
 

Dialogprocessen forud for udarbejdelse af forslag til Natura 2000-planer for 2016-21 

Noter fra lodsejermøde  den 10. april 2014  hos NST Vadehavet Skovridervej 2, Gram 

I mødet deltog 30 Lodsejere eller lodsejerrepræsentanter. Deltagerliste vedlægges.  

Fra Naturstyrelsen deltog: 

Skovrider Bent Rasmussen, Per Lynge Jensen og Jens Hjerrild Hansen 

Fra kommunerne deltog: 

Vejen Kommune Inge Lise Møller Jensen 

Tønder Kommune Lise-Lotte Pedersen 

Haderslev Kommune Helle Hartmann 

Esbjerg Kommune Henrik Kikkenborg 

 

Dagsordenspunkt Naturstyrelsens indlæg i 

punktform 

Lodsejerinput (navn) Emne 

Hvad er Natura 2000? En 

kort introduktion til Natura 

2000 og begreberne. 

 

• Overordnet gennemgang 

af begreberne under 

Natura 2000 

• Natura 2000 

forpligtigelsen (De fem 

ben) 

• Indhold i Natura 2000 

planerne 

Kan man opstille vindmøller 

indenfor et NATURA 2000 område? 

 

NST Svar: Projektet skal, i forbindelse 

med evt godkendelse  gennemgå en 

vurdering af, hvorvidt det påvirker 

arter eller naturtyper på 

udpegningsgrundlaget væsentligt.  

 

Der er en interesse i at udvikle 

turismen i de samme områder, hvor 

Forpligtigelsen – Konsekvensvurdering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indsats – konflikter mellem benyttelse og 



der er Natura 2000 udpegninger. 

Giver det ikke en konflikt? 

 

NST svar: Turisterne kommer ofte for 

netop at opleve naturen, så derfor 

går naturplanlægning og turisme 

ofte hånd i hånd. Men der skal 

selvfølgelig tages nogle hensyn i 

forhold til naturen i disse områder. 

 

Får jeg erstatning, hvis man vil lave 

min hvedemark om til græsmark? 

 

NST svar: Som udgangspunkt vil man 

ikke være interesseret i at omlægge 

en hvedemark til græsmark. Oftest 

vil man være mere interesseret i at 

kigge på eksisterende ”græsarealer” 

som overdrev, enge m.fl.  

 

 

beskyttelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvem gør hvad? 

Rollefordelingen mellem stat 

og kommune og hvilken 

betydning har det for dig?  

 

• Planlægningscyklus 

• Ansvar for overvågning 

• Ansvar for statslige 

planer 

• Ansvar for lokale 

handleplaner 

• Ansvar for administration 

af tilskud 

• Status for planlægningen 

Tilskudsordninger og 

jordfordelinger fungerer ikke i 

forhold til det man ofte ønsker at 

opnå med naturforvaltningen og 

naturprojekter. Det blev af flere 

nævnt at afgræsning af naturarealer 

med de nuværende tilskud ikke 

længere kan betale sig! 

 

NST Svar: Hvordan eventuelle 

tilskudsordninger bliver sammensat 

for den næste planperiode 2016-21 

er endnu ikke besluttet. 

Indsats - Tilskud 

Hvilke data? Præsentation • Præsentation af Vil der i forbindelse med Natura Planlægning – udpegning af områder 



af data (basisanalyserne) for 

naturen i natura 2000 

områderne. Hvordan finder 

du data for din ejendom? 

basisanalyserne 

• Hvordan beregner/ 

vurderer man gunstig 

bevaringsstatus? 

• Datagrundlaget 

• Demonstration af miljøgis 

• Naturen i tal 

• Tendensen i 

naturtypernes udvikling 

2000 planlægningen ske udpegning 

af flere Natura 2000 områder? 

 

NST svar: Nej. Udpegning af  evt nye 

Natura 2000 områder, vil i givet fald 

ske i en selvstændig proces.  

 

Kan arealer indenfor Natura 2000 

områder flyttes ud af Natura 2000 

områderne? 

 

Nej. 

 

 

 

 

 

 

 

Planlægning – udpegning af områder 

Hvordan udføres 

planlægningen?  Dialog med 

lodsejere, foreninger og 

organisationer. Tidsplan. 

• Dialog på nationalt 

niveau 

• Dialog på regionalt 

niveau 

• Dialog på lokalt niveau 

• Tidsplan 

  

Yderlige spørgsmål og 

kommentarer. 

   

Fagligt indlæg om 

driftsfællesskaber på 

naturarealer. 

   

 

 


