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10. Lovgivning, regler og tilskud, der har betydning for natur
projekter og naturarealer
Der er en lang række forskellige regler, som har betydning på naturarealer. Især i motivationsfasen er det
vigtigt at sørge for, at lodsejer orienteres grundigt om, hvordan han kan blive berørt af dem i forbindelse
med et naturprojekt. I ansøgningsfasen og driftsfasen er der også behov for at have en god indsigt i
lovgivning og regler.
Nye regler får især betydning på arealer, hvor der bliver igangsat en pleje. I forbindelse med rådgivning af
landmænd om naturpleje og ikke mindst, hvis landmænd skal med i naturprojekter, er det vigtigt fra start
at få afdækket eventuelle kommende restriktioner, begrænsninger eller fremtidige plejekrav, som den
enkelte landmand kan komme til at stå til ansvar for.
Der kan ikke tages højde for ukendte fremtidige regler, men landmændene bør så vidt muligt oplyses om
mulige konsekvenser af et naturplejeprojekt. Det er vigtigt, at de går med i et projekt på et så oplyst
grundlag som muligt. Det vil skabe tillid og troværdighed på forhånd at afdække eventuelle barrierer frem
for kun at pege på alle de positive ting, der er ved et projekt. Samtidig giver en afdækning af eventuelle
problemer også mulighed for at tage hånd om nogle af de vigtigste barrierer, der kan opstå som følge af
projektet.
Herunder er udarbejdet en liste over de væsentligste regler, som kan få betydning for den enkelte
lodsejer i forbindelse med naturprojekter. Listen er ikke udtømmende, men hvis landbrugsrådgiveren
kommer rundt omkring emnerne i nedenstående tabel 3 for den enkelte lodsejer, bør rådgivningen være
dækket af i forhold til kendte mulige følger af naturprojekter. Noget gælder kun for Natura 2000-områder,
mens andet gælder for alle naturarealer.
Tabel 3. Landbrugsrådgiverens tjekliste for hver enkelt lodsejer i projektet
Natura 2000-områder:

Relevant?

Afklaret?
Kræver yderligere handling:
Ja/Nej

Konsekvensvurdering
Anmeldelsesordningen
Frivillige aftaler og påbud
Natura 2000-projekter:

Rydning

Forberedelse til afgræsning

Forbedrede vandstandsforhold
Omdriftsarealer udvikles til § 3-natur
Naturplejen kan få konsekvenser for den øvrige
produktion

Miljøgodkendelser
Alle naturarealer -både inden for og uden for
Natura-2000 områder:
Tilskud til naturpleje
Rydningspligt
15 års genopretning
1 års reglen ved ophør af miljøtilsagn
Bilag IV arter
Fredede arter
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Herunder følger en kort beskrivelse af de enkelte regler, som landbrugsrådgiveren skal vejlede lodsejeren
om konsekvensen af.

10.1 NATURA 2000-OMRÅDER
Natura 2000-planen sætter målene for den forvaltning og naturpleje, der skal ske i Natura 2000-området.
Det er politisk besluttet, at plejen skal ske ved, at lodsejerne indgår frivillige aftaler med myndighederne
og eventuelt søger tilskud via de frivillige miljøordninger under Landdistriktsprogrammet.
Konsekvensvurdering
Der gælder særlige regler i Natura 2000-områderne, som skal sikre og bevare de helt særlige naturtyper
og arter, der er i områderne samt forbedre betingelserne for dem. Før myndighederne giver tilladelse eller
godkendelse, der kan ændre Natura 2000-områder, skal de lave en vurdering (konsekvensvurdering) af,
om det der bliver søgt om eller anmeldt, kan give forringelser for de naturtyper eller arter, der findes og
prioriteres i området. Det gælder fx ved miljøgodkendelse af husdyrbrug.
Tilladelse eller godkendelse kan gives på vilkår, der sikrer, at der ikke sker nogen skade for de arter eller
naturtyper, som området er udpeget for at beskytte.
Læs mere i ”Vejledning til bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter”
Anmeldelsesordningen
I Natura 2000-områder er der indført en anmeldelsesordning. Her bliver der stillet krav om
forhåndsanmeldelse af en række bestemte aktiviteter. De anmeldelsespligtige aktiviteter omfatter bl.a. en
række helt almindelige driftsændringer, der ellers ikke kræver en tilladelse, godkendelse eller
dispensation efter den gældende lovgivning.
Eksempler på anmeldelsespligtige aktiviteter, der kan få betydning ved projekter med forberedelse til
afgræsning samt ved indgåelse eller ophør af aftaler om pleje ved afgræsning i Natura 2000-områderne:
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Opdyrkning af vedvarende græsarealer i fuglebeskyttelsesområder
Væsentlig ændring inden for kort tid i græsningsintensitet, herunder ophør med græsning eller
høslæt
Rydning af krat af enebær på overdrev, der ikke er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3
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Faktaboks
Siden 2004 har der været pligt til at anmelde en række
driftsændringer i Natura 2000-områder (både på
skovbevoksede arealer og på landbrugs- og naturarealer) til
kommunen.
På landbrugsarealer skal følgende driftsændringer
anmeldes til kommunen:

