
Bilag 1 

Sådan har Miljøstyrelsen vurderet, om arealer kunne tages ud 
 

Habitatområder 

Miljøstyrelsen har i forbindelse justering af den fremtidige afgrænsning af habitatområderne gennemgået 

eksisterende data fra det nationale overvågningsprogram (NOVANA) for hvert af habitatområderne. 

Miljøstyrelsen har siden 2006 som fagligt grundlag for hver generation af Natura 2000-planer undersøgt 

samtlige Natura 2000-områder, og har i felten hver gang dels foretaget en afgrænsning af langt de fleste 

forekomster af habitatnaturtyper og dels indsamlet overvågningsdata. Disse data er efterfølgende anvendt til 

en beregning af naturtypernes tilstand. Der er i habitatområderne desuden indsamlet data om forekomst af 

de arter, der er omfattet af Natura 2000-områdernes udpegningsgrundlag. I de tilfælde, hvor det er muligt, 

er der desuden foretaget en kortlægning, afgrænsning og tilstandsberegning af arternes levesteder. 

Habitatområderne er således nu alle gennemgået 2 gange, og Miljøstyrelsen er i gang med en tredje 

kortlægning af naturen i områderne. 

 

Denne gennemgang af områderne og vurdering af de indsamlede overvågningsdata er suppleret med 

gennemsyn af luftfotos for at sikre, at de arealer, der udtages af habitatområderne, ikke har indeholdt 

habitatnatur over en lang årrække.  

 

Ved udarbejdelse af materialet til den offentlige høring har gennemgang af overvågningsdata været et vigtigt 

grundlag for Miljøstyrelsens vurderinger. Dette er suppleret med viden om forekomsten af beskyttede arealer 

omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Som udgangspunkt er arealer med kortlagt habitatnatur, forekomst 

af arter eller deres levesteder ikke udtaget af habitatområderne. Større intensivt dyrkede arealer med 

forekomst af små næringsrige søer kan dog efter en konkret vurdering være udtaget. 

 

Endelig er der ikke udtaget arealer, der vurderes at bidrage til den fortsatte udvikling og opretholdelse af 

habitatnatur og levesteder for arter, der er på habitatområdernes udpegningsgrundlag. 

 

Fuglebeskyttelsesområder 

Miljøstyrelsen har i forbindelse med justering af den fremtidige afgrænsning af fuglebeskyttelsesområderne 

gennemgået overvågningsdata for yngle- og trækfugle indsamlet i det nationale overvågningsprogram 

(NOVANA) for hvert af fuglebeskyttelsesområderne. Miljøstyrelsen har siden 2006 som fagligt grundlag for 

hver generation af Natura 2000-planer foretaget overvågning af ynglefuglenes forekomst i de 

fuglebeskyttelsesområder, hvor de pågældende arter indgår som udpegningsgrundlag. Der er i forbindelse 

med de seneste Natur 2000-planer desuden foretaget kortlægning af de mest truede ynglefuglearters 

levesteder inden for områderne.  

 

For trækfuglene har DCE Aarhus Universitet også som en del af NOVANA-programmet foretaget 

overvågning af trækfuglenes forekomst i de udpegede fuglebeskyttelsesområder. For trækfuglene er data fra 

NOVANA-programmet i et vist omfang suppleret med data fra Dansk Ornitologisk Forenings database (DOF-

basen). Inden data herfra er blevet anvendt i vurderingerne om evt. udtagning af arealer, har Miljøstyrelsen 

foretaget en kvalitetssikring af de anvendte data. Som udgangspunkt er de naturarealer, der huser bestande 

af ynglefugle ikke udtaget af fuglebeskyttelsesområderne. En række trækfuglearter anvender intensivt 

dyrkede landbrugsarealer som fourageringsområder. I en vurdering af, om der findes landbrugsarealer, der 

evt. ville kunne udtages, har Miljøstyrelsen på baggrund af en gennemgang af NOVANA-programmets 

overvågning og data fra DOF-basen tilstræbt ikke at udtage landbrugsarealer, hvor der gennem en årrække er 

konstateret en større og kontinuerlig forekomst af de pågældende arter. Miljøstyrelsen har samtidig sikret, at 

der i de berørte fuglebeskyttelsesområder fortsat findes store arealer med intensivt dyrkede 

landbrugsarealer, der også fremadrettet vil kunne fungere som raste- og fourageringsområder for de 

pågældende fuglearter. 

 

Ved behandling af høringssvar indkommet i forbindelse med høringerne har Miljøstyrelsen i de tilfælde, hvor 

der er rejst tvivl om det faglige grundlag for udtagelsen af arealer i habitatområder og 

fuglebeskyttelsesområder, foretaget en ny vurdering af de berørte arealer på baggrund af elementerne nævnt 

ovenfor.  


