæv vindelsnegl,
sumpvindelsnegl og stor vandsalamander. Desuden
undersøges det, hvor der er behov for at skabe en mere hensigtsmæssig
hydrologi i skovnaturtyperne.

1.3 De terrestriske naturtyper sikres en hensigtsmæssig ekstensiv
drift og pleje, dog undtaget rørsumpene, og vandløb med vandplanter
sikres gode fysiske og kemiske forhold samt kontinuitet.
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.

1.4 Der sikres velegnede levesteder for rørdrum, rørhøg, for rastende
bestande på mindst 2600 individer af stor skallesluger (i isvintre
særligt omkring vågerne) og mindst 3 individer af rastende
fiskeørne (sø med omgivelser).
1.5 Der sikres optimale yngleforhold for en bestand på mindst 3 par
ynglende rørhøg.

1.6 Der sikres uforstyrrede levesteder for ynglende rørdrum og rørhøg,
dels ved nogle afstandskrav fra søsiden på udvalgte steder

Velegnede levesteder for rørdrum, 
rørhøg, for rastende bestande på
mindst 2600 individer af stor skalle sluger 
og mindst 3 individer af rastende fiskeørn

Kvælstof

Hensigtsmæssig hydrologi i 
rigkær

Hensigtsmæssig drift

Der sikres optimale yngleforhold 
for en bestand på mindst 

3 par ynglende rørhøg

Der sikres uforstyrrede levesteder
for ynglende rørdrum og rørhøg…



Konkrete retningslinjer
2.1 Der bør af hensyn til stor

vandsalamander skabes et tættere net
af egnede ynglevandhuller ved nygravning, hvor det ikke strider
mod fredningshensyn eller landskabelige hensyn

4.1. For 6210 Kalkoverdrev, 6230 surt overdrev, 7140 hængesæk og
7230 rigkær tilstræbes, at så stor en del af naturtyperne græsses
med kreaturer under et passende højt græsningstryk.

4.2 Rigkærene i Ll. Lyngby Mose sikres mod oversvømmelse med
næringsrigt søvand ved passende sikring af søbredden – særligt

i mosens nordvestlige hjørne.

Indsats 
(perioden 2010 – 2015)

Græsning

Vandsalamander

Rigkær Ll. 
Lyngby 
Mose



Fotograf: Mogens Holmen Fotograf: Mogens Holmen

Pukkellæbe Sump-hullæbe





• 6230 surt overdrev
• 6410 tidvis våd eng
• 7110 højmose
• 7120 nedbrudt højmose
• 7140 hængesæk
• 7220 kildevæld
• 7230 rigkær

LYSÅBNE
HABITATNATURTYPER

i Gribskov



• 9110 Bøg på mor

Typiske arter:

Bøg, bølget bunke, skovjomfruhår, 

ørnebregne og blåbær.

I Gribskov 870 ha 



• 9130 Bøg på muld

Typiske arter:

Bøg, hvid anemone, alm. guldnælde, skovmærke, 
enblomstret flitteraks, tandrod, 
alm. bingelurt, hulrodet lærkespore, 
miliegræs, ramsløg, knoldet brunrod, 

skovsalat og skovviol.

I Gribskov  ha (Habitatområde 117)



• 9160 ege-blandskov og 
blandskove på mere eller 
mindre rig jordbund

Typiske arter:

Stilkeg, avnbøg, navr, 
småbladet lind, stor fladstjerne, 
jordbærpotentil, skovhundegræs, 
majblomst, bølget bunke, 
liljekonval, kranskonval, 
stor frytle og vintereg.

I Gribskov 231ha (Habitatområde 117)



• 9190 stilkegeskove og -krat 
på mager sur bund

Typiske arter: Stilkeg, vortebirk, 
dunbirk, alm. røn, bævreasp, 
tørst, bølget bunke, blåtop, 
alm. kohvede, hvid anemone, 
majblomst, skovstjerne 
og ørnebregne.

I Gribskov 9,5 ha (Habitatområde 117)



• 91D0 skovbevokset 
tørvemose

Typiske arter:

Hundehvene, dunbirk, grå star, 
stjernestar, alm. star, næbstar, 
tørst, spidsblomstret siv, blåtop, 
skovstjerne, rødgran, skovfyr, 
tørvemosser (Sphagnum spp.), 
tranebær, mosebølle, engviol
og revling.