 Tilplantning med juletræer og skov, flerårige
energiafgrøder, levende hegn og lignende i
fuglebeskyttelsesområder.

 Rydning af løvskov samt skifte af træart og plantning i
løvskov.

 Ændring i tilstanden af søer, heder, moser og lignende,
samt strandenge, strandsumpe, ferske enge og
overdrev, der ikke opfylder størrelseskravet i § 3 (100
m2 for søer og 2500 m2 for øvrige naturtyper enkeltvis,
tilsammen eller i forbindelse med søer).

 Ændring i tilstanden af indlandssaltenge, kilder og væld
samt vandløb, der ikke er udpeget efter § 3.

 Opdyrkning af vedvarende græsarealer i
fuglebeskyttelsesområder.

 Opdyrkning, tilplantning og sandflugtsdæmpning på
klitter.

 Rydning af krat af havtorn, gråris og enebær samt skov
af skovfyr på klitter.

 Rydning af krat af enebær på overdrev, der ikke er
omfattet af § 3.

 Væsentlig ændring i driften af græsarealer, herunder
ophør med græsning eller høslæt.

 Væsentlig ændring i anvendelsen af husdyrgødning,
herunder skift fra handelsgødning til husdyrgødning.

 Etablering af anlæg, der er nødvendige for
landbrugsdriften, herunder veje, vendepladser og
læskure.

 Etablering af ikke-godkendelsespligtige virksomheder i
områderne, der kan medføre betydelige forstyrrelser
(eksempelvis støj).

Kommunen skal herefter vurdere, om
driftsændringen vil påvirke arter eller naturtyper,
som området er udpeget for at beskytte, eller om
ændringen ikke har nogen betydning.
Vurderer kommunen, at driftsændringen har
betydning, skal den forsøge at lave en frivillig
aftale om drift, fx ved at ejeren søger et nyt
miljøtilsagn om afgræsning. Kan det ikke lade sig
gøre, fx hvis lodsejer har solgt dyrene eller ikke er
interesseret i at fortsætte den hidtidige drift, kan
kommunen give påbud om, at en bestemt drift
skal forsætte på arealet. Lodsejeren skal så tåle,
at kommunen fremover står for plejen af arealet.
Kommunen må til gengæld ikke pålægge
lodsejeren selv at skulle stå for plejen. Der
betales erstatning for de tab, en afgørelse giver
lodsejer. Der skal også kompenseres for de
indskrænkninger, i råderetten over arealet, det
medfører. Erstatningen beregnes på samme
måde som fredningserstatninger - som tab af
nedgang i handelsværdien.
Lodsejere bør anmelde driftsændringer i god tid,
da sagsbehandlingen kan tage op til seks
måneder. Nogle gange mere.
Der er stor risiko for, at lodsejere, der ikke på
forhånd kender disse regler og mulige
konsekvenser, føler sig bondefanget og mister
tilliden til myndighederne. Derfor er det vigtigt, at
lodsejerne er velinformerede om reglerne, og at
myndighederne forvalter reglerne på en
gennemskuelig måde. Lodsejerne må ikke være i
tvivl om, hvad de kan forvente efter endt aftale, og
de bør kende konsekvenserne, når de indgår i
projekter.

