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I de kommunale naturafde-
linger sidder medarbejder-
ne på spring - klar til at gå 
i gang med en opgave de 
brænder for: at gennem-
føre Natura 2000-planer-
ne og dermed være med til 
at sikre, at Danmark lever 
op til EUs  direktiver; men 
værktøjskassen er tom

/ af  irene Brandt

Strandenge, heder, overdrev, rig-
kær, hængesække, kildevæld, 
kystlaguner, stenrev, lobeliesø-
er og brunvandede søer. Listen 
over naturtyper i Danmarks Natu-
ra  2000-områder,, som har det 
skidt, er lang. Den omfatter faktisk 
78% af de 58 naturtyper, som er 
omfattet af Habitatdirektivets bi-
lag 1, og hvor vi har tilstrækkelig 
viden til at vurdere status. En rap-
port til EU, som  indeholder vurde-
ringen af bevaringsstatus for arter 
og naturtyper er foretaget af Dan-
marks Miljøundersøgelser ved Aar-
hus Universitet, viser også at 59% 
af de arter på Habitatdirektivets li-
ste som vi har tilstrækkelig viden til 
at vurdere har en tilstand som er 
ugunstig.1

Ovenstående er den kon-
staterede virkelighed i Natura 

2000-områderne. Natura 2000- 
planerne, som nu er i høring, 
skal sikre, at de arter og naturty-
per som Natura 2000-områder-
ne er udpeget for at beskytte nu 
og i fremtiden får det godt – kal-
det gunstig bevaringsstatus. Det 
vil primært være de kommuna-
le naturafdelinger, som skal ar-
bejde for, at indsatsprogrammet 
i Natura-2000 realiseres. Ledelse 
og medarbejdere i disse afdelin-
ger er fagligt klædt på til opgaven, 
som de længe har set frem til at 
tage fat på; men de savner værk-
tøjer i naturplanerne, som skal 
gøre det praktisk muligt at gen-
nemføre indsatsen.

Biolog Lise Frederiksen fra na-
turafdelingen i Mariagerfjord Kom-
mune er én af de mange kom-
munale medarbejdere, som med 
spænding vil følge de kommende 
forhandlinger om finansieringen af 
opgaven.

”Vi svigter vores ansvar, hvis vi 

ikke meget klart gør opmærksom 
på, at kommunerne på de skitse-
rede betingelser ikke får værktø-
jer til at løfte opgaven,” siger Lise 
Frederiksen. Hun er medlem af 
KTC-faggruppen Natur og overfla-
devand, og hun har faggruppens 
opbakning til sin kritik.

Lise Frederiksen peger på en 
lang række forhold, som hver for 
sig er problematiske for kommu-
nernes mulighed for at omsætte 
Natura 2000-planernes indsats-
program til konkret handling. Til-
sammen gør de opgaven næsten 
uløselig.

”Vi kommer til at kæmpe om 
pengene til indsatsen. De midler, 
der indtil videre er afsat, er enten 
fordelt efter ulogiske principper 
eller låst i ufleksible støtteordnin-
ger.” 

I følge Grøn Vækst skal kommu-
nerne selv finansiere 228 mio. kr. 
af indsatsen i Natura 2000-områ-
derne. 75 mio. kr. er til medfinan-

siering af life-projekter - en pulje, 
som kommunerne kan søge til-
skud fra til konkrete projekter.

”Rammerne for, hvad der gives 
penge til, er så stramme, at man-
ge velbegrundede projekter alle-
rede er blevet afvist, fordi de ikke 
lige faldt inden for den vedtagne 
ramme. Det er derfor en satsning 
at bruge mange ressourcer på at 
udarbejde en life-ansøgning.” siger 
Lise Frederiksen.

Samtidig mærker en kommune 
som Mariagerfjord Kommune, der 
har meget store naturarealer og en 
lille befolkning, den skævvridning 
i fordelingen af naturmidler, som 
skyldes fordeling efter befolknings-
tal og ikke naturareal – det såklad-
te DUT-princip.

 Lise sætter nu sin lid til, at for-
handlingerne mellem regeringen 
og KL om finansieringen af ind-
satsen vil resultere i en omkost-
ningsbaseret fordeling for Natura 
2000-indsatsen – altså at penge-
ne følger Natura 2000-områder-
ne og ikke kommunernes befolk-
ningstal. 

A og B natur
Lise Frederiksen peger på et andet 
problem, som kommunerne skal 
håndtere i forbindelse med Natu-
ra 2000:

”Natura 2000-områderne 
dækker kun en lille del af landets 
areal. Det betyder, at mange me-

Naturopgaven er stor 
og kompleks
- Kommunerne efterlyser værktøjer til Natura 2000

1 http://www.dmu.dk/udgivelser/dmunyt/2008/3/naturtyper
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get værdifulde naturområder, ikke 
er en del af Natura 2000-netvær-
ket. Det er helt utroligt vigtigt, at vi 
bliver ved med at fastholde ind-
satsen i disse områder; men jeg 
frygter, vi bliver tvunget til at flyt-
te al kommunens naturindsats til 
Natura 2000-områderne. Lige-
som det bliver svært for private 
lodsejere at få tilskud til naturple-
je uden for Natura 2000-områ-
derne. Dermed er grunden for al-
vor lagt til, at vi fremover kommer 
til at operere med A-natur og B-

natur. Det vil få meget uheldige 
konsekvenser og i mange tilfælde 
resultere i et fald i biodiversitet – 
hvilket er i direkte strid mod Rio-
konventionens mål om at stoppe 
tabet af biodiversitet,” siger Lise 
Frederiksen.

