
Bilag 1 Uddybende information om N2000-arbejdet

Fra statslige planer til kommunale handleplaner - hvad siger loven om processen
I Lov om Miljømål er processen for udarbejdelse af kommunale handleplaner klart beskrevet. Efter 
de statslige planer er vedtaget har kommunerne 1 år til at få udarbejdet og vedtaget de kommunale
handleplaner. De kommunale handleplaner skal sendes i 8 ugers offentlig høring senest ½ år efter 
vedtagelsen af de statslige planer.

Indholdet af de kommunale handleplaner - arbejdsprogram
De kommunale handleplaner ligger over al anden kommunal planlægning. Det betyder blandt 
andet, at eksempelvis Kommuneplanen, Spildevandsplan osv ikke må stride imod de kommunale 
handleplaner på Vand - og Natura 2000-området. De kommunale handleplaner har karakter af at 
være et arbejdsprogram, der beskriver hvordan kommunerne vil nå de mål, der er sat i de statslige 
handleplaner.  

Bindende planlægning og andre krav til handleplanen:
De statslige Natura 2000-planer er bindende for myndighederne. Det samme gælder 
indsatsprogrammets retningslinier. Det betyder, at kommunerne og andre myndigheder er forpligtet
til at gennemføre indsatsen. Men at man altså ikke kan rykke på hverken mål eller midler. Reelt er 
der tale om meget overordnede handleplaner. Kommunen må ikke i sin planlægning være så 
præcis at lodsejere/grundejere kan se hvad indsatsen som følger af handleplanerne konkret 
kommer til at betyde for dem. Først når de kommunale planer er vedtaget må kommunen sætte 
handling bag ordene.

Ansvarsfordeling
Hver kommune er ansvarlig for de dele af handleplanen, der vedrører kommunens geografiske 
område på land og kystnære områder – bortset fra skovbevoksede, fredskovspligtige arealer. 
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning er ansvarlig for de dele af handleplanen, der vedrører de 
skovbevoksede, fredskovspligtede arealer. På statsejede arealer har staten mulighed for at 
udarbejde egne Natura 2000-plejeplaner. Disse skal indgå i den samlede Natura 2000-plan i form 
af et resumé.

Samarbejde om udarbejdelse af handleplaner:
Natura 2000-områderne dækker generelt flere administrative grænser (både mellem kommuner og
stat). Der er derfor i loven givet mulighed for at flere myndigheder kan arbejde sammen om en 
fælles Natura-2000 plan.

Staten og KL har i fællesskab udarbejdet et paradigme til hjælp ved udarbejdelse af Natura 2000-
handleplanerne. Gribskov Kommune, Halsnæs Kommune, Helsingør Kommune, Hillerød 
Kommune og Fredensborg Kommune har indgået et samarbejde om udarbejdelse af Natura 2000-
handleplener for følgende områder:

• Tisvilde Hegn og Melby Overdrev: Gribskov Kommune, Halsnæs Kommune.
• Arresø, Ellemose og Lille Lyngby Mose: Gribskov Kommune, Halsnæs Kommune, Hillerød 

Kommune.
• Gribskov, Esrum Sø og Snævret Skov: Gribskov Kommune, Halsnæs Kommune, Hillerød 

Kommune og Fredensborg Kommune.
• Rusland:Gribskov Kommune og Helsingør Kommune

Gribskov Kommune har været tovholder for "Rusland" og "Tisvilde Hegn og Melby Overdrev". 
Hillerød Kommune har været tovholder for "Gribskov , Esrum Sø og Snævret Skov" og "Arresø, 
Ellemose og Lille Lyngby Mose".

Der er yderligere to planer for Gribskov Kommune: "Gilbjerg Hoved" og "Gilleleje Flak og Tragten". 
Da disse to planområder er statsejet og staten alene har handleplansforpligtelsen, skal 
kommunens ikke udarbejde kommunale handleplaner for de to planområder.


