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Orientering 



Nye Natura 2000-planer 

• Miljøministeren offentliggjorde 20. april 2016 
de nye Natura 2000-planer 

• Gælder for 2. planperiode 2016-21 
 

• Bornholm har 7 Natura 2000-områder 
 

 



Natura 2000-områder på Bornholm 



Natura 2000-planer 2016-21 

Generelt fokus på:  
• Sikring af naturpleje 
• færdiggørelse og sikring af indsats fra 

planperioden 2009-2015 
• Sammenhæng i naturen 
• levesteder for ynglefugle og bekæmpelse af 

invasive arter. 
• Frivillighed 

 



Eks. på retningslinjer i plan 
• Der arbejdes for at  

– sikre de lysåbne terrestriske naturtyper en hensigtsmæssig 
hydrologi, drift og pleje.  

– sikre egnede levesteder for områdets arter.  
– opnå størst mulig naturmæssig robusthed og 

sammenhæng i områdets natur ved at sikre større 
driftsenheder af lysåbne naturtyper. 

• For skovnaturtyper skal sikres en 
skovnaturtypebevarende drift og pleje.  

• Indsatser gennemført i 1. planperiode vedligeholdes, 
f.eks. ved genrydning af arealer, hvor der tidligere har 
været gennemført en Natura 2000-indsats.  
 



Natura 2000-handleplaner  

• Kommunen skal udarbejde en handlingsplan 
for hvert Natura 2000-område 
– dog ikke for de skovbevoksede, fredskovspligtige 

arealer 
– ej heller for statsejede arealer 

• Dvs. kommunale og privatejede lysåbne 
arealer samt skov uden fredsskovspligt  

 



Proces 

• Udkast til handleplan på TMU 26. september 
 

• Udkast skal være i høring senest 20. oktober – 
høring er 8 uger 
 

• Endelige handleplaner skal være vedtaget 
inden 20. april 2017 



Handleplanens indhold 

• Redegørelse for gennemførelsen af 
handleplanen for 1. planperiode (2015-21) 

• Behovsopgørelse og prioritering af 
kommunens forventede forvaltningsindsats 

• Ansvarsfordeling mellem myndigheder 
• Plan for interessentinddragelse 

 



Plan for interessentinddragelse 

• BRKs forslag: 
• Kontakt direkte til berørte lodsejere vedr. 

ønske om pleje og eventuel mulighed for 
tilskud 

• Oprettelse af ‘Natura 2000’-råd bestående af 
bl.a. grønne organisationer – afholde årligt 
statusmøde? 
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