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Naturstyrelsen

KL´s høringssvar til lovforslag af 18. januar 2013 om 
anden planperiode for Natura 2000-planerne:              
Lov om ændring af miljømål m.v. for vandforekomster 
og internationale naturbeskyttelsesområder 
(miljømålsloven) 

Samlet set vil KL kraftigt opfordre til en grundlæggende revurdering af 
lovforslaget. Det er bedre med et gennemarbejdet lovforslag senere i 2013 
end en lov, der ikke imødekommer de helt centrale behov: Bedre lokal 
dialog, mål- og rammestyring og en forenkling af reguleringen. 

Generelle bemærkninger

Lovforslagets baggrund

Ifølge Miljøministeriet er formålet med lovforslaget, ”at styrke 
interessentinddragelse og forenkle regler for udarbejdelse af de statslige 
Natura 2000-planer og den opfølgende kommunale indsats.”  

Baggrunden er todelt. For det første har en bred vifte af interessenter 
påpeget, at interessentinddragelsen oplevedes som reelt svag under den 
første periodes planprocesser, hvilket miljøministeren har været 
opmærksom på. 

For det andet har regeringen og KL med økonomiaftalen for 2013 aftalt, ”at 
reguleringen af vand- og naturindsatsen i næste planperiode inden for 
rammerne af direktiverne skal forenkles og tage afsæt i en mål- og 
rammestyring af kommunernes indsats.”

KL er af flere årsager særdeles kritisk overfor lovforslaget: 
 Interessentinddragelsen er diffus beskrevet – hensigten 

risikerer at gå tabt
 Lovforslaget flugter ikke den med regeringen aftalte mål- 

og rammestyring 
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 Forenklingen er reguleringen er i stedet blevet til et forfejlet 
forsøg på at ændre handleplanerne til arbejdsprogrammer.

KL finder det beklageligt, at de politiske hensigter om en mere relevant 
lokal dialog ikke synes at blive virkeliggjort med lovforslaget. På 
miljøministerens stormøde om Natura 2000-indsatsen 10. okt. 2012, var der 
ellers flere relevante forslag – også fremført af kommuner og KL. For KL 
fremstår det uklart, om årsagen er, at lovforslaget siden på administrativt 
niveau er blevet et statsligt forsøg på regelforenkling.

KL´s forslag til forbedringer

Med sigte på at forbedre Natura 2000-planernes målopfyldelse og en samlet 
set mere omkostningseffektiv offentlig indsats foreslår KL følgende 
forbedringer for anden planperiode af Natura 2000-indsatsen.

Interessentinddragelse
KL foreslår, at der med lovforslaget skabes rammer for 
interessentinddragelse på 4 tidspunkter i løbet af den 6-årige cyklus:

1. Høring af og/eller dialog vedr. basisanalysen
2. Høring af de overordnede mål, evt. kombineret med 

orienteringsmøder
3. Høring af og dialog under udarbejdelse af 

indsatsprogram/handleplan   
4. Dialog før og under implementering.

Såfremt hele eller dele af indsatsprogrammet udarbejdes som en del af 
handleplanen, vil dette give en langt bedre mulighed for at sikre den af 
miljøministeren øgede lokale dialog. Fx vil lokale lodsejere og grønne 
organisationer kunne involveres på det tidspunkt, hvor det for de fleste 
giver god mening at blive involveret.

Mål- og rammestyring
KL foreslår, at hele eller dele af indsatsprogrammet udarbejdes i 
sammenhæng med handleplanerne. Det vil give bedre mulighed for 
målopfyldelse, bedre mulighed for dialog med lodsejere og lokale grønne 
organisationer og bedre synergi med den øvrige naturforvaltning.

KL foreslår således følgende faseinddeling:
1. Basisanalyser og målplaner - udarbejdet af Naturstyrelsen (kan evt. 

udarbejdes hver for sig, jf. lovforslaget)
2. Kombinerede indsats- og handleplaner.

Sidstnævnte vil som hidtil skulle udarbejdes af kommunerne for lysåben 
natur og ikke-fredskovpligtige arealer og af Naturstyrelsen for 
fredskovpligtige arealer. 
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Hvis indsatsprogrammet planlægges lokalt giver det netop mulighed for den 
inddragelse, som lodsejere og grønne organisationer efterlyser. Rent 
praktisk bliver det også tidsmæssigt muligt. Hidtil har lovgivningens krav til 
handleplanerne nemlig gjort, at der reelt kun var 3-4 måneder til at 
udarbejde handleplanerne før politisk behandling.

