Til foreninger, organisationer og Nationalparkbestyrelser
CC. til kommuner

Arter og Naturbeskyttelse
J. nr. 2020-34505
Den 2. september 2020

Invitation til orienteringsmøder om Natura 2000-planproces (2022-2027)
Miljøsty relsen inv iterer hermed til orienteringsmøder om Natura 2000. Anledningen er, at der skal
udarbejdes Natura 2000-planer for perioden 2022-2027 . Denne inv itationen er sendt til de centrale
organisationer, som bedes videreformidle til relevante regionale og/eller lokale afdelinger. Mø derne
afholdes 7 steder i landet – se nedenfor.
I foråret 2020 udgav Miljøstyrelsen ny e basisanalyser, som skal danne grundlag for udarbejdelsen af
Natura 2000-planerne for 2022-2027. Basisanalyserne er lav et på baggrund af sty relsens seneste
ov ervågningsdata og ligger på Miljøstyrelsens hjemmeside https://mst.dk/natur-vand/natur/natura2000/natura-2000-planer/natura-2000-planlaegning-2022-2027/
Møderne er en del af den dialogproces, der skal ske forud for udarbejdelse af Natura 2000planforslagene. Formålet med møderne er at orientere om den kommende proces med udarbejdelse af
Natura 2000-planer og at præsentere basisanalyserne. Møderne vil have følgende indhold:
-

Direktiv forpligtigelse og overordnet proces
Hv or er v i i processen?
Hv ad er en basisanalyse, en plan og en handleplan?
Hv ad er rollerne mellem stat og kommune?
Hv em sætter mål og bestemmer indsats?
Hv ad kan man bidrage med nu og senere?
Highlights fra lokale basisanalyser (inkl. gennemførte indsatser)
Hv or kan man finde data?
Hv ad er næste skridt?

På mødet kan den konkrete indsats i de kommende planer eller konkrete projekter og virkemidler ikke
drøftes, da rammerne for dette først fastlægges senere, men Miljøstyrelsen vil ly tte til ideer og
sy nspunkter. Hv is der efter mødet skulle v ære behov for y derligere drøftelser, kan det aftales nærmere.
Efter mødet v il Miljøstyrelsen lægge oplægget fra mødet samt et kort referat på Miljøstyrelsens
hjemmeside.
Som følge af Cov id-19 kan der højest deltage 50 personer til de enkelte møder. Miljøstyrelsen er
opmærksom på seneste anbefalinger og retningslinjer i forbindelse med Cov id -19 og v il forholde sig til
disse. Dette kan bety de, at mødet kan bliv e aflyst med kort v arsel.
Hv is du ønsker at deltage i mødet bedes du tilmelde. V ed tilmelding bedes du oplyse nav n,
organisation og e-mail. Når fristen udløber får du en bekræftelse på din deltagelse, da der ka n v ære
Mi l jøstyrelsen • Tolderlundsvej 5 • 5000 Odense C
Tl f . 7 2 54 40 00 • CV R 25798376 • EA N 579800086081 0 • mst@mst.dk • www.mst.dk

behov for at justere deltagerantallet som følge af Cov id -19. Se hv ornår og hv or møderne afholdes og
hv ordan man tilmelder sig nedenfor:
Miljøstyrelsen Sjælland
Mandag d. 21 . september kl 1 6-18
Pharmakon, Milnersvej 42, 3400 Hillerød
Tilmelding til Malene Willer Jensen, mail: sjl@mst.dk og tlf. 7 254 2014
Frist for tilmelding: 1 6. september
Miljøstyrelsen Storstrøm
Mandag d. 21 . september kl 1 4-16
Avnø Naturskole, Flyvervej 40, 4750 Lundby
Tilmelding til Didde Dalkvist, mail: didal@mst.dk og tlf. 91 32 9569
Frist for tilmelding: 1 6. september
Miljøstyrelsen Storstrøm/Bornholm - Afholdes som fælles markvandring
Onsdag d. 7 . oktober kl 1 6-1 9
Bornholms Frihedsstøtte ved Hammershus. Slotslyngvej 9, 3770 Allinge
Der er ikke behov for tilmelding
Miljøstyrelsen Fyn
Tirsdag d. 29. september kl 1 3 -15
Centrovice, Damsbovej 1 1, 5492 V issenbjerg
Tilmelding til Ulrik Schaffalitzky de Muckadell, mail: usm@mst.dk og tlf. 7 254 3542 (man-tor)
Frist for tilmelding: 22. september
Miljøstyrelsen Sy djylland
Onsdag d. 30. september kl 1 4-1 6
V ejen Idrætscenter. Petersmindevej 1 , 6600 V ejen
Tilmelding til Marianne Ohrt Johansen, mail: maobo@mst.dk og tlf. 7 254 3417
Frist for tilmelding: 21 . september
Miljøstyrelsen Midtjylland
Torsdag d. 24. september kl 1 5 -17
Scandic Regina, Fonnesbechsgade 20, 7 400 Herning
Tilmelding til Hanne Davidsen, mail: hadav@mst.dk og tlf. 9358 8198
Frist for tilmelding: 1 7. september
Miljøstyrelsen Nordjylland
Torsdag d. 1 7 . september kl 1 5 -17
Regionsrådssalen, Niels Bohrs V ej 30, 9220 Aalborg Øst
Tilmelding til Dorthe Nørgaard Lund, mail: donlu@mst.dk og tlf. 7 254 3714
Frist for tilmelding: 1 1. september

V enlig hilsen
Miljøsty relsen
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