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Afgivelse af høringssvar til kommunernes Natura 2000-
handleplaner 

 
22-08-2016  
  

 
Statens Natura 2000-planer for perioden 2016-21 blev offentliggjort den 20. april 
2016. Kommunernes forslag til handleplaner skal være vedtaget senest 6 måneder 
efter offentliggørelsen dvs. senest den 20. oktober 2016. Herefter følger en 
klageperiode på min. 8 uger, hvor der kan indsendes høringssvar til handleplanen. 
Handleplanerne skal være endeligt vedtaget senest 20 april 2017.   
 
Flere kommuner har indkaldt eller vil i nærmeste fremtid indkalde interessenterne 
til samråd om handleplanerne. Da jægerrådene er repræsenteret i hver kommune 
og har det lokale kendskab er det endnu en gang vigtigt at jægerrådene gør deres 
indflydelse gældende ved at gennemgå handleplanerne og udarbejde høringssvar.  
 
På baggrund af den store indsats, de lokale tillidsfolk har ydet i forbindelse med 
høringen af de statslige Natura 2000-planer og de tidligere handleplaner, vurderer 
jægerforbundet at der lokalt findes et højt vidensniveau til at kunne fortsætte det 
gode arbejde med Natura 2000-handleplanerne. Administrationen vil i bistå 
jægerrådene arbejdet i nødvendigt omfang. 
 
Processen forløber i grove træk som illustreret nedenfor, dog er omfanget af 
dialogdelen forskellig i kommunerne. 

 

 
 

Natura 2000-planerne 

Formålet med Natura 2000-indsatsen er at sikre gunstig bevaringsstatus for 
naturtyperne i habitatområderne.  
 
Natura 2000-planerne 2016-21 har fokus på:  

 Sikring af naturpleje 

August-
september 2016

Dialog i Grønt 
Råd/Naturråd
/Natursamråd

Udkast vedtages 
senest 20. 
oktober 2016

8 ugers 
hørings-
periode

Senest 20. april 
2017

Endelig 
vedtagelse af 
handleplan
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 færdiggørelse og sikring af indsats fra planperioden 2009-2015 (1. 
generation) 

 Sammenhæng i naturen 

 Levesteder for ynglefugle og bekæmpelse af invasive arter. 

For jægerforbundet er det særligt vigtigt at være opmærksom på, at den indsats 
kommunerne beskriver i handleplanerne er tilstrækkelig til at sikre vildtarternes 
levesteder. Især indsatser i den lysåbne natur og sammenkædning af naturarealer 
er relevant i forhold til trækfuglenes levesteder. Det kan for eksempel være sikring 
af naturpleje i form af afgræsning og rydning. 
Jægerforbundet ligger stor vægt på at indsatserne gennemføres på frivillig basis. 
Frivilligheden er en forudsætning for, at der kan træffes holdbare aftaler om 
naturpleje. 
 
Natura 2000-planerne understøtter i stor udstrækning trækvildtstrategien, der 
fokuserer på arbejdet med flere og bedre levesteder til vandfuglene. Samtidig er 
der flere statslige støttemuligheder til naturplejetiltag i Natura 2000-områderne, 
bl.a. til naturpleje og naturlige vandstandsforhold. Der er derfor stort behov for at 
tillidsfolkene deltager i arbejdet med at sætte jægerforbundets fingeraftryk på 
handleplanerne. Det vil være hensigtsmæssigt at arbejdet varetages af den lokale 
Grønne Råd-repræsentant eller at denne udpeger en anden ansvarlig. Processen vil 
i mange kommuner foregår i de Grønne Råd/Naturråd. Dog har enkelte kommuner 
oprettet særlige råd, der udelukkende skal beskæftige sig med Natura 2000-
handleplanerne. Det vil være l være naturligt at jægerforbundet også deltager i 
disse råd, selvom det var at foretrække at processen skete i de eksisterende råd. 
 
Skulle der komme yderligere oplysninger om processen vil jægerrådene blive 
orienteret.  
Kontaktperson: Naturkonsulent Katrine Meisner, kme@jaegerne.dk, tlf. 81 80 74 52 

 
Link til Svanas hjemmeside om planerne 
Link til kort over habitatområderne 

Indsatser der kan være relevante for trækvildtarterrne 

Afgræssede enge  
Mange af vandfuglene er afhængige af at de lysåbne naturområder som ferske enge 
og strandenge bevares åbne. Det er derfor vigtigt at der sikres naturpleje af de 
lysåbne naturarealer. Afgræsning er det bedste virkemiddel for vandfuglene. 
Slåning er mindre velegnet til at sikre fuglenes levesteder da slåning typisk sker på 
én gang og skaber en ensartet bevoksning. 
 
Vand på lavbundsarealer 
Genskabelse og sikring af naturlige vandstandsforhold på lavbundsarealer vil 
forbedre levestederne for mange af vandfuglene. Der er en række afledte positive 
effekter ved dette virkemiddel (synergieffekter). Tilbageholdelses af kvælstof til 
gavn for kystvandene. Mindske okkerudvaskningen til vandløb og søer. 
Tilbageholdelse af overfladevand og hindre akutte oversvømmelser i tilfælde af 
kraftige nedbørshændelser samt nedsætte udledningen af drivhusgasser til 
atmosfæren. 
 
Planter på fjordbunden  
Ålegræs er føde for mange vandfugle såsom svaner, pibeænder og gråænder. 
Ålegræsset kan sikres ved at at mindske udledningen af næringsstoffer, særligt 
kvælstof, til fjorderne. Derudover er det vigtigt at der ikkke bruges skrabende 
redskaber på havbunden hvor ålegræsset vokser. 
 
 

mailto:kme@jaegerne.dk
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/natura-2000/natura-2000-planer/planer/natura-2000-planer-2016-2021/natura-2000-planer/
http://miljoegis.mim.dk/cbkort?selectorgroups=themecontainer%20Natura2000%20fredning&mapext=277608%206024994.2%201064040%206422715.8&layers=theme-gst-dtkskaerm_daempet%20ef_fugle_bes_omr%20ramsar_omr%20ef_habitat_omr%20theme-pg-natura_2000_omraader&mapheight=969&mapwidth=1925&profile=miljoegis-natura2000
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Liv på havbunden 
Dykænder som ederfugl og sortand er afhængig af at der findes muslinger, snegle 
og andene føde på havbunden. I den forbindelse er det vigtigt at begrænse brugen 
af skrabende redskaber på havbunden. Etablering af stenrev kan også være med til 
at skabe mere liv på havbunden. 
 

 


