Til kommuner og statslige lodsejere med Natura 2000-arealer

Anmodning om teknisk, faglige bidrag til udarbejdelse af forslag
til justering af Natura 2000-områdernes afgrænsning
Det er med Naturpakken, maj 2016 besluttet at undersøge mulighederne for at
justere Natura 2000-områdernes grænser, jf. brev til kommunaldirektørerne fra
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (nu Miljøstyrelsen) af 21. december 2016.
Miljøstyrelsen gennemgår de udpegede områder og udarbejder forslag til den
offentlige høring, og vil anmode kommunerne og statslige lodsejere om faglige og
tekniske bidrag hertil.
Miljøstyrelsen vil, i det omfang de modtagne bidrag falder indenfor det politiske
mandat, der er givet med Naturpakken og tiltrædes af aftaleparterne inddrage de
modtagne bidrag i sit forslag til offentlig høring.
Når der foreligger et forslag til eventuelle grænsejusteringer iværksættes en
politisk proces med offentlig høring, inddragelse af myndigheder, lodsejere og
foreninger og eventuelle forhandlinger om konkrete nye grænsedragninger.
Kommunerne anmodes om i de tekniske bidrag særligt at have fokus på
omdriftsarealer og bynære arealer, som ikke er nødvendige for beskyttelsen af de
arter og naturtyper, som det enkelte område er udpeget til at beskytte. Findes der
tilgrænsende arealer med værdifuld natur, der kan understøtte direktivmålene, vil
styrelsen også gerne have oplysninger herom.
Naturstyrelsen og Forsvarsministeriet forventes på samme måde at gennemgå
deres egne arealer og bidrage med forslag til, hvor det eventuelt er muligt at
udvide Natura 2000-områderne med statslige arealer.

Frist for bidrag, der kan indgå i udarbejdelse af Miljøstyrelsens
høringsforslag er den 24. marts 2017.
Bidrag til udarbejdelse af høringsforslaget bedes indtegnet i GIS og i videst muligt
omfang dokumenteret/begrundet, se nærmere i GIS-værktøjet og vedlagte
vejledninger. GIS-værktøjet findes her:
http://miljoegis.mim.dk/cbkort?&profile=natura2000-afgraensning2017-tekniskhoring
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Vedhæftet dette brev er:
- Notat med retningslinjer for justering af områdegrænserne
- Teknisk vejledning til GIS-værktøjet
- Liste med login og password til web-GIS’en
Spørgsmål til vejledningerne og brugen af GIS-værktøjet kan rettes til Maria
Pécseli (idmpe@mst.dk, tlf. 7254 3752) eller Heidi Vinther (hevin@mst.dk, tlf .
2219 4317).

Med venlig hilsen

Lisbeth Bjørndal Andersen
9358 8049
LBA@mst.dk
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