Deltag som aktiv landmand og naturplejer

Landbrug og
Natura 2000

Lokale jordbrugere og andre interesseparter kan blive aktive medspillere i arbejdet med Natura 2000. Søg medindflydelse f.eks. via din lokale landbrugsorganisation på, hvordan Natura 2000-området kan sikres på en sådan måde, at
du også fremover kan drive et produktivt landbrug.
Du kan også bidrage aktivt til at bevare og sikre værdierne
i Natura 2000, f.eks. ved at få en Naturplan for din bedrift.

Myndighederne kan stille krav om ændringer af den eksisterende drift. I de tilfælde får du erstatning for det dokumenterede tab. Krav, der stilles til aktiviteter, som kræver
en tilladelse, f.eks. udvidelse af husdyrbrug, kan ikke udløse erstatning.

Kontakt dit landbocenter
Dit lokale landbocenter kan give dig indspil til og yderligere informationer om de mulige konsekvenser af din ejendoms beliggenhed i forhold til Natura 2000-områder, bl.a.
i følgende situationer:
•
•
•

Køb, salg og forpagtninger af ejendom
Ændringer eller udvidelser af husdyrproduktionen
Ændringer af eksisterende drift (anmeldelsesordning/
handleplan)

Konsulenten kan også fortælle dig om tiltag, som kan forbedre din økonomi (MVJ, anden økonomisk kompensation,
mv.)

NATURA 2000 – PLANLÆGNING

Svinø har gennem tiden været mål for
mange forskellige lokalplanforslag om
f.eks. naturgenopretning, vindmøllepark og
skovrejsning. Svinøhalvøen er i dag udpeget
som Natura 2000-område. I 2003 stiftede 46
landmænd på Svinø en forening, som har
skabt et forum for udvikling og koordinering af lodsejernes egne ideer. Foreningen
indgiver f.eks. altid fælles høringssvar på
lokalplanforslag og har opnået økonomisk
støtte bl.a. igennem landdistriktsmidlerne
til mange nye initiativer.

Tidslinien viser rækkefølgen af de opgaver, som vil blive gennemført for hvert enkelt Natura 2000-område
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På kortet ses de Natura 2000-områder, der er udpeget i Danmark

En guide om landbrugsdrift og
international naturbeskyttelse
i Danmark

Hvad er Natura 2000?

Kan Natura 2000 påvirke din
landbrugsdrift?

Ligger din ejendom i eller i nærheden af
et Natura 2000-område?

Alle medlemslande i EU har udpeget en række naturområder. Områderne er udpeget, fordi EU vurderer,
at de rummer vigtig og værdifuld natur. De udvalgte
områder kaldes “Natura 2000-områder”.

Ja – uanset om dit landbrug ligger inden for eller
uden for et Natura 2000-område. EU har nemlig
besluttet, at naturen i et Natura 2000-område
ikke må forringes. Det betyder en påvirkning af
naturen i forbindelse med udvidelse eller ændring
af husdyrbrug kan udløse krav om nøjere undersøgelser af effekten.

På Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside kan du finde kort
over de udpegede Natura 2000-områder. Ønsker du et kort,
hvor Natura 2000-området er indtegnet sammen med ejendomsgrænser, kan du gå ind på http://markkort.dffe.dk/. Her
har Direktoratet for FødevareErhverv lagt markkort med præcis angivelse af markblokke og Natura 2000-områder.

Natura 2000 er en fælles betegnelse for
habitat- og fuglebeskyttelsesområderne i
EU. I områderne skal forholdene for en
række særlige planter og dyr sikres og
om nødvendigt genoprettes.
Der er udpeget 113 fuglebeskyttelsesområder i Danmark. De er vigtige levesteder og rasteområder for fugle – f.eks.
er Vadehavet udpeget.

Hen ved 85 pct. af alle landarealer i Danmark afvander
til fjorde eller kystnære havområder, der er udpeget
som Natura 2000-område. Så næsten uanset hvor dit
landbrug ligger, er der stor sandsynlighed for, at dine
arealer afvander til et Natura 2000-område, og dermed kan der være nogle miljømæssige hensyn, du skal
være opmærksom på.

Der er udpeget 254 habitatområder. De
rummer bestemte naturtyper og arter af
dyr og planter, som er særlig værdifulde
og karakteristiske for EU, f.eks. en række
danske bøgeskove og de vestjyske klitter.
Det kan også dreje sig om natur, der er i
fare for at forsvinde, f.eks. højmoser.

BERT WIKLUND

Tilsammen udgør Natura 2000-arealerne
8,3 pct. af Danmarks landareal. Herudover er mange fjorde og kystnære havområder udpeget.

Vandløb med vandplanter som
f.eks. vandranukel og vandstjerne
indgår i udpegningsgrundlaget for
mange Natura 2000-områder.