Se skema og vejledning vedrørende anmeldelse af driftsændringer i Natura 2000:
Anmeldelsesskema Link:
http://naturstyrelsen.dk/media/nst/Attachments/SkemaAnmeldelseNatura2001.doc
Vejledning Link: http://naturstyrelsen.dk/media/nst/Attachments/anmeldevejledning.pdf
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Frivillige aftaler og påbud
Der kan opstå situationer, hvor den nuværende drift af et areal medfører, at Natura 2000-planen ikke kan
gennemføres, eller der kan opstå andre situationer, som ikke var forudset i Natura 2000-planen, og som
kan true arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget. Hvis det sker, skal kommunen altid først forsøge at
indgå en frivillig aftale med lodsejeren om de nødvendige indsatser for at opfylde målene i Natura 2000planerne. I de tilfælde hvor det ikke er muligt eller tilstrækkeligt til at bremse en negativ påvirkning, og
planen ikke kan realiseres, er der i loven en mulighed for (uden forudgående anmeldelse), at
myndighederne kan påbyde en bestemt drift/driftsændring. I de helt særlige tilfælde, hvor en trussel ikke
har været forudset i Natura 2000-planen, har kommunen en pligt til midlertidigt at påbyde en bestemt drift
på et areal mod erstatning, som under anmeldelsespligten.
De nærmere regler fremgår af bekendtgørelse om anmeldelsesordningen efter Naturbeskyttelseslovens §
19 b og skovlovens § 17.
Natura 2000-projektordningen
I Natura 2000-områder er det muligt at søge et særligt 100 pct. tilskud til projekter om rydning og
forberedelse til afgræsning samt naturlige vandstandsforhold.
Tilskud til rydning af tilgroede arealer
Tilskuddet kan kun søges til arealer, der ikke allerede er omfattet af rydningspligten (læs mere om
rydningspligt i afsnit 10.2).
Det er vigtigt at orientere lodsejeren om, at efter gennemførelse af en rydning på et areal, vil arealet
fremover være omfattet af rydningspligten. Det er derfor væsentligt at få aftalt, hvem der fremover skal
stå for pleje og fremtidig rydning af arealet.
Der kan være behov for at søge dispensation efter Naturbeskyttelseslovens § 3, hvis en rydning medfører
en tilstandsændring.
Forberedelse til afgræsning
Alle investeringer, der er foretaget i et projekt, skal opretholdes i minimum 5 år. Det betyder i praksis, at fx
hegn skal fastholdes i 5 år efter, projektet er afsluttet. Hvis noget går i stykker i løbet af projektperioden
(fx en fangfold), skal det repareres på tilsagnshavers regning. Aftal derfor på forhånd, hvem der har
ansvaret for vedligehold og tilsyn med investeringerne.
Naturlige vandstandsforhold
Det er vigtigt at orientere lodsejeren om, at det areal, der indgår i projektet, bliver pålagt en servitut om, at
det permanent skal henligge som vådområde og fastholdes som græs- og naturareal. Vær sikker på, at
lodsejere er bekendt med alle de bestemmelser og servitutter, der kommer til at gælde for
projektområdet.
Læs mere om tilskud i Natura 2000-områder i folderen: Naturpleje i Natura 2000 - Tilskudsmuligheder
2015
eller i Vejledningerne:
Vejledning om tilsagn til Natura 2000-projekter om rydning af tilgroede arealer og forberedelse til
afgræsning
Vejledning om tilsagn til Natura 2000-projekter om etablering af naturlige vandstandsforhold
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Omdriftsarealer udvikles til § 3-natur
I forbindelse med naturprojekter kan der være omdriftsarealer, der indgår i naturprojekterne. Det kan fx
være for at sammenbinde naturarealer eller for at udvide græsningsarealer. Det er vigtigt at gøre
lodsejerne opmærksomme på, at arealer, der ligger i græs i en årrække, kan udvikle sig til at blive
omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Især hvis de bliver samgræsset med § 3-arealer, og jordbundsog landskabsforholdene fremmer en § 3 beskyttelse. Lodsejerne bør også oplyses om, at en række
