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I forlængelse af Naturstyrelsens høringssvar til kommunernes Natura 2000handleplaner, vil KL opfordre til at kommunen tilføjer nogle væsentlige
præciseringer.
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En del kommuner har i Naturstyrelsens høringssvar til den kommunale
Natura 2000-handleplan modtaget en række bemærkninger. I forlængelse
heraf kan kommunen have behov for at præcisere handleplanerne på en
række punkter. Det drejer sig om et højt ambitionsniveau og om præmissen
om frivillighed.
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Præciseringer i handleplanerne
Fsva. spørgsmålet om frivillighed er det ml. Miljøministeriet og KL aftalt, at
de nævnte udfordringer fx kan håndteres på følgende måde.
I afsnittet ”Prioritering af den forventede forvaltningsindsats” kan skrives:
• ”I første planperiode gælder indtil videre den med Grøn Vækst afledte
nationalpolitiske præmis om frivillighed i Natura 2000-indsatsen, hvilket
også er baggrunden for økonomiaftalen for 2013 ml. regeringen og KL,
der lægger de økonomiske rammer for den kommunale Natura 2000indsats.”
Fsva. spørgsmålet om ambitionsniveau er det ml. Miljøministeriet og KL
aftalt, at de nævnte udfordringer fx kan håndteres på følgende måde.
I afsnittet ”Prioritering af den forventede forvaltningsindsats” kan skrives:
• ”I første planperiode gælder indtil videre den med Grøn Vækst afledte
nationalpolitiske præmis om frivillighed i Natura 2000-indsatsen, hvilket
også er baggrunden for økonomiaftalen for 2013 ml. regeringen og KL,
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der lægger de økonomiske rammer for den kommunale Natura 2000indsats.”
I afsnittet ”Forventede metoder og forvaltningstiltag” kan skrives:
• ”Arealer angivet i tabel 1 er potentielle bruttoarealer, der vil blive
undersøgt nærmere i planperioden mhp. at vurdere gennemførlighed.
Indsatsens præcise omfang i planperioden vil bero på en biologisk,
teknisk og økonomisk vurdering og vil sikre Natura 2000-planens
målopfyldelse ved at:
o Arealer med disse naturtyper indenfor Natura 2000-området
ikke går tilbage
o Tilstanden samlet set ikke forringes i denne planperiode.
Hvor der i Natura 2000-planen er angivet eksakte antal hektar, er disse
antal også normsættende for handleplanens ambitionsniveau og der er
således ikke tale om potentielle bruttoarealer. Det gælder i tabel 1 for
…”
Såfremt handleplanen er udarbejdet uden en tabel 1, kan de tilsvarende
hensyn tages ved at skrive tilsvarende tekster ind i den kontekst, hvor der er
angivet antal ha.
I afsnittet ”Forventede metoder og forvaltningstiltag” kan skrives:
• ”Antal stk. angivet i tabel 2 er potentielle bruttostk. Indsatsens præcise
omfang i planperioden vil bero på en biologisk, teknisk og økonomisk
vurdering.”
Såfremt handleplanen er udarbejdet uden en tabel 2, kan de tilsvarende
hensyn tages ved at skrive tilsvarende tekster ind i den kontekst, hvor der er
angivet antal stk.
Både Naturstyrelsen og KL gør imidlertid opmærksom på, at disse
formuleringer ikke fritager den enkelte kommune for at tage en selvstændig
vurdering af handleplanens ambitionsniveau, jf. Naturstyrelsen høringssvar.
Der henvises i øvrigt til den bilaterale dialog, der har været ml.
Naturstyrelsen og kommunerne vedr. høringssvarene.
Supplerende anbefalinger fra KL

Revurdering af omfang
I forlængelse af Naturstyrelsens høringssvar, anbefaler KL, at den enkelte
kommune revurderer om det er det rette antal hektar og stk., der er angivet
i tabel 1 og tabel 2 – eller tilsvarende angivelser.
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Heder og klitter
Da der har været en række uklare forhold vedr. heder og klitter præciseres
forudsætninger for disse i det følgende.
Heder
Arealer som hidtil har fået MVJ-midler kan gentegnes under
landdistriktsprogrammet – herunder heder.
De statslige finansieringsforudsætninger for indsatsen og
økonomiforhandlingerne bygger derudover på, at der på eksisterende heder
kan være et behov for rydning og evt. afskrælning, men ikke en yderligere
pleje. Hvorvidt der er behov for rydning/afskrælning skal afklares ved en
individuel vurdering. Målet for første planperiode er, at der skal være et
uændret antal ha hedeareal ved udgangen af første planperiode.
Der er med de statslige forudsætninger for hedepleje vurderet samlede
kommunale udgifter for op til 18 mio. for hele første planperiode. De er
forudsat finansieret over DUT. På sigt kan der måske være tale om at nogle
hedearealers pleje kan finansieres over landdistriktsprogrammet.
Såfremt der skal skabes nye hedearealer, er det angivet som ny natur i
Natura 2000-planen.
Indsatser på tørre heder skal finansieres over DUT-midlerne. Indsatser på
våde heder forventes finansieret over Life-midler og national
medfinansiering til Life-finansiering.
Klitter
Arealer som hidtil har fået MVJ-midler kan gentegnes under
landdistriktsprogrammet – herunder nogle klitter.
De statslige finansieringsforudsætninger for indsatsen og
økonomiforhandlingerne bygger derudover på, at der på eksisterende klitter
kan være et behov for rydning for at bremse fremvækst af invasive arter,
men ikke en yderligere pleje. Hvorvidt der er behov for rydning skal
afklares ved en individuel vurdering. Målet for første planperiode er, at der
skal være et uændret antal ha klitareal ved udgangen af første planperiode.
Såfremt der skal blotlægges nye klitarealer, er det angivet som ny natur i
Natura 2000-planen.
Det må påregnes, at indsatser i klitter skal finansieres over DUT-midlerne.
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Life-finansiering
En arbejdsgruppe ml. Naturstyrelsen og KL er ved at udrulle
rammevilkårene for medfinansiering til Life-projekter, jf. økonomiaftalen
for 2013 ml. regeringen og KL. Det er indtil videre vurderingen, at denne
medfinansiering skal gå til våde naturtyper som fx moser og våde heder.
Når disse spørgsmål er afklaret, vil KL informere herom.
Afsluttende bemærkninger
KL vil fortsat fremhæve, at det politiske og administrative råderum er til
stede ift. fastlæggelse af det kommunale indsatsniveau i handleplanerne. Der
går fx ikke en lige linje fra den såkaldte Devano-kortlægning til
indsatsniveauet. Der er behov for en faglig, individuel og lokal vurdering.
KL vil opfordre til, at der i tabel 1 og tabel 2 eller tilsvarende kontekst
indføres ”op til” i stedet for ”ca.”, når der angives arealer og stk. – samt at
de førnævnte præciseringer skrives ind i handleplanen.

Hvis du vil vide mere

KL´s tidligere information om rammevilkårene for Natura 2000-indsatsen
findes på www.kl.dk, fx nedenstående.
Vedr. finansieringskilder for de forskellige indsatstyper:
http://www.kl.dk/Teknik-og-miljo/Natura-2000-handleplan-i-forstekvartal-af-2012-id94805/
Vedr. økonomiaftalen for 2013:
http://www.kl.dk/Teknik-og-miljo/2013-okonomiaftale-Vand-natur-ogGron-Vakst1-id106472/?n=0&section=31275

Kontaktperson i KL

Chefkonsulent Troels Garde Rasmussen, trr@kl.dk, 3370 3803.
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