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Fakta om justering af Natura 2000områdernes grænser
Baggrunden for justeringen
Med Naturpakken har man ønsket en bedre overensstemmelse mellem de udpegede Natura 2000-områder
og den værdifulde natur, der skal beskyttes. Det er en
tiltrængt oprydning.
Det er første gang, at Natura 2000-områderne er blevet
gennemgået siden de blev udpeget i starten af
1990’erne. Der er sket meget på det digitale område,
så der er et stort behov for præcisering af grænserne.
Samtidig kender vi naturområderne bedre i dag, fordi
der er foretaget regelmæssig kortlægning af deres
natur.

Tilpasning af Natura 2000-områdernes afgrænsning
Natura 2000-områderne er nogle af de mest værdifulde
naturområder i Danmark. Der indgår dog i de udpegede
Natura 2000-områder intensive jordbrugsarealer og byarealer, som ikke bidrager til beskyttelsen af direktivarter og naturtyper, men som alligevel er underlagt nogle af
de krav, der følger af Natura 2000-udpegningen.
Der iværksættes, i dialog med interessenterne og EUkommissionen, en gennemgang af afgrænsningen af Natura
2000-områderne med henblik på at undersøge muligheden
for at mindske andelen af intensivt drevne jordbrugsarealer
og evt. at udvide de udpegede områder med mere værdifuld
natur, hvor det understøtter direktivmål.

og havnearealer. Til gengæld bliver områderne suppleret med ca. 30.000 ha reel natur, som enten grænser
op til de eksisterende områder eller danner helt nye
Natura 2000-områder.
Tal og fakta
De ca. 30.000 ha nye arealer vil fordele sig over hele
landet med hovedvægten langs Vestkysten og på Sjælland, og mere end halvdelen af arealet er skovbevokset.
Der er fortsat jordbrugsarealer inde i Natura 2000områderne. Nogle af dem er bibeholdt, fordi de ligger i
mosaik med den værdifulde natur, og mange af dem
fordi gæs og ænder på deres trækruter søger føde på
kornmarker i Danmark.
De arealer, som tages ud er privatejede, mens hovedparten (mere end 25.000 ha) af de arealer, der inddrages er ejet af Miljø- og Fødevareministeriet. De øvrige
arealer er ejet af enten kommunerne, fonde eller private
lodsejere, og inddrages på baggrund af, at lodsejerne
er indforståede.

Naturpakke 2016 (side 13)
Se mere om justering af Natura 2000-grænser på
http://mst.dk/natur-vand/natur/natura-2000/natura2000-omraaderne/justering-af-natura-2000-omraaderne
Hvad er taget ud henholdsvis inddraget?
Der er foreslået udtaget ca. 30.000 ha, som ikke bidrager til beskyttelsen. Det er overvejende intensivt dyrkede marker, men også byarealer, sommerhusområder
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