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Opsamling på lodsejerinddragelse i forbindelse med 
udarbejdelse af Natura 2000-planer 2016-2021 
 

 

Baggrund 
Forud for udarbejdelse af de nugældende Natura 2000-planer blev der vedtaget en ændring af 

miljømålsloven, som bl.a. har betydning for inddragelse af bl.a. foreninger, kommuner og lodsejere. 

Det er aftalt, at der skal samles op på erfaringerne inden der skal udarbejdes nye Natura 2000-planer. 

 

Dette notat beskriver den lovbestemte proces og redegør for, hvordan de forudgående drøftelser blev 

håndteret. 

Lovgrundlag 
Ændringen af miljømålsloven blev vedtaget i maj 2013, og formålet var en forenkling af planprocessen 

og en styrkelse af interessentinddragelsen m.v. Det betyder, at basisanalyserne nu er selvstændige 

dokumenter, der danner det faglige og faktuelle grundlag for Natura 2000-planerne, og at den 

tidligere idéfase er erstattet af forudgående drøftelser med interessenter.  

 

Det er § 42a, der giver lovgrundlaget for interessentinddragelse: 

 ”Natura 2000-planen udarbejdes efter forudgående drøftelse med de berørte statslige, kommunale 

og regionale myndigheder og med inddragelse af nationalparkbestyrelser, foreninger, 

organisationer og lodsejere, som har en væsentlig interesse i planen.” 

 

Det er beskrevet i bemærkningerne til lovforslaget, hvad der skal forstås ved en lodsejer med særlige 

interesser: ”Væsentlige interesser må antages at foreligge, når planlægningen væsentlig kan berøre 

lodsejeres mulige erhvervsudøvelse, herunder økonomiske udnyttelse og retlige råden over 

ejendommen. Disse forpligtelser [til inddragelse og kommunikation] vil således skulle iagttages 

navnlig i forhold til ejere af erhvervsejendomme til jordbrug, som ejer et Natura 2000-område, eller 

hvor området ejes af få lodsejere, samt lodsejere, der ejer store andele af et givent Natura 2000-

område. Herudover vil forpligtelserne omfatte ejere af erhvervsejendomme til jordbrug med mere end 

50 ha kortlagte habitatnaturtyper eller kortlagte levesteder for arter inden for et Natura 2000-område, 

der er omfattet af planlægningen efter denne lov. Det samme gælder ejere af erhvervsejendomme af til 

jordbrug, der ejer et stort areal inden for Natura 2000-området.” 

 

Natura 2000-planerne er alene rettet mod myndighederne, som har ansvaret for gennemførelse. 

Kommunerne har fleksibilitet til at gennemføre planerne på baggrund af lodsejerinddragelse og lokal 

viden.  
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Processen i 2014 

Lovbemærkningernes beskrivelse af, hvad der må forstås ved en lodsejer med væsentlige interesser, 

blev konkretiseret i forhold til processen for inddragelse og kommunikation: 

• Lodsejere, der er eneejer af et Natura 2000-område 

• Lodsejere, der ejer mere end en 1/3 af et Natura 2000-område   

• Lodsejere med mere end 50 ha kortlagt natur og levesteder i et Natura 2000-område 

• Lodsejere med mere end 100 hektar i et Natura 2000-område 

 

I løbet af 2014 blev der, efter at basisanalyserne var offentliggjort, holdt 9 regionvise møder med 

lodsejere med væsentlige interesser og berørte kommuner samt 7 regionvise møder medorganisationer 

og kommuner. Hertil ud over blev der gennemført 11 offentlige markvandringer, hvor der blev fortalt 

om de konkrete område, arbejdet med at bevare naturen i områder og mere generelt om Natura 2000.   

 

Forud for den offentlige høring af Natura 2000-planern i slutningen af 2014, blev alle lodsejere med 

væsentlige interesser kontaktet individuelt om høringen og de overordnede pejlemærker. Hertil ud 

over var der direkte kontakt mellem styrelsen og 97 lodsejere. 

 

Aktiviteterne strakte sig over stort set hele 2014, hvilket fremgår af nedenstående oversigt og  mere 

kan findes her: https://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura-2000-

planer/proces/dialogfase/. 

 

Tid Aktivitet 

december 2013 Offentliggørelse af basisanalyser 

februar 2014 Møder med kommuner 

marts 2014 Møder med foreninger og kommuner 

marts-april 2014 Møder med særligt berørte lodsejere og kommuner 

inden 1. maj 2014 Deadline for indrapportering af fejl i basisanalyserne 

inden sommerferien Offentlige markvandringer  

oktober 2014 Drøftelse af muligt indhold af planforslag med kommuner 

november 2014 Kontakt til lodsejere, der forventes berørt af større projekter 

ultimo 2014 Forslag til Natura 2000-planer 2016-21 sendes i høring og opdateret 

basisanalyser offentliggøres  

april 2016 Endelige Natura 2000-planer 2016-21 offentliggjøres 

 

Bemærkninger til processen fra høringen i 2015 

Udkast til Natura 2000-planer 2016-20121 var i høring fra 19.december 2014 til 10. april 2015. I en 

række af høringssvarene var der også bemærkninger til inddragelsesprocessen. Der er synspunkter om 

at inddragelsen af den enkelte lodsejer ikke har været tilstrækkelig, at der ikke har været reel dialog på 

ejendomsniveau og at det er svært at få overblik på ejendomsniveau.  
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