Til kommunalbestyrelsesmedlemmer i kommuner
med fuglebeskyttelses- og habitatområder
(kaldet Natura 2000-områder)

Høring om justering af grænserne for Natura 2000-områder
Danmark har udpeget 113 fuglebeskyttelsesområder og 261 habitatområder, som
på grund af overlap tilsammen udgør 252 Natura 2000-områder. Områderne er
udpeget i henhold til EU's naturdirektiver og godkendte af EU-Kommissionen.
I din kommune ligger arealer indenfor de udpegede naturområder og kan blive
berørt af det forslag til justering af Natura 2000-områdernes afgrænsning, som
Miljøstyrelsen netop har sendt i offentlig høring med frist den 3. januar 2018.
Baggrunden for forslaget er regeringens Naturpakke, maj 2016, hvor det er aftalt
at undersøge, om det er muligt at mindske andelen af intensive jordbrugsarealer
og byarealer, som ikke bidrager til beskyttelsen af direktivarter og -naturtyper, og
evt. at udvide de udpegede områder med mere værdifuld natur, hvor det
understøtter direktivformål undersøgt.
Vi har fået indmeldt arealer fra kommunernes tekniske forvaltninger, men vi har
også et ønske om at høre jer som myndighed og mulig lodsejer om, hvorvidt I
mener, der er arealer, som i dag på jeres jord/i jeres område er klassificeret som
Natura 2000, der ikke skal være det.
Høringsforslaget og mulighed for at afgive høringssvar findes på https://fuglehabitat-2017.hoering.mfvm.dk/Menu.aspx
Miljøstyrelsen har orienteret de jordbrugere, der ejer arealer indenfor de udpegede
områder eller kan blive berørt af de foreslåede ændringer i Natura 2000områderne.
På baggrund af den offentlige høring udarbejder Miljøstyrelsen et endeligt forslag
til de ændrede Natura 2000-områdegrænser, som skal godkendes af EUKommissionen.
Høringsforslaget
Miljøstyrelsen har gennemgået alle de udpegede Natura 2000-områder og
vurderet, om de rummer arealer, som ikke bidrager til beskyttelsen af direktivarter
og -naturtyper. Desuden har styrelsen på baggrund af egen viden og tekniske
indspil fra kommuner og statslige lodsejere foreslået mindre udvidelser af de
eksisterende Natura 2000-områder med tilgrænsende værdifuld natur. Det

Miljøstyrelsen • Haraldsgade 53 • 2100 København Ø
Tlf. 72 54 40 00 • CVR 25798376 • EAN 5798000860810 • mst@mst.dk • www.mst.dk

Naturbeskyttelse
J.nr. SVANA-5669-00241
Den 28. september 2017

foreslås ligeledes at omklassificere nogle af de allerede udpegede områder, således
at f.eks. et habitatareal også kan få status som fuglebeskyttelsesområde.
Der er ikke udtaget arealer, som 1) er nødvendige for direktivnaturen, 2) er
udpeget efter konkret aftale med EU-Kommissionen eller 3) har modtaget
tilskudsmidler for at sikre eller forbedre direktivnaturen.
De nærmere kriterier for ændringerne findes på Miljøstyrelsens hjemmeside
(http://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000omraaderne/justering-af-natura-2000-omraaderne/).
Skulle den offentlige høring resultere i ændringer, som jordbrugere kan blive
berørt af, vil disse blive hørt igen.
Spørgsmål om de konkrete forslag kan rettes til Miljøstyrelsens regionale
naturenheder.
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