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 Til høringsparter, jf. vedhæftede liste 

Naturplanlægning, 

naturprojekter og skov 

J.nr. NST-200-00007 

Ref. Tisov/Tvn/Geknu 

Den 21. juni 2013 

 

  

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-

skovplanlægning. 

 

./. Hermed sendes udkast til ændring af bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-

skovplanlægning i høring. Bekendtgørelsen sendes i høring i to versioner, hvor ændringer er 

henholdsvis markerede og ikke markerede. Høringen omfatter kun de markerede ændringer.  

 

Forslaget er en konsekvens af den ændring af miljømålsloven, som trådte i kraft den 1. juni 2013, og 

er forudsat i bemærkningerne til forslag til ændring af miljømålsloven (L 193) 

http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20121/lovforslag/L193/20121_L193_som_fremsat.pdf.   

 

Alle de foreslåede ændringer af bekendtgørelsen følger de af Folketinget vedtagne ændringer af 

miljømålsloven. 

 

Som det fremgår af bemærkningerne til ændringen af miljømålsloven, er hovedformålet med 

ændringerne at styrke interessentinddragelsen og forenkle regler for udarbejdelse af den statslige 

Natura 2000-planlægning og den opfølgende indsats. Der vil fremover blive lagt vægt på at fremme 

og understøtte øget dialog med interessenterne.  

 

I overensstemmelse med de vedtagne ændringer af miljømålsloven er de væsentligste ændringer i 

bekendtgørelsen: 

 De statslige Natura 2000-skovplaner: Idéfasen erstattes med målrettet dialog med 

interessenterne. 

 Høringsperioden over forslag til de statslige Natura 2000-skovplaner forkortes. 

 Indholdet af skovhandleplaner ændres – mere fokus på lokal inddragelse. 

 

I overensstemmelse med de vedtagne ændringer af miljømålsloven indeholder forslaget derudover 

en række andre justeringer, herunder at reglerne om supplerende høringer justeres og suppleres 

med en lovfæstet høringsperiode.  

 

Eventuelle høringssvar skal være Naturstyrelsen i hænde senest 

 

Torsdag den 15. august 2013 

 

Høringssvar bedes sendt til nst@nst.dk eller Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø 

med angivelse af journalnummer NST-200-00007. Høringssvarene vil blive offentliggjort.  
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Evt. spørgsmål kan rettes til forstfuldmægtig Thomas Vestergaard Nielsen, tvn@nst.dk, tlf. 

72542607 eller specialkonsulent Tina Strand Overgaard, tisov@nst.dk, tlf. 72542680.  

 

Med venlig hilsen 

 

Gertrud Knudsen 

kontorchef 
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