
 
 
 
 
 

 Anmeldelse af visse aktiviteter i Natura 2000-områder  
Har du jord i Natura 2000-områder  

(internationale naturