
Forslag til Natura 2000 plan

v/Lene Højlund, Djursland Landboforening



Natura 2000-områder 
på Djursland

• 8 planer på Djursland



Natura 2000-områder

• Netværk af beskyttede naturområder i EU

• Områderne er udpegede for at beskytte 
sjældne, truede og karakteristiske 
naturtyper og arter



Natura 2000-plan

• Målet er at stoppe tilbagegangen for 
udpegede arter og naturtyper

• 246 delplaner

• Langsigtede mål for områdets natur

• Indsatsprogram for perioden 2010-2015



Landbruget og Natura 2000
- hvad kommer det til at betyde ?

• Landbrugsarealer inden for Natura 2000

• Landbrugsarealer op til Natura 2000 

• Husdyrproduktioner uden for Natura 2000









Målsætning

• At sikre og genskabe 
meget store og 
sammenhængende 
arealer med overdrev og 
stilkegekrat



Trusler for overdrev

• Tilgroning

• Arealreduktion/fragmentering

• Invasive arter, f.eks. gyvel

• Luftbåren kvælstof-nedfald

• Næringsstofbelastning fra dyrkede arealer



Indsats 

• Areal og tilstand af naturtyper må ikke gå
tilbage eller forringes

• Naturarealer skal sammenkædes med

• Vende udviklingen for særligt truede 
naturtyper og arter



Virkemidler

• ”Gældende lovgivning”

• Erstatningsfri regulering

• Målrettede virkemidler

• Tiltag gennemføres via tilskudsordninger

• Frivillige



”Gældende lovgivning”

• Grøn Vækst

• reduktion af kvælstof-nedfald

• Reduktion af ammoniak skal ske ved 
ændring af husdyrgodkendelsesloven

• Merbelastning ændres til totalbelastning



Forslag til målrettede virkemidler 
for at sikre gunstig bevaringsstatus 
på overdrev

• Etablering på §3-arealer

• Etablering på
landbrugsarealer

• Rydning af vedplanter

• Afgræsning, høslet



Sammenkædning



Høringssvar

• Rettelse af faktuelle fejl

• En vurdering af om der er mulighed for at 
udvide og pleje den pågældende 
naturtype, der er på lodsejerens arealer

• Er mål realistiske



Gennemførsel af Natura 2000 plan 
1. planperiode frem til 2015

• Kommunen udarbejder handleplan

• Husdyrlov regulere ammoniakfordampning 
fra stalde – ude kompensation

• Lodsejere indgår frivillige aftale, og 
kompenseres gennem tilskudsordninger 
under Landdistriktsprogrammet…….

• Hvad sker der i 2. planperiode, hvis ikke 
der er sket nok i 1. planperiode?