Nogle dyr og planter er beskyttede uanset, hvor de
befinder sig i landet, de
såkaldte bilag-IV-arter.
Stor vandsalamander
er et eksempel på
sådan en art.

Hvis dit planteavlskontor eller du selv har lagt dine markdata
op i Dansk Markdatabase, kan du gå ind på www.markkortonline.dk og se Natura 2000-områdeudpegningerne sammen
med dine marker. Alternativt kan du spørge din konsulent om
din ejendoms beliggenhed i forhold til Natura 2000-områder.

Og ændringer i landbrugsproduktionen kan derfor i nogle tilfælde kun gennemføres på særlige
vilkår, hvis de påvirker Natura 2000-områder.
Natura 2000 beskyttelsen betyder konkret, at hvis
du planlægger driftsændringer, der kræver tilladelser, skal konsekvenserne for Natura 2000 naturen vurderes af myndighederne, før de iværksættes. Det kan f.eks. være i forhold til produktionens påvirkning med ammoniak af et naturområde, eller udvaskning af kvælstof og fosfor
fra dine arealer, hvis de afvander til et sårbart
Natura 2000-område.

Har du jord i et
Natura 2000-område?
– krav om anmeldelse af driftsændringer!
Udover de driftsændringer, som kræver en egentlig tilladelse, skal en række almindelige ændringer i driften på ejendomme, der ligger i et Natura 2000-område anmeldes til myndighederne.
Myndighederne skal vurderer, om driftsændringerne kan påvirke Natura 2000-området negativt.
Det gælder bl.a. dræning af mindre enge og etablering af veje, anvendelse af husdyrgødning og
opdyrkning af vedvarende græsarealer i fuglebeskyttelsesområder.

Tilskudsmuligheder
LARS GEJL

Fakta om Natura 2000?

Natura 2000-områder består især af naturområder som
f.eks. fjorde, skove, klitter, heder og moser, men der er
også udpeget landbrugsarealer med landbrugspligt.
Nogle af disse arealer er allerede fredede eller beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Det er typisk enge
eller overdrev. Nogle landbrugsarealer i omdrift indgår
også i Natura 2000-områderne, bl.a. for at skabe sammenhæng mellem naturarealerne i området.

Væsentlige ændringer inden for kort tid i græsningsintensitet, herunder ophør med græsning eller høslet
skal anmeldes.

De anmeldelsespligtige aktiviteter i Natura 2000områder skal anmeldes til amtet (fra 2007 til kommunen) og i skov til Skov- og Naturstyrelsen.
Alle anmeldelsespligtige aktiviteter kan læses på
Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside: www.skov
ognatur.dk/Emne/Natura2000. Du kan også spørge din konsulent.
Du skal anmelde driftsændringen, inden du går
igang. Du får besked senest 4 uger efter anmeldelsen er foretaget, hvis der er behov for nærmere undersøgelser. Undersøgelsen skal foretages inden 6 måneder. Du kan få erstatning for
det dokumenteret tab, hvis du ikke må gennemføre anmeldelsespligtige aktiviteter.

Spørg din konsulent, hvilke tilskudsmuligheder, der er relevante for dig.

Idéfase
I 2007 skal staten færdiggøre en samlet beskrivelse af naturindholdet for hvert enkelt område (basisanalysen). Herefter
følger en idéfase, hvor bl.a. landmænd og landbrugsorganisationer kan kommentere basisanalysen og for hvert område
komme med forslag til sikring af det bedst mulige grundlag
for den videre planlægning. Her har du også som lodsejer
mulighed for at bidrage med din viden om området.

Hvordan ser fremtiden ud ?
Inden udgangen af 2009 skal staten med udgangspunkt i
basisanalysen udarbejde en plan – en såkaldt Natura 2000plan for naturindholdet i hvert enkelt Natura 2000-område,
herunder med mål for naturbeskyttelsen. Herefter skal kommunerne i 2010 udarbejde handleplaner, som skal sikre, at
den besluttede indsats for naturen gennemføres. Det kan betyde, at der kan stilles særlige krav til din bedrift, hvis den
påvirker et sårbart Natura 2000-område.
Der kan stilles krav til alle bedrifter, der påvirker et Natura
2000-område. F.eks. kan bedrifter, der afvander til et sårbart
Natura 2000-område også blive pålagt krav, selvom bedriften
ligger langt udenfor området.

Find Natura 2000-områderne
på nettet:
1) Slå op på siden:
www.skovognatur.dk/Emne/
Natura2000/
2) Klik på Database- og kortfunktion
3) Klik på firkanterne ud for
“Habitatområder“ og
“Fuglebeskyttelsesområder“
4) Med musen markerer du det
ønskede område på kortet,
f.eks. din ejendom
Amter og kommuner kan oplyse, om
dine landbrugs arealer afstrømmer til
et Natura 2000-område.