I Gribskov 144 ha (Habitatområde 117)



• 91E0 elle- og askeskov

Typiske arter: Rødel, gråel, ask, 
hvidpil, skørpil, dunbirk, skovelm, 
gråpil, akselblomstret star, 
alm. fredløs, alm. hæg, alm. mjødurt, 
angelik, engkarse, engnellikerod, 
gul anemone, hjortetrøst, kvalkved, 
kæmpestar, kærstar, kærtidsel, 
kåltidsel, lundfladstjerne, lundfredløs, 
milturt, padderokker, skovskræppe, 
skovstar, skovstorkenæb, stor nælde, 
sværtevæld, tyndakset star, 

vandkarse og vorterod

I Gribskov 144 ha (Habitatområde 117)











Information

• www.vandognatur.dk Basisanalyser

• www.BLST.dk Natura2000 planer

• http://prior.dmu.dk/ kort over udpegede 
habitatnaturtyper

http://www.vandognatur.dk/
http://prior.dmu.dk/


Handleplan for 
Natura2000 område nr. 139 
Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov

skal koordineres mellem: SNS Østsjælland
SNS Nordsjælland 
6 kommuner



Disposition

• Offentliggørelse af N2000-planer

• Ansvarsfordeling for handleplaner

• Hvordan kommer vi i gang

• Udfordringer til samarbejdet



Natura 2000-planer
• Udarbejdet af BLST + SNS

• Fremlagt i kommunal 
forhøring

• Generel accept af mål og 
datagrundlag, få justeringer

• Yderligere bearbejdning
– Sikring af ensartede planer

• Nu i udkast til off. høring i  
6 måneder



• Input fra kommuner, regioner, statslige 
myndigheder, NGO’er og private

• Direkte orientering til lodsejere
– Ejer > 25 % af et N2000-område
– Ejer > 50 ha. natur (kortlagte naturtyper + §3)
– Ejere af arealer, hvor der foreskrives en indsats uden for 

N2000-områder

• Orientering i Vand- og Naturråd

• BLST’s hjemmeside, herunder FAQ

Offentlig høring fra 4. oktober 2010



Start på off. høring fastlægger
(teoretisk) tidsplan for processen

Forslag til   
Natura 2000 plan

Endelig Natura 
2000 plan

Forslag til 
handleplan

Endelig 
handleplan

4. okt. 2010

4. okt. 2011 ?

4. april 2012 ?

4. okt. 2012 ?



Ansvarsfordeling for handleplaner

Lysåbne naturarealer

Skovbevokset
(fredskov)

Skovbevokset
(ej fredskov)

Skovbevokset
(fredskov)

Offentlige forvaltningsplaner 
og plejeplaner Kommunale

handleplaner
Skovhandleplan, SNS

Offentligt Privat Privat

Natura 2000-område



Natura 2000-område N163
- Kommunefordeling og ejerforhold

Ringsted kommuneRingsted kommuneRingsted kommuneRingsted kommuneRingsted kommuneRingsted kommuneRingsted kommuneRingsted kommuneRingsted kommuneSorø kommuneSorø kommuneSorø kommuneSorø kommuneSorø kommuneSorø kommuneSorø kommuneSorø kommuneSorø kommune

Næstved kommuneNæstved kommuneNæstved kommuneNæstved kommuneNæstved kommuneNæstved kommuneNæstved kommuneNæstved kommuneNæstved kommune

Faxe kommuneFaxe kommuneFaxe kommuneFaxe kommuneFaxe kommuneFaxe kommuneFaxe kommuneFaxe kommuneFaxe kommune



Hvordan kommer vi i gang ?

• Identifikation af parterne for hvert N2000-område
– Overbliksskema

• SNS indbyder til samarbejde
– opstartsmøder

• Fælles paradigme
– Det vil Lars sige mere om

• Samlet N2000-handleplan for hvert område
– Kommunale handleplaner
– SNS-skovhandleplaner
– Statslige plejeplaner



O
v
e
r
b
l
i
k



Udfordringer til samarbejdet

• Hvem løfter hvilke opgaver ?

• Indsats for ikke kortlagte naturtyper og for 
arter

• N-område med flere H- og F-områder med 
forskellige UPG (tungen lige i munden)

• Skov med og uden fredskovpligt 

• Når skov viger for lysåben natur
– Eksempel Allindelille Fredskov



Allindelille Fredskov
uddrag af indsatsprogram



Allindelille Fredskov
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