Øvrige forbedringer
KL foreslår i øvrigt, at:

• Der er et ensartet datagrundlag for planerne – inkl. en ensartet 
faglig forståelse hos interessenterne af målbare parametre m.m.

• Statens planer indeholder den nuværende basisanalyse og en 
bindende målsætning – ikke den nuværende statslige 
detailplanlægning, der vanskeliggør målopfyldelsen og synergien 
med den øvrige kommunale naturforvaltning

• Statens målsætning vedtages rettidigt, så kommunerne ikke som 
i første planperiode belastes af statens forsinkelse på to år

• Der skabes sammenhæng ml. de statslige mål og de statslige 
virkemidler, så der reelt kan opnås målopfyldelse

• Der i implementeringen skal kunne anvendes forbedrede, nye 
statslige og målrettede virkemidler, fx finansieret over 
landdistriktsprogrammet. Her vil statens rammestyring kunne 
komme i spil.

Specifikke bemærkninger

Interessentinddragelsen

Lovforslagets diffuse beskrivelse af interessentinddragelsen risikerer at give 
bagslag. Med lovforslaget har man sat sig mellem flere stole – vel sagtens 
fordi interessenterne i et vist omfang ønsker noget forskelligt. En 
medvirkende årsag synes også at være, at inddragelsen ikke må beskrives på 
en måde, der afspejler dens reelle ressourceforbrug i det offentlige. 

KL anerkender, at der er vanskeligt at forene de forskellige parters ønsker, 
jf. de drøftelser der hidtil er foregået i bl.a. Grønt Fremdriftsforum. Grønne 
organisationer har givet udtryk for, at de ønsker permanente brugerråd eller 
lign. for de enkelte Natura 2000-områder. Der er omkostningstungt for det 
offentlige at drive disse, såfremt der skabes forventninger om det for alle 
246 Natura-områder. 

Nogle repræsentanter for lodsejerorganisationer har bl.a. ved Natura 2000-
stormødet 10. okt. 2012 givet udtryk for, at lodsejerne vil inddrages tidligt i 
processen mhp. at bidrage med egen viden til basisanalysen. Samtidigt 
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forventer de fleste at den hviler på en fagligt, ensartet, statsligt og 
videnskabeligt grundlag. Det virker umiddelbart som modstridende ønsker.

Disse forskelligartede forventninger kombineret med miljøministerens 
berettigede fokus på dialog er tilsyneladende baggrunden for den foreslåede 
diffuse beskrivelse af interessentinddragelsen. Dialog bliver plusordet, der 
tilsyneladende også skal tilfredsstille modstridende ønsker om 
ambitionsniveau, mål, virkemidler, frivillighed etc.

Med lovforslaget foreslås også den for kommunerne frivillige idéfase og 
tekniske forhøring erstattet af en mere målrettet dialog. Staten har hidtil 
forpligtet sig til begge dele. Men såvel kommuner som øvrige interessenter 
har i stort omfang oplevet, at data, myndighedsviden, idéer m.m. ikke blev 
inddraget i de statslige planer – på trods af stort iscenesatte statslige 
processer. 

Når historikken er sådan, at staten ikke prioriteret dialogen eller anvendt de 
idéer og data, som kommunerne i stort omfang har tilsendt, finder KL ikke, 
at arbejdet med idéfase og teknisk forhøring står mål med udbyttet. Der er i 
det lys ingen grund til at bibeholde disse faser formelt, når staten ikke reelt 
anvender interessenternes viden. 

Med en historik, hvor Miljøministeriet ikke har prioriteret en dialog, ønskes 
der med lovforslaget nu en mere målrettet dialog. Med lovforslaget fremstår 
det imidlertid fuldstændig uklart om dette vil sikre en reel dialog ml. stat og 
kommuner og ml. stat og øvrige interessenter. 

Da denne dialog imidlertid ikke præciseres i særlig høj grad, kan 
interessenterne have hvert sit billede af, hvori den består. Og være 
bekymret over, hvad der denne gang skal sikre den – når den ikke kunne 
sikres med den idéfase og forhøring, som staten ellers hidtil har været 
forpligtet til. 

KL´s pointe er, at dialogkrav i processens faser skal være relevant. Der skal 
kunne svares på hvorfor, med hvem og om hvad. Ellers risikerer det for alle 
parter at blive skønne spildte kræfter – og en lovændring, der primært 
foretages, fordi dialog er blevet et plusord. 

