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Natura 2000-planer 

Natura 2000-planer 2016-21  
Forberedelsen af Natura 2000-planer for perioden 
2016-21 er i gang.  
De endelige Natura 2000-planer 2016-21 ventes at 
ligge klar i efteråret 2015 
 

Natura 2000-planer 2009-15  
De gældende Natura 2000-planer 
beskriver indsatsen af Natura 2000-
områderne frem til 2015. 





 

 

 

 

Europæisk Natur 

      Medlemslandene i EU har udpeget  

særligt værdifulde naturområder 

 

 

 

 

 

 

       Fuglebeskyttelsesområder (1979) 

 + 

       Habitatområder (1992) 

_____________________________ 

    Natura 2000 områder 

Overalt i Europa er  

naturen under pres,  

og dyr og planter går  

tilbage i antal og udbredelse.  



Natura 2000 i Danmark 
252 Natura2000  områder i Danmark: 

9 % af landareal i DK 13 % af havareal i DK 

246 planer i DK  



Natura 2000-planer 2016-21  

Sådan bliver planen til: 

 

Ultimo 2013:  Basisanalyse  
http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&profile=natura2000planer2basis2013 

 

2014:   Dialogfase 

 

Ultimo 2014: Forslag til Natura 2000 planer 2016-21 med høring 

 

Efterår 2015: Endelig Natura 2000 planer 2016-21 

 

Basisanalyser  
Naturstyrelsen har udarbejdet en basisanalyse for hvert Natura 2000-område. 
Basisanalyserne er første trin i planlægningen, og de danner grundlaget for en dialog om 
de kommende planer og for udarbejdelse af et planforslag. Basisanalyserne blev 
offentliggjort den 20. december 2013 og revideret i december 2014.  
 
 
Basisanalyserne er blevet til på baggrund af landsdækkende og kvalitetssikrede data, 
som er offentliggjort i nationale overvågningsrapporter og/eller i Danmarks Miljøportal. 
 
 
Hvad indeholder en basisanalyse? 
• Kortlægning af habitatnaturtyper og levesteder for arter, som områderne er udpeget 

for at beskytte. 
• Vurdering af naturtilstanden og en foreløbig vurdering af konkrete trusler 
• Et resumé, som på kortbilag angiver beliggenheden af de kortlagte arealer og 

tilstanden. 

Dialog  
Offentlig naturvandring i Ll. Lyngby Mose 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Høring 
Frem til 10. april 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&profile=natura2000planer2basis2013
http://internet.miljoeportal.dk/Sider/Forside.aspx


 



Udpegningsgrundlag for Gribskov, 
Esrum Sø og Snævret Skov 

Nye arter på 
udpegnings-
grundlag: 
fiskeørn, isfugl 
og rød glente 



Natura 2000 handleplan 

Udarbejdes af kommunen i denne omgang 

 

Det er kun de lysåbne områder der indgår i 
planer og handleplaner i denne omgang 

 

Lysåbne arealer hver 6. år 

Skovbevoksede arealer hvert 12. år 



Natura 2000-plejeplaner for  
Naturstyrelsens arealer  
 
Naturstyrelsen har udarbejdet 125 plejeplaner for styrelsens arealer i Natura 2000-
områderne. Det drejer sig i alt om ca. 85.000 hektar.  
Under hver plejeplan finder du også det forslag, som var i offentlig høring. Desuden 
kan du se høringsnotatet for den enkelte plejeplan samt det generelle høringsnotat.  
 
 
Om plejeplanerne 
Plejeplanerne følger op på de statslige Natura 2000-planer, og de beskriver, hvilke tiltag 
der skal gøres for at pleje og beskytte habitatnaturen og en række særlige dyre- og 
plantearter på Naturstyrelsens arealer. 
 
Typiske tiltag i plejeplanerne: 
• rydning af opvækst på heder, overdrev, enge og moser 
• bekæmpelse specifikt af invasive arter 
• græsning eller slæt 
• særlig pleje (især af heder) ved afbrænding 
• naturvenlig skovdrift eller urørt skov 
• ny- eller genskabelse af habitatnatur 
• nygravning eller restaurering af padde-vandhuller 



Kommunernes forslag december 2014 til  

Nationalpark Kongernes Nordsjælland 

 



Alle er velkomne 


