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Vedtagelse af Natura 2000-handleplaner 2016-2021 for Svend-
borg Kommune  
 

Byrådet i Svendborg Kommune har den 28. marts 2017 vedtaget Natu-

ra 2000-handleplaner, som hermed annonceres offentligt i fire uger i 

perioden 20. april 2017 – 18. maj 2017. 

 

Handleplanerne kan ses på kommunens hjemmeside: 

http://www.svendborg.dk/borger. På denne side finder du også de 

indkomne bemærkninger fra høringen af Forslag til Natura 2000-

handleplaner og en hvidbog med kommunens bemærkninger til disse.  

 

Handleplanerne kan desuden ses hos Borgerservice i Svendborg. 
 
Yderligere information om handleplanforslagene kan fås hos kommu-
nens afdeling for Natur og Klima på telefon 62 23 34 46 eller 62 23 34 
34. 

 

 

Natura 2000-handleplaner 
Der er udarbejdet handleplaner for følgende Natura 2000-områder: 

 

 Søer ved Tårup og Klintholm (Natura 2000-område nr. 118) – 
udarbejdet i samarbejde med Nyborg Kommune 

 Skove og Søer syd for Brahetrolleborg (Natura 2000-0mråde 
nr. 120) – udarbejdet i samarbejde med Faaborg-Midtfyn 
Kommune 

 Sydfynske Øhav (Natura 2000-område nr. 127) – udarbejdet i 
samarbejde med Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø kommu-
ner 

 Rødme Svinehaver (Natura 2000-område nr. 241) 
 
Handleplanerne beskriver, hvordan indsatsprogrammerne for Natura 
2000-planerne vil blive realiseret inden for kommunens geografiske 
afgrænsning. Handleplanerne angiver en prioritering af den forventede 
forvaltningsindsats samt forventede initiativer og plan for interessent-
inddragelsen. Desuden er der i handleplanerne en redegørelse for den 
gennemførte indsats for perioden 2010-2015 (1. planperiode). 
 

Natura 2000-handleplanerne (2016-2021) erstatter hermed Natura 

2000-handleplanerne fra 1. planperiode (2010-2015), som dermed ikke 

længere er gældende.  
 

 

http://www.svendborg.dk/borger
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 Klagevejledning 
Svendborg Kommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevare-

klagenævnet inden 4 uger efter, at afgørelsen annonceres offentligt. 

Der kan klages over handleplanens indhold og tilvejebringelse. 

 

Klager over kommunens vedtagelse af Natura 2000-handleplaneren 

har ikke opsættende virkning, med mindre Miljø- og Fødevareklage-

nævnet bestemmer andet.  

 

Fristen for at klage er torsdag den 18. maj 2017. 

 

Følgende kan klage 

 Miljø- og Fødevareministeren 

 Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens ud-
fald 

 Offentlige myndigheder 

 Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig in-
teresse i afgørelsen 

 Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedfor-
mål er beskyttelse af natur og miljø 

 Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres 
formål vedtager væsentlige rekreative interesser, når afgørel-
sen berører sådanne interesser. 

 

En eventuel klage skal indgives via Klageportalen, som tilgås via bor-

ger.dk eller virk.dk. Nærmere regler, herunder om gebyr, kan ses på 

www.nmkn.dk. 

 

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden 6 måneder efter afgø-

relsen er offentliggjort. 

 

Ovenstående følger af § 53, stk. 1 og §§ 55-58 i LBK nr. 119 af 

26/01/2017. 
 

 

 

  

Venlig hilsen 

 

Svendborg Kommune 

http://www.nmkn.dk/