driftsændringer efterfølgende skal anmeldes efter anmeldelsesordningen.
Naturplejen kan få konsekvenser for den øvrige produktion
Formålet med at få lodsejerne til at udføre naturpleje er normalt at sammenbinde, øge eller forbedre
naturarealer, så nye eller større naturarealer opstår, og kvaliteten på eksisterende naturarealer bliver
højere. Når naturen forbedres, eller naturarealet udvides, kan det få betydning for ejendommens øvrige
produktion eller udvidelsesmuligheder i forhold til miljølovgivningen.
Mange landmænd er bekymrede for den afledte effekt af naturpleje i forhold til anden lovgivning, hvis god
naturpleje kan føre til yderligere restriktioner for deres produktion. Konsekvenserne er særligt store, hvor
en forbedret natur eller et udvidet naturareal kan give restriktioner i forbindelse med miljøgodkendelser.
Miljøgodkendelser
Når naturværdien på naturarealer forbedres, eller nye habitatnaturtyper opstår, kortlægges eller udvides,
medfører det krav om anmeldelse/konsekvensvurderinger for fremtidige aktiviteter, planer og projekter,
der direkte eller indirekte kan påvirke naturen på arealet. Lodsejere bør gøres opmærksomme på, at
arealerne næppe vil kunne inddrages til andre formål, når naturen har opnået en høj værdi.
Langt de fleste husdyrbrug bliver før eller siden omfattet af krav om en miljøgodkendelse. Ved
miljøgodkendelse af husdyrbrug er der restriktive krav til husdyrbrugets tilladte ammoniakpåvirkning af
nærliggende naturarealer. Kravene er særligt restriktive i Natura 2000-områder for en lang række
habitatnaturtyper samt heder og overdrev omfattet af en § 3 beskyttelse (Kategori 1 natur, se tabel
herunder). Kravene ved miljøgodkendelser gælder/indtræder også for hidtil lovligt etablerede husdyrbrug.
Det kan derfor få meget store konsekvenser, hvis naturplejen medfører, at husdyrbruget ikke kan udvikle
sin husdyrproduktion pga. de restriktive ammoniakkrav. Konsekvensen kan være tab af markedsværdi og
rentabilitet, der over tid kan medføre afvikling af produktionen. Det vil være en meget uholdbar situation
for både myndighed og husdyrbrug, hvis en naturplejeindsats efterfølgende giver flere restriktioner – også
selvom konsekvenserne først indtræffer mange år efter, at plejen er iværksat. Det er derfor overordentligt
vigtigt, at disse risici afdækkes, og at der er en dialog om eventuelle konsekvenser og alternative
muligheder ved udvikling af nye eller større habitatnaturtyper.
Vær opmærksom på, at udvikling af ny natur eller udvidelse af naturarealer udenfor Natura 2000områderne også kan medføre restriktive krav til husdyrbrug/naturplejere med dyrehold. Det kan ske, når
naturprojekter og pleje medfører, at arealer med heder og overdrev bliver udvidet og dermed bliver
omfattet af kategori 2 (se tabel herunder). Udvidelse af arealer med heder og overdrev sker over en lang
årrække, men hvis målet med naturplejen netop er at udvide og evt. at sammenbinde eksisterende
naturtyper, er det en bekymring hos lodsejerne, som bør tages alvorligt, og mulige konsekvenser bør
diskuteres åbent.
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Tabel 4. Naturtyper og krav
Naturtyper
Kategori 1. § 7 stk. 1, nr. 1
Næsten alle kortlagte Natura 2000-naturtyper
på udpegningsgrundlaget uanset størrelse,
undtaget de mest kyst- og vandløbsnære.
Heder og overdrev inden for de internationale
naturbeskyttelsesområder, der ikke er nævnt
ovenfor, men som er beskyttet efter
naturbeskyttelseslovens § 3
Kategori 2. § 7 stk. 1, nr. 2
Højmoser, lobeliesøer samt heder større end
10 ha, som er omfattet af
naturbeskyttelseslovens § 3, og overdrev
større end 2,5 ha, som er omfattet af
naturbeskyttelseslovens § 3, alle udenfor
Natura 2000-områderne.
Kategori 3.
Heder, moser og overdrev, som er beskyttet
af naturbeskyttelseslovens § 3, og
ammoniakfølsomme skove (som ikke er
omfattet af ovenstående).

