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Fakta om de danske Natura 2000-områder 

 
De danske Natura 2000-områder 

Natura 2000-områderne er del af et netværk af beskyt-

tede naturområder i EU. Områderne skal bevare og 

beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som 

er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. 

 

Områderne repræsenterer de største og mest værdiful-

de danske naturarealer. 

 

Natura 2000-områderne er fællesmængden af: 

• 261 habitatområder 

• 113 fuglebeskyttelsesområder 

I Danmark er omfanget af Natura 2000-områderne 

ca. 19.000 km2 på havet og ca. 3.600 km2 på land. 

 

Se mere på http://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000 

 

 

Naturområder beskyttet efter EU-regler 

Når et område er udpeget, som Natura 2000-område 
indebærer det: 

• At der i området skal sikres eller genoprettes en 

gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og arter, 

som området er udpeget for.  

Gunstig bevaringsstatus betyder, at arterne og na-

turtyperne er beskyttet i tilstrækkeligt omfang til, at 

arealet af naturtyper og levesteder ikke går tilbage. 

Det betyder også, at arterne kan opretholde leve-

dygtige bestande, og naturtyperne kan bevare de-

res særlige karakteristika.  

• At området skal beskyttes mod nye aktiviteter, der 

kan skade naturen i områderne. 

• At der skal gøres en aktiv indsats for at sikre eller 

genoprette naturen i området. Grundlaget for ind-

satsen er de såkaldte Natura 2000-planer. 

 

Reguleringen af områderne 

Natura 2000-områderne reguleres via den almindelige 

lovgivning, dog gælder der særlige krav til myndighe-

derne om konsekvensvurderinger, når de skal træffe 

afgørelse eller vedtage planer, der kan påvirke Natura 

2000-områder. 

 

For lodsejerne gælder desuden, at bestemte former for 

driftsændringer eller aktiviteter, som normalt ikke kræ-

ver tilladelse, forudgående skal anmeldes til kommunen 

eller Miljøstyrelsen.  

 

For at sikre og forbedre naturen i de udpegede områder 

gælder der desuden særlige tilskudsordninger til f.eks. 

naturpleje, hegning og rydning i områderne. 
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