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Høring af offentligheden af forslag til nye Natura 2000-
plejeplaner for Naturstyrelsens arealer 
 

Den 20. april 2016 blev der offentliggjort nye statslige Natura 2000-planer, der 

fastlægger de overordnede rammer for naturforvaltningsindsatsen i 252 danske 

Natura 2000-områder. 

 

Offentlige lodsejere har mulighed for selv at udarbejde ”forvaltningsplaner”, der 

følger op på Natura 2000-planerne. Naturstyrelsen har valgt at benytte sig af 

denne mulighed. 

 

De nye Natura 2000-plejeplaner gælder for perioden 2016-2021 og omfatter kun 

lysåben habitatnatur. De nye plejeplaner erstatter de eksisterende plejeplaner i 

forhold til lysåben habitatnatur, mens målene i forhold til skovhabitatnatur først 

skal være gennemført med udgangen af 2021.   

 

Forslag til Natura 2000-plejeplaner for Naturstyrelsens arealer 

Naturstyrelsen har i alt ca. 87.500 ha i Natura 2000-områderne, heraf er ca. 

30.000 ha lysåben habitatnatur, mens ca. 8.000 ha er skovhabitatnatur. Det 

svarer til ca. 1/3 af det samlede kortlagte areal med habitatnatur i Natura 2000-

områderne i Danmark. 

 

Forslagene til plejeplanerne indeholder de plejetiltag, som efter Naturstyrelsens 

vurdering er nødvendige for at gennemføre de indsatser, Natura 2000-planerne 

påpeger, og som bidrager til at sikre målsætningerne for naturtyper og arter i de 

konkrete Natura 2000-områder. Natura 2000-plejeplaneren implementeres i de 

lokale driftsplaner når de endelige plejeplaner foreligger. 

 

En lang række af indsatserne er allerede i gangsat eller planlagt med baggrund i 1. 

generations plejeplanerne eller i de eksisterende driftsplaner, der omfatter alle 

styrelsens arealer.   

 

Der har også været behov for at planlægge ny indsats f.eks. udvidelse af lysåben 

natur, forbedring af hydrologi, bekæmpelse af invasive arter og specifikke 

indsatser for konkrete arter, for at kunne leve op til de områdespecifikke 

retningslinjer i Natura 2000-planerne.  

 

Typiske plejetiltag i plejeplanerne er f.eks.: 
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• Rydning af opvækst f.eks. på heder, overdrev og klitheder 

• Græsning, høslæt eller slåning  

• Afbrænding af heder 

• Pleje af eksisterende vandhuller eller etablering af nye vandhuller 

• Bekæmpelse af invasive arter f.eks. hybenrose, kæmpe pileurt eller nåletræer 

• Forbedring af hydrologi ved f.eks. at lukke grøfter og ødelægge dræn  

• Opsætning af færdselsskilte af hensyn til ynglelokaliteter for kystfugle 

 

Endvidere er der er som noget nyt tilføjet et statusafsnit i plejeplanerne, hvor 

indsatserne fra 1. generations plejeplanerne vurderes i forhold til erfaringer med 

natur- og artspleje. 

 

Naturstyrelsen har i alt udarbejdet 121 forslag til plejeplaner. Forslagene kan ses 

på Naturstyrelsens hjemmeside: www.naturstyrelsen.dk. Her er også et link til en 

postkasse, hvor der kan afgives høringssvar.  

 

Høringssvarene, herunder oplysning om hvem der har afgivet høringssvar, vil blive 

journaliseret og offentliggjort samtidig med offentliggørelsen af de endelige Natur 

2000-plejeplaner. 

 

Høringsperiode 

Naturstyrelsen har forslagene til plejeplaner i offentlig høring i 8 uger i perioden  

18. oktober til 13. december 2016 

 

Kontakt 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Naturstyrelsens lokale enheder, se styrelsens 

hjemmeside: www.naturstyrelsen.dk. 
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Mads Jensen  

Kontorchef i NATUR 

 

 


