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Gunstig bevaringsstatus på nationalt plan - hvordan opnår vi det?
Naturrådet finder det meget positivt, at der er lagt op til en drøftelse af den danske indsats for den
fortsatte gennemførelse af Habitatdirektivet. Efter Rådets opfattelse har direktivet allerede haft
en positiv virkning for den danske natur. Der forestår dog fortsat en stor opgave med at gennemføre direktivet i praksis og at opnå det overordnede og centrale mål om en gunstig bevaringsstatus på nationalt plan.
I det nedenstående er det angivet, hvor Naturrådet særligt ser behov for en indsats.
1. Behov for nationale målsætninger
Det er en vigtig opgave at fastsætte bevaringsmålsætninger for de enkelte Natura 2000 områder.
Naturrådet finder, at den fremsendte notits (mødepapir 2.4.3) indeholder nogle fornuftige principper for fortolkningen af bevaringsmålsætninger for Natura 2000 områderne. Efter Rådets opfattelse må Wilhjelmudvalgets opgave dog særligt være at understrege behovet for at udarbejde
kvantitative nationale målsætninger. Naturrådet anbefaler, at undergruppen for naturkvalitet
understreger behovet for at der på et fagligt grundlag (således som det er intentionen med direktivet) udarbejdes kvantitative nationale mål for en gunstig bevaringsstatus for naturtyper og
arter omfattet af Habitatdirektivet.1 Disse mål bør indarbejdes i den kommende nationale handlingsplan for naturbeskyttelse og biologisk mangfoldighed.
2. Behov for yderligere udpegninger af Habitatområder
Udpegningen af Habitatområder dækker mange af de væsentligste naturområder i Danmark. For
flere arter og naturtyper er udpegningen dog fortsat mangelfuld (som det bl.a. i relation til skovnaturtyper og overdrev er dokumenteret af European Topic Centre for Nature Conservation).
Naturrådet anbefaler, at der sker en yderligere udpegning af Habitatområder i Danmark. Det
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Naturrådet får i øjeblikket udarbejdet en vurdering af indsatsområder nødvendige for opnåelse af en gunstig bevaringsstatus på nationalt plan for henholdsvis padder og skovnaturtyper.
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anbefales at sammentænke en eventuel udpegning af yderligere Habitatområder med udpegningen af ’større sammenhængende naturområder’ (nationale naturlandskaber).
3. Fuld gennemførelse i lovgivningen nødvendig
Gennemførelsen af Habitatdirektivets bestemmelser i den danske lovgivning har allerede nu
medført, at flere aktiviteter, der er skadelige for den danske natur, er blevet stoppet. Den danske
gennemførelse af direktivets bestemmelser er dog på nogle punkter mangelfuld. Det gælder særligt gennemførelsen af artikel 6, hvor der i dag ikke er en tilstrækkelig sikring af fx de udpegede
skove samt beskyttelse af følsomme naturområder mod ammoniakforurening.2 Naturrådet anbefaler, at direktivet gennemføres fuldt ud i den danske lovgivning. Det bør bl.a. indebære at eksisterende huller i lovgivningen lukkes.
4. Yderligere reduktion af unikke naturtyper bør stoppes
Yderligere reduktion af kapitalen af unikke naturressourcer, som fx naturskove må stoppes, såfremt det overordnede mål om en gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper der er omfattet af Habitatdirektivet skal opnås. Naturrådet anbefaler, at der sker en generel beskyttelse af
udvalgte naturtyper og levesteder for arter der er omfattet af direktivet, således at fortsatte forringelser på landsplan af disse forhindres. Det største behov er knyttet til skovnaturtyper, herunder særligt naturskove.
5. Behov for allokering af økonomiske midler til en proaktiv indsats
Ifølge Habitatdirektivet er det ikke blot en forpligtelse at sikre naturtyper og levesteder på nuværende niveau, men det er også afgørende, at der foretages en proaktiv indsats. Naturrådet anbefaler, at der foretages vurdering af behovet for allokering af økonomiske midler for at kunne
indfri de overordnede nationale mål om en gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter. Vurderingen bør indeholde en vurdering af omkostninger såvel inden for som udenfor de udpegede
områder til a) pleje, b) forbedring og c) egentlig genopretning og nyetablering af naturområder.
6. Behov for naturovervågning
Den seneste rapport om Habitatdirektivet fra Danmarks Miljøundersøgelser dokumenterer, at der
er et udtalt behov for naturovervågning af arter og naturtyper omfattet af direktivet. For mange
arter og naturtyper er det eksisterende kendskab i dag for ufuldstændig til at deres tilstand kan
bedømmes med ønskelig præcision. Naturrådet anbefaler at naturovervågningen udbygges på
dette område.
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Naturrådet får i øjeblikket udarbejdet en juridisk vurdering af den danske gennemførelse af Habitatdirektivet.