KL foreslår, at der med lovforslaget skabes rammer for 
interessentinddragelse på 4 tidspunkter i løbet af den 6-årige cyklus:

1. Høring af og/eller dialog vedr. basisanalysen
2. Høring af de overordnede mål, evt. kombineret med 

orienteringsmøder
3. Høring af og dialog under udarbejdelse af 

indsatsprogram/handleplan   
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4. Dialog før og under implementering.

Såfremt hele eller dele af indsatsprogrammet udarbejdes som en del af 
handleplanen, vil dette give en langt bedre mulighed for at sikre den af 
miljøministeren øgede lokale dialog. Fx vil lokale lodsejere og grønne 
organisationer kunne involveres på det tidspunkt, hvor det for de fleste 
giver god mening at blive involveret.

Mål- og rammestyring

I perioden 2013-2015 skal kommunerne implementere indsatsen over 3 år i 
stedet for 5 år, da statens forudgående planer blev 2 år forsinket. På 
baggrund af disse erfaringer har regeringen og KL med økonomiaftalen for 
2013 aftalt, ”at reguleringen af vand- og naturindsatsen i næste planperiode 
inden for rammerne af direktiverne skal forenkles og tage afsæt i en mål- og 
rammestyring af kommunernes indsats.”

Den ml. regeringen og KL aftalte mål- og rammestyring synes imidlertid 
ikke at være afspejlet i lovforslaget. Den kunne ellers blive nøglen til en 
bedre interessentinddragelse og en langt bedre faglig synergi med den 
øvrige naturforvaltning, der varetages af kommunerne. Dels fordi 
kommunerne har myndighedsansvaret for natur, dels fordi der fysisk er et 
stort sammenfald mellem de beskyttede naturtyper og Natura 2000-
arealerne. 

KL savner i forlængelse af dette en refleksion over, hvordan 
indsatsplanlægningen kan gøres mere omkostningseffektiv. Herunder om 
hele eller dele af indsatsprogrammet med fordel kan indgå i handleplanerne.

KL foreslår således følgende faseinddeling:
1. Basisanalyser og målplaner - udarbejdet af Naturstyrelsen (kan evt. 

udarbejdes hver for sig, jf. lovforslaget)
2. Kombinerede indsats- og handleplaner.

Sidstnævnte vil som hidtil skulle udarbejdes af kommunerne for lysåben 
natur og ikke-fredskovpligtige arealer og af Naturstyrelsen for 
fredskovpligtige arealer. 

I fase 2 ville der således kunne ske den involvering, som såvel lokale grønne 
organisationer som lodsejerne har efterlyst. For mange interessenter er det 
netop på dette tidspunkt, at det er interessent at bidrage. Det har ikke været 
muligt i den første planperiode, bl.a. fordi miljøcentrene ikke havde det 
nødvendige lokalkendskab. Det har derimod Naturstyrelsen decentrale 
enheder for skovområdet, ligesom kommunerne har det for den lysåbne qua 
deres myndighedsansvar for naturområdet.
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KL vil kraftigt opfordre til, at det overvejes i hvilken fase 
indsatsprogrammet bedst placeres – også i forhold til den ønskede lokale 
dialog. Et bidrag her kunne også være en økonomisk opgørelse af de 
ressourcer, der hidtil er anvendt på indsatsplanlægningen – og en vurdering 
af de faglige synergigevinster, der er ved en kombineret indsats- og 
handleplan.

Regelforenklingen af reguleringen

Med 2013-økonomiaftalen er der aftalt tre spor for Natura 2000-indsatsen. 
Dels en forenkling af myndighedsopgaver for første planperiode. Dels en mål- 
og rammestyring for anden planperiode. Og endelig en forenkling af reguleringen 
for anden planperiode.

Med lovforslaget er de tre spor blevet blandet sammen på uskøn vis – 
resultatet er blevet noget helt fjerde, et mislykket forsøg på at forenkle de 
kommunale handleplaner til arbejdsprogrammer. 

Det skyldes, at lovforslaget er blevet en del af den regelforenklingsøvelse 
for første planperiode, der ifølge 2013-økonomiaftalen skulle have været 
tilendebragt i oktober 2012. Det er nemlig endnu ikke lykkedes at komme i 
mål med forenklingsøvelsen. Derfor er handleplanerne for anden 
planperiode blevet en del af den øvelse.

Faktuelt forfejlet regelforenkling
Da en misforståelse af regelforenkling generelt og specifikt beklageligvis har 
fået en del plads i lovforslaget, finder KL det nødvendigt i det følgende at 
præcisere en række faktuelle forhold. 

