
Nyt netværk: "Natura 2000"

Er du lodsejer med arealer inden for et Natura 2000-område? 
Og har du brug for viden og sparring om de mange emner, 
der knytter sig til ”Natura 2000”? 

- Så er netværksgruppen "Natura 2000" noget for dig!



Patriotisk Selskab
Ørbækvej 276
5220 Odense SØ

Tel +45 6315 5400
patriotisk@patriotisk.dk
www.patriotisk.dk

Kontoret er åbent:
Mandag til torsdag kl. 8.00 - 16.00
Fredag kl. 8.00 - 15.30

I NETVÆRKSGRUPPEN "NATURA 2000" KAN DU
• hente ny viden om lovgivning, praksis, anmeldeordning 

og tilskudsordninger samt informationer om andre lan-
des håndtering af natur-direktiverne, om erstatninger og 
anden relevant miljø- eller naturregulering i tilknytning til 
Natura 2000

• udveksle erfaringer med andre i samme situation og i 
fællesskab formulere fx notater om juridiske eller faglige 
problemstillinger

• medvirke til, at erstatningsudmåling, sagsbehandling og 
evt. klagesager behandles ensartet over hele landet – og 
dermed være med til at påvirke den fremtidige regule-
ring af ”Natura 2000”-arealerne. 

HVEM KAN VÆRE MED?
Deltagerne i netværksgruppen er ejere eller direktører/for-
valtere, og gruppens vidensdeling og erfaringsudveksling 
er baseret på åbenhed, tillid og fortrolighed.

HVOR OFTE MØDES GRUPPEN?
Der afholdes 2-3 møder årligt, afhængig af deltageran-
tallet. Møderne foregår hos de enkelte medlemmer, som 
sørger for lokaler, forplejning m.v. og evt. ekskursion til 
de berørte Natura 2000-områder. Mødedatoer og temaer 
fastlægges løbende.

HVEM BIDRAGER?
Patriotisk Selskab v. miljøkonsulent Sheila Neldeborg 
fungerer som facilitator for gruppen og forestår indkaldelse 
til møder, planlægning, aftaler med foredragsholdere m.v. 
Ved hvert møde vil der være relevante indlæg, enten af 
eksterne foredragsholdere, af gruppens medlemmer eller 
af konsulenter fra Patriotisk Selskab. De konkrete temaer 
fastlægges i fælleskab af gruppen. Efter hvert møde 
udarbejdes referat.

HVAD KOSTER DET?
Prisen for et års medlemskab er 6.000 kr. Ved deltagelse i 
både netværksgruppen ”Natura 2000 gruppen” - suppleret 
med andre miljøfaglige emner - og gruppen ”Natura 2000 
Skov” er prisen 10.000 kr. pr. år. Medlemskabet indeholder 
en ramme for udgifter til foredragsholdere og Patriotisk 
Selskabs facilitering.

Ved tilmelding i løbet af en periode (1. oktober – 30. 
september) betales et beløb svarende til det antal møder, 
der er tilbage. Ved udtræden i løbet af en periode, betales 
for restperioden.

"Natura 2000" 
- nyttigt netværk og nyeste viden

Sheila Neldeborg
Miljøkonsulent

Direkte 6315 5449
Mobil 2917 0463
shn@patriotisk.dk

Vil du vide mere, så kontakt:

NATURA 2000
Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyt-
tede naturområder i EU. Områderne skal bevare og 
beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som 
er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. 
I Danmark er der udpeget 252 Natura 2000-områder, 
som tilsammen dækker et område, der svarer til Fyn 
med omliggende øer. 

For hvert Natura 2000-område er der udarbejdet en 
Natura 2000-plan for, hvordan naturen kan blive bedre 
i det enkelte område. Målet med planerne er at sætte 
en stopper for tilbagegangen i den danske natur og 
sikre, at der bliver skabt såkaldt gunstig bevaringssta-
tus for arter og naturtyper i Natura 2000-områderne.


