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Miljø- og Fødevareministeriet 

Miljøstyrelsen 

mst@mst.dk 

Høring vedr. justering af Natura 2000-områdernes afgrænsning 

 

Miljøstyrelsen har den 17. maj 2018 igangsat en supplerende høring vedr. afgrænsning af Natura 

2000-områderne. Landbrug & Fødevarer er bekendt med, at høringen er målrettet de direkte 

berørte lodsejere og kommuner, men ønsker alligevel at komme med nogle overordnede generelle 

betragtninger. 

 

Landbrug & Fødevarer bakker forsat op om både det over ordnede formål med grænsejusteringen 

og de faglige kriterier, der ligger til grund for ændringerne – også i forbindelse med det justerede 

høringsforslag.  

 

Landbrug & Fødevarer er dog opmærksom på, at der kan være konkrete tilfælde, hvor lodsejere vil 

blive berørt i negativ retning af de nye områdeafgrænsninger. I den forbindelse vil vi på ny på det 

kraftigste opfordre Miljøstyrelsen til at agere konstruktivt på høringssvar fra sådanne berørte 

lodsejere og i videst muligt omfang efterkomme de indsigelser, der måtte være.  

 

Selvom der i forbindelse med forslaget til nye grænser er foretaget beregninger af konsekvenser for 

eksisterende husdyrbrug efter de faglige kriterier, vil der fortsat kunne være landmænd som 

påvirkes i negativ retning af eventuelle nye naturområder. Samtidig skal det bemærkes, at det er 

meget vanskeligt at gennemføre beregninger af konsekvenser for husdyrbrug præcist.  

 

Landbrug & Fødevarer skal derfor opfordre Miljøstyrelsen til at være lydhør overfor de lodsejere 

eller andre som påpeger evt. udfordringer for eksisterede eller planlagte husdyrproduktioner som 

følge af de justerede grænser.  

 

Da høringen er målrettet ejerne af den jord, hvor udpegningerne ændres, vil der kunne være 

nabolodsejere, som ikke direkte har modtaget høringsmaterialet. Sådanne naboer kan påvirkes af 

udvidelser af naturen i lige så høj grad som ejerne af arealer, og det er derfor vigtigt, at høringssvar 

fra naboer behandles på samme måde, som høringssvar fra ejerne af arealerne. 

 

Beskyttelsen af naturen i Natura 2000-områderne kan have væsentlig retsvirkning for husdyrbrug i 

og nær områderne. Med miljøgodkendelse, revurdering og tilladelse kan der stilles krav til 

eksisterende brugs udledning af ammoniak, hvorfor det kan betyde, at det bliver meget vanskeligt 

at fastholde eller udvikle brugene. Denne regulering er uden erstatning til de landmænd, som 

påføres begrænsninger som følge af husdyrloven på grund af deres beliggenhed i eller i nærheden 

af et Natura 2000-område. 

 

I forbindelse med den videre proces med behandling af høringssvarene skal Landbrug & Fødevarer 

på det kraftigste opfordre til, at man fra Miljøstyrelsen lægger til grund, at de politisk vedtagne 
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kriterier tilsiger, at eksisterende husdyrbrug ikke må blive begrænset yderligere ved udvidelse af 

Natura 2000-områderne med ammoniakfølsom natur. 

 

Dette vil betyde, at hvis en landmand – hvad enten der er tale om ejer eller nabo - kan påvise eller 

sandsynliggøre, at han eller hun kan blive berørt af et nyt naturområde, bør dette tages ud af 

udpegningen, også selvom den pågældendes bedrift ligger længere væk fra naturarealet end de 

beregnede bufferzoner. Samtidig bør Miljøstyrelsen forholde sig til eventuelle fejlkilder og generelt 

tilpasse forslaget til grænsejustering i det omfang, der vil være husdyrbrug, som kan påvirkes af de 

nye områder. 

 

I forlængelse her af skal vi henvise til bemærkningerne vedr. husdyrbrug samt øvrige 

bemærkninger i Landbrug & Fødevares høringssvar af 3. januar 2018.  
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