Kommunal viden bruges ikke
En 3. problemstilling, som lægger 
hindringer for kommunernes mu-
lighed for at løfte opgaven, har rod 
i ufleksible støtteordningerne til 
naturpleje, som efter Lise Frede-

riksens mening ikke harmonerer 
med behovet for støtteordninger, 
der skal sikre en meget kompleks 
biodiversitet. 

”Landbruget kan søge om til-
skud til pleje af græs- og naturare-
aler hos FødevareErhverv i Tønder, 
som derefter skriver et standard til-
sagn og bevilger pengene. Proble-
met er, at kommunerne slet ikke 
inddrages. Vi får end ikke besked, 
når pengene er bevilget, eller mu-
lighed for at sætte fingeraftryk på 
de vilkår, landmanden skal leve op 

til. Tilsagnet bliver derved på ingen 
måde skræddersyet til de aktuelle 
naturforhold på stedet,” siger Lise 
Frederiksen. Resultatet er, Føde-
vareErhverv kan risikere at bevilge 
penge til afgræsning af naturarea-
ler ud fra standardvilkår, som ikke 
er tilpasset de lokale forhold på 
arealet og måske i direkte uover-
ensstemmelse med den kommu-
nale handleplan. Det er ærgerligt, 
for her er det, at de kommuna-
le naturmedarbejdere med deres 
faglige indsigt og unikke lokalkend-
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skab kunne medvirke til, at vi fi k de 
helt rigtige aftaler i hus – både til 
gavn for lodsejeren og for naturen.

Lise Frederiksen frygter, at bio-
diversiteten i naturen går tabt, når 
kommunerne mister muligheden 
for at tilrettelægge den mest hen-
sigtsmæssige pleje på de enkelte 
arealer.

”Lige nu er vi fuldstændig sat 
uden for indfl ydelse. Vi må derfor 
arbejde for at få ændret procedu-
ren, så vi får indfl ydelse på tilsag-
nene, ved at pege på de vilkår, der 

er nødvendige for de konkrete are-
aler,” siger Lise Frederiksen.

Helhedsorienterede handling 
– uden helhed
Opgavefordelingen mellem stat og 
kommuner, hindrer også på an-
dre områder kommunernes mu-
ligheder for at leve op til målsæt-
ningerne:

”Det er staten, der fastsætter 
det politiske ambitionsniveau for 
Natura 2000-indsatsen og fast-
låser derved kommunerne til at 
udføre de handlinger, der er be-
skrevet i Natura 2000-planens ind-
satsprogram. Denne handling er 
ufravigelig og skal ske i 1. planpe-
riode. Kommunerne skal på bag-
grund af indsatsprogrammet ud-
arbejde en helhedsorienteret 
handleplan; men for det første er 
vi som nævnt sat uden for indfl y-
delse på væsentlige områder. Der-
udover er der lagt op til, at indsat-
sen på privatejede naturområder 
skal foregå på frivillig basis. Det be-
tyder, at indsatsen kommer til at 
ske dér, hvor lodsejerne siger ’ja’ – 
og ikke nødvendigvis dér, hvor ind-
satsen er mest påkrævet. Det er 
umuligt at lave en helhedsoriente-
ret handleplan på dette grundlag,” 
siger Lise Frederiksen. Hun tilføjer:

”Vi har ganske vist muligheden 
for at pålægge en lodsejere at gen-
nemføre de tiltag, der er nødven-
dige for at sikre den sårbare natur; 
men lodsejerne kan efterfølgende 
gøre krav på erstatning. og det kan 
blive en dyr sag for kommunen”

Klageadgang er blevet væk
Lise Frederiksen understreger, at 
en god dialog med lodsejerne og 

interesseorganisationer forudsæt-
ter, at de er blevet hørt og inddra-
get i planlægningsprocessen. 

”Det er derfor ærgerligt, at det 
fremsatte lovforslag i forbindel-
se med Grøn Vækst fjerner klage-
adgangen for indholdet i Natura 
2000-planerne. Dette kan skabe 
en uheldig stemning for kommu-
nernes videre arbejde med hand-
leplanerne, ” siger Lise Frederiksen

 KL har i høringsvaret til Grøn 
Vækst også kommenteret dette:

”Da de væsentlige beslutninger 
fastsættes i vand- og naturplaner-
ne og ikke i de kommunale hand-
leplaner (…), vil der være tale om 
en betydelig indskrænkning for 
borgernes rettigheder til at få prø-
vet bl.a. det faglige grundlag, der 
ligger til grund for beslutningerne. 
Endvidere er det vigtigt for kom-
munen, at der foreligger en mulig-
hed for at påklage eventuelle fejl 
eller forhold i Vand- og Naturpla-
nerne,” skriver KL i høringssvaret 
og tilføjer:

”Indholdsmæssigt er ændrings-
forslaget (…) et stort problem for 
kommunerne, som således ikke 
kan anke oplagt urimelige krav 
fastsat i planerne. Kommuner og 
statslige lodsejere er bundet af 
planerne.

På trods af høringer og forhand-
linger om planerne er der i nogle 
spørgsmål afstand imellem kom-
munerne og miljøcentrene om 
planerne, som bør kunne prøves. 
Der bør fortsat være fuld klagead-
gang. Det er yderst betænkeligt, at 
begrænse adgangen over for de 
myndigheder (samarbejdsparter), 
som vand- og Natura 2000-pla-
nerne er bindende for.”

” Vi kommer til at kæmpe om pengene til 
indsatsen. De midler, der indtil videre er af-
sat, er enten fordelt efter ulogiske principper 
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