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Natura 2000

Status

SNS, Nordsjælland  

Juni 2010

v/Ida Dahl-Nielsen

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

Naturtyper 200      60

Arter         700     100  

De særlige arter og 
naturtyper findes i bilag til 
direktivet. 

EU       DK

Biogeografiske 
regioner
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Biogeografiske 
regioner 
i Danmark

• atlantisk biogeografisk region  

• kontinental biogeografisk region.

Natura2000 i Danmark

16.638I alt

Af Danmarks havareal
Af samlet Natura 
2000-areal

12,3
78,413.047Marint

Af Danmarks landareal
Af samlet Natura 
2000-areal

8,3
21,63.591Land

Andel %Areal km²

Natura 2000-områder samlet

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

Her er vi nu

Kortlægning og basisanalyser
2004-2007

www.vandognatur.dk
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Idéfase
juni 2007 – december 2007

Mål:
Bred inddragelse af 
offentligheden

Resultat:
ca. 1700 forslag

Forslag til Natura2000 plan

Kommunerne har haft 
udkast i forhøring

Forventes sendt i 
offentlig høring i ½ år 
fra september 2010  

www.blst.dk

Natura 2000 Handleplaner

• En handleplan skal indeholde jf. miljømålsloven

– Prioritering af forventede forvaltningsindsats
– Angivelse af mål og forventet effekt for de enkelte 

aktiviteter
– Forventede metoder og forvaltningstiltag, som tages i 

anvendelse for at forbedre naturtilstanden eller 
fastholde gunstig bevaringsstatus.

• Proces for handleplaner (færdig 1 år efter Natura 2000-planen)

– Udarbejdelse af forslag 
– Offentlig høring (8 uger)
– Endelig handleplan 

Aftale-fasen
• Kommunen indgår aftaler for lysåbne naturtyper, 

ikke fredskovpligtig skov og for arter

• SNS indgår aftaler for alle private 
skovbevoksede, fredskovpligtige arealer herunder 
også de tilknyttede levesteder for skovarter

• Proces for aftaler
– Aftaler forventes at være indgået senest:

• 2015 (lysåbne naturtyper og arter)
• 2021 (skovtyper og skovarter)
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Natura 2000 i 
Skov- og Naturstyrelsen

• SNS er myndighed efter skovloven 
– Ansvaret for de skovbevoksede, 

fredskovspligtige arealer
– Skovbidrag til ca. 145 Natura 2000-planer 

• SNS er stor lodsejer i N2000-områderne

SNS som myndighed -
Skovindsats i N2000-planerne

• Sikring af 10 skovnaturtyper
• I alt ca. 20.000 ha:

– 16.500 ha i fredskov (SNS)
– 3.000 ha i anden skov (kommuner)

• Beskyttelse:
– Krav om mere ekstensiv skovdrift
– I særlige tilfælde urørt skov

• Særlig indsats for en række skovarter: 
– f.eks. eremit, stor vandsalamander, sortspætte

SNS Nordsjælland
Natura2000

• Registeringer af skovnaturtyper
• Natura2000 planer mht skov
• Skovhandleplaner
• Planer for egne arealer (lokale 

skovfogeder)
• Aftaler

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
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Kommunegrænse

Natura2000 områder

SNS arealer SNS søer

Andre statsarealer

Privat ejede arealer 
med fredskovspligt

Opfølgning på Natura 2000-plan

Lysåbne naturarealer

Skovbevokset
(fredskov)

Skovbevokset
(ej fredskov)

Skovbevokset
(fredskov)

Offentlige 
forvaltningsplan(er) og
driftsplan(er) m.v. Handleplan(er),

Kommune(r)
Skovhandleplan, 
Skov- og Naturstyrelsen

Offentligt ejet Privatejet Privatejet

Natura 2000-område

Gribskov
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Gribskov. Udpegningsgrundlag
Trusler mod områdets 

naturværdier

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

isolerret fra andre forekkomster af naturtypen
• Næringsstofbelastning
• (Pesticider)
• Tilgroning f.eks af eng og rigkær
• Uhensigtsmæssig hydrologi
• Uhensigtsmæssig drift f.eks.intensiv jordbearbejdning 

og kørsel
• Invasive arter
• Forstyrrelser

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.

Målsætning

• Overordnet målsætning for Natura 2000-området
• Gribskov, Esrum Sø, Esrum Å og Snævret Skov. I 

Natura 2000-områ-det er der særligt fokus på
skovnaturtyperne bøg på mor (9110), bøg på muld 
(9130) og egeblandskov (9160), hvis store arealer i 
området udgør en betydelig del af typernes samlede 
areal indenfor det natio-nale biogeografiske område.

• Grundlag for levested for f.eks. Mindst 16 par 
sortspætte 
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Indsatsprogram

Indsatsprogrammet beskriver indsatsen i 
den første planperiode 2010-2015 (for 
skovbevoksede fredskovspligtige 
arealer dog frem til 2021).

• Generelle retningslinjer

• Der sikres levesteder for grøn 
buxbaumia

Information

• www.vandognatur.dk Basisanalyser

• www.BLST.dk Natura2000 planer

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

Tilskud til vådområder og
P-ådale

2010 – 2015