Fastsat beskyttelsesniveau
Max. totaldeposition afhængig af antal
husdyrbrug i nærheden*):
0,2 kg N/ha/år ved > 1 husdyrbrug
0,4 kg N/ha/år ved 1 husdyrbrug
0,7 kg N/ha ved 0 husdyrbrug

Max. totaldeposition på 1,0 kg N/ha pr. år

Kommunen vurderer konkret, om der skal
fastsættes vilkår om max. merdeposition,
og hvad kravet til max. deposition skal
være. Kravet må dog ikke være under en
max. merdeposition på 1,0 kg N/ha pr. år

*Beskyttelsesniveauet afhænger af antallet af husdyrbrug i nærområdet.

Når der laves aftaler om naturpleje, er det derfor væsentligt på forhånd at forsøge at afdække følgende:





Kan god naturpleje på omkringliggende naturarealer udvikle deres naturtilstand, så arealerne
opnår status som habitatnaturtyper og dermed bliver omfattet af skærpede ammoniakkrav?
Kan naturplejen medføre, at nye arealer udvikler sig til § 3-beskyttede arealer?
Skal der søges om 15 års genopdyrkningsret (se afsnit 10.2).
eller er lodsejeren afklaret med, at arealerne kan vokse sig ind i en § 3-beskyttelse?

10.2 FOR ALLE NATURAREALER – BÅDE INDENFOR OG UDENFOR NATURA 2000OMRÅDER
Tilskud til naturpleje
Konsekvenser af at søge grundbetaling eller at indgå i plejegræsordninger er ikke beskrevet nærmere
her, da reglerne for tilskud løbende ændres. Der henvises i stedet til temasider på LandbrugsInfo om
Direkte arealstøtte (grundbetaling) og Miljøordninger/MVJ (tilskud til pleje af græs- og naturarealer), der
løbende opdateres.
Rydningspligt
Rydningspligten indebærer, at på arealer med status som landbrugsjord skal opvækst af træer og buske
ryddes minimum hvert 5. år. Arealer, der er omfattet af rydningspligten, skal vedligeholdes ved fx slåning
eller afgræsning efter behov. Det betyder, at opvækst af selvsåede træer og buske, der er mere end 5 år
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gamle skal fjernes. Det gælder ikke træer og buske, der er vokset op før 2004.
Vær opmærksom på, at der ved rydning af arealer, beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3, kan være
tilfælde, hvor en rydning kræver en forudgående dispensation. Hvis arealer etableres med anden natur, fx
ved tilplantning eller selvsåning, skal der indsendes en anmeldelse til kommunen. Dermed fritages arealet
for rydningspligten.
Læs mere om rydningspligten på Retsinformations hjemmeside:
Bekendtgørelse om jordressourcernes anvendelse til dyrkning og natur
Vejledning om reglerne om jordressourcernes anvendelse til dyrkning og natur
15 års genopdyrkningsret
Det har siden 2004 været muligt at anmelde arealer til 15 års genopdyrkningsret. Anmeldelsen betyder, at
arealet ikke bliver omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3, selvom arealet fysisk udvikler sig til beskyttet
natur.
Det betyder, at hvis en anmeldelse godkendes af kommunen, kan arealet genopdyrkes inden for de
næste 15 år. Ved anmeldelse er det dog et krav, at arealet ikke allerede er beskyttet efter
Naturbeskyttelseslovens § 3. Genopdyrkningsretten gælder ikke i forhold til anden lovgivning som fx
anmeldelsespligten i Natura 2000-områder, vandløbsloven, okkerloven og beskyttelse af fredede arter og
bilag IV arter.
Retten til at genopdyrke er tidligere blevet brugt til at anmelde en del brakmarker, men kan også
anvendes for permanente græsarealer eller udyrkede arealer, hvor der i øjeblikket ikke er noget ønske
om opdyrkning, men hvor muligheden for senere at inddrage arealet i omdrift ønskes bibeholdt. Det kan
specielt være relevant ved ophør af Miljøaftaler.
Vær opmærksom på, at arealer anmeldt til 15 års genopdyrkningsret, stadig er omfattet af rydningspligten
og eventuelle krav til ”God Landbrugs og Miljømæssig stand” (GLM) via reglerne i
Grundbetalingsordningen.
1 års reglen ved ophør af miljøtilsagn
1 års reglen giver mulighed for, indtil 1 år efter ophør af en aftale med en offentlig myndighed, at tage et
areal tilbage i omdrift igen, uanset at arealet i mellemtiden har fået karakter af et § 3-beskyttet areal.
Aftaler, indgået med en offentlig myndighed, kan fx være arealer med miljøtilsagn, arealer braklagt efter
den tidligere braklægningsordning eller arealer omfattet af en plejeplan. Arealer, der allerede er omfattet
af en § 3 beskyttelse, når der bliver indgået en aftale med en offentlig myndighed, er ikke omfattet af 1
års reglen.
Bilag IV-arter
39 danske dyrearter er vurderet som særligt sårbare og truede. Det gælder for så forskellige arter som
flagermus, odder, ulv, en række insekter samt flere forskellige padder. Arterne fremgår af EU’s
Habitatdirektiv bilag IV og kaldes derfor i daglig tale bilag IV-arter. Bilag IV-arterne må ikke indfanges eller
slås ihjel, og deres yngle- og rasteområder må ikke beskadiges eller ødelægges. Det betyder bl.a., at
selvom arealet er anmeldt til15 års genopdyrkningsret, er bilag IV-arternes yngle- og rasteområder
beskyttet. Ønskes et areal, der er blevet yngle- eller rasteområde for bilag IV-arter, genopdyrket, skal der
etableres andre egnede yngle- eller rasteområder (afværgeforanstaltninger) i nærområdet, inden arealet
evt. må genopdyrkes.
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Oversigt over de danske arter på Habitatdirektivets bilag IV kan ses under Habitatdirektivets bilag IV arter
på LandbrugsInfo. Læs mere i Naturstyrelsens Vejledning til bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 til
administration af lovgivning omkring beskyttelse af bilag IV arter.
Fredede arter
Dyr og planter, der er truet af udryddelse, er fredede. Det betyder, at dyrene ikke må samles ind eller slås
ihjel, og at planterne ikke må fjernes fra det sted, de vokser op eller ødelægges.
Alle vilde pattedyr og fugle er fredede, med mindre jagtloven giver tilladelse til at jage dem. Desuden er
alle krybdyr og padder samt 10 arter af insekter beskyttet. Det gælder også nogle truede plantearter, bl.a.
alle orkideerne. Se oversigten over fredede dyr og planter hos Naturstyrelsen.
Fredede dyr og planter er beskyttet via artsfredningsbekendtgørelsen som kan ses på Retsinformations
hjemmeside under BEK nr. 330 af 19/03/2013, der bl.a. indeholder den danske implementering af
habitatdirektivets artikel 12 og 13 og dermed habitatdirektivets bilag II og IV.
Bekendtgørelsen omhandler bl.a. forbud mod forsætlige handlinger. Det betyder, at hvis der har indfundet
sig fredede arter på fx permanente græsarealer, må de ikke slås ihjel, indsamles eller fjernes fra arealet.
Hvis der har indfundet sig fredede arter fx på et areal, der er anmeldt til 15 års genopdyrkningsret, må en
genopdyrkning kun ske under hensyntagen til de fredede arter. De fredede arter må ikke forsætligt
beskadiges eller fjernes fra deres levested. Arealer der har været dyrket inden for de seneste år, er dog
ikke de mest oplagte levesteder for fredede planter og dyr.