Regelforenklingen for kommunernes første planperiode skal nu ifølge 
lovforslagets bemærkninger bestå i, at:

 Idéfase for og teknisk høring af de statslige planer udgår
 Kommunernes handleplaner ikke længere skal gengive de 

statslige mål eller beskrive den forventede effekt. 

Ud fra den gældende lovgivning er såvel idéfase som teknisk forhøring for 
første planperiode af både Miljøministeriet og KL hidtil betragtet som 
frivillig for kommunerne. Derfor har disse to tiltag heller ikke indgået i de 
økonomiske forhandlinger mellem parterne – og kommunerne har hverken 
krævet eller fået økonomisk kompensation for disse faser. Der er således 
ikke tale om regelforenkling.

I handleplanerne har gengivelse af de statslige mål og beskrivelse af den 
forventede effekt primært været standardtekst. Den eventuelle besparelse 
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for at udelade dette er i givet fald særdeles beskeden. Ligesom 
handleplanerne fremstår amputerede uden gengivelse af målene.

Forenkling af reguleringen
Hvis målet med lovændringerne reelt er at opnå besparelser, kunne man i 
stedet med fordel arbejde på at udmønte mål- og rammestyringen. Som 
nævnt vil det være oplagt at revurdere, om det detaljerede indsatsprogram 
skal sammentænkes med handleplanen - i stedet for som nu med 
basisanalyse og mål. 

En forenkling af reguleringen kunne med fordel tage udgangspunkt i at 
håndtere en række andre forhold. Fx det skisma, der på den ene side er 
mellem planernes bindende karakter og Naturbeskyttelseslovens 
påbudsbestemmelser og på den anden side de politiske præmisser om 
frivillighed i indsatsen. 

I forlængelse af dette er anmeldeordningen er et presserende sted at starte 
med en forenkling – jf. de drøftelser Miljøministeriet og KL har ført 
gennem et par år. Ligeledes kunne en differentieret anvendelse af 
Landdistriktsprogrammet være en væsentlig del af en forenkling – især hvis 
den blev sammentænkt med Fødevareministeriets administration af 
krydsoverensstemmelseskrav. 

Denne administrationspraksis er en decideret hindring for målopfyldelse af 
planerne. Den skaber stor tilbageholdenhed blandt lodsejere overfor at 
anvende ministeriets tilskudsmuligheder til Natura 2000-indsatser i regi af 
Landdistriktsprogrammet. 

Ansvar skaber ansvar
Formålet med at reducere handleplanerne til arbejdsprogrammer skulle 
ifølge lovforslagets bemærkninger være, ”at forankre ansvaret for 
gennemførelsen af Natura 2000-planerne på kommunalt niveau… Med 
vedtagelsen af handleplanen forpligter kommunalbestyrelsen sig overfor 
borgerne, foreninger og staten til at løfte opgaven.” 

Den forpligtigelse ligger der allerede i den nuværende lovgivning – og det er 
bl.a. derfor at kommunerne har udarbejdet 200 tværkommunale 
handleplaner rettidigt og arbejder ihærdigt for at håndtere, at kommunernes 
implementeringsperiode pga. statens forsinkelse er blevet reduceret fra 5 til 
3 år. Og det er ikke sikkert at mindre kommunalt ansvar fører til endnu 
større kommunal ansvarsfølelse…

Kommunerne ønsker både forpligtende statslige mål og en mål- og 
rammestyring. Det sidste er forudsætningen for at nål målene. På den måde 
bliver det muligt både at sikre den fysiske synergi for naturområderne, 
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udnytte den faglige kommunale viden og differentiere virkemidlerne så 
målopfyldelsen nås. Det er for øvrigt også på den måde, at kommunale 
politikeres ansvar øges og styrkes. 

Lovforslagets økonomiske konsekvenser

Lovforslaget vil vanskeliggøre den kommunale målopfyldelse og dialog med 
interessenterne. KL ønsker derfor lovforslaget sendt i økonomisk høring.

Revurdering af lovforslaget 

Samlet set vil KL kraftigt opfordre til en grundlæggende revurdering af 
lovforslaget. KL deltager fortsat gerne på såvel politisk som administrativt 
niveau i en dialog – jf. tidligere mundtlige og skriftlige bidrag fx til 
stormødet 10. okt. 2012.

Det er bedre med et gennemarbejdet lovforslag senere i 2013 end en lov, 
der ikke imødekommer de helt centrale behov: Bedre lokal dialog, mål- og 
rammestyring og en forenkling af reguleringen. 

Med venlig hilsen

Troels Garde Rasmussen
Chefkonsulent


