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Arter og Naturbeskyttelse 

Ref. NABNY 

Den 26. august 2019 

 

 

Høring – Udkast til revideret Vejledning til bekendtgørelse nr. 1595 af 6. 
december 2018 om udpegning og administration af internationale 
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter 
 
Miljøstyrelsen sender hermed udkast til revideret Vejledning til bekendtgørelse nr. 1595 af 6. 

december 2018 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt 

beskyttelse af visse arter (habitatvejledningen) i høring. 

 

Habitatvejledningen er blevet revideret på baggrund af ny retspraksis og nyeste ændring af 

habitatbekendtgørelsen. Vejledningen er oprindeligt udarbejdet i 2007, og er senere revideret i 2011. 

 

Vejledningen er særligt relevant for alle myndigheder, der træffer afgørelser eller vedtager planer efter 

Miljø- og Fødevareministeriets lovgivning, som omfattes af habitatbekendtgørelsen, dvs. kommuner, 

regioner og Miljø- og Fødevareministeriet. Vejledningen har også relevans for andre 

sektormyndigheder med tilsvarende regler samt for erhvervsorganisationer, virksomheder, tekniske og 

juridiske rådgivere, grønne organisationer og borgere, der på forskellig vis beskæftiger sig med 

aktiviteter, der berører internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttede arter.  

 

Vejledningen afløser Miljø- og Fødevareministeriets ”Vejledning til bekendtgørelse nr. 408 af 1.maj 

2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af 

visse arter fra 2011”. 

 

Ud over en generel ajourføring er vejledningen blevet opdateret på følgende punkter: 

 

Den nye vejledning viderefører 2007-vejledningen i vidt omfang, men er udbygget bl.a. på baggrund af 

senere domme afsagt af EU-domstolen og afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet og Miljø- og 

Fødevareklagenævnet. Det gælder f.eks. afsnittene om anvendelsen af modeller. Vejledningen uddyber 

endvidere begrebet ”Natura 2000-områdets integritet”. Der er endvidere foretaget en række 

strukturelle ændringer i vejledningen (rækkefølge af afsnit m.v.). 

 

Som følge af ressortomlægning i 2015, hvor lov om planlægning blev overført til Erhvervs- og 

Vækstministeriet, nu Erhvervsministeriet, er afsnittet om planlægningsforbuddet efter planloven og 

afsnittet om vurdering af planforslag, der behandles efter planloven, udgået.  

 

 

Afgivelse af høringssvar 

Eventuelle høringssvar sendes til Miljøstyrelsen senest den 21. oktober 2019, kl. 12. 
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Høringssvar sendes til mst@mst.dk og att. Sepideh Bashari eller Natasja Basler Nykvist med angivelse 

af sagsnr. MST-821-00402  

 

Spørgsmål vedrørende ændringer af vejledningen kan rettes til Sepideh Bashari sebas@mst.dk eller  

Natasja Basler Nykvist nabny@mst.dk. 

 

Miljøstyrelsen afholder et interessentmøde den 11. september 2019 kl. 10-11.30 på Holmens Kanal 42, 

1060 København K. Tilmelding til mødet med angivelse af deltagerantal sendes til nabny@mst.dk 

senest den 4. september 2019. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Natasja Basler Nykvist 
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