10.3 PLACERING AF NY HABITATNATUR
Når eksisterende habitatnatur skal udvides, kan det være fornuftigt at overveje, hvor det er mest
hensigtsmæssigt, at udvidelsen sker, så naturen får så optimale betingelser som muligt, og så
virksomhederne i området i videst muligt omfang sikres fremtidige udvidelsesmuligheder. Ny natur, der
medfører begrænsninger for landbrugserhvervet, kan skabe en væsentlig modvilje mod tiltagene og på
den lange bane gøre det vanskeligt at få indgået de nødvendige aftaler om naturpleje.
I en aktiv planlægning for udvidelsen af habitatnaturtyper kan det derfor være en fordel at have en god
dialog både internt i kommunen og med erhvervet om dels, hvor de væsentligste interesser i intensiv
husdyrproduktion ligger, da der generelt vil være bekymringer og erhvervsmæssige konsekvenser ved ny
natur, dels hvor der i højere grad er en interesse i naturpleje som driftsgren. Hvor der er færrest
påvirkninger udefra, får naturen også de bedste vilkår, og plejeindsatsen kan være mindre krævende end
en placering, hvor der i forvejen er en stor påvirkning med for eksempel luftbåret kvælstof. Se eksempel i
nedenstående figur.
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Figur 2. Placering af potentiel habitatnatur, hensigtsmæssigt eller uhensigtsmæssigt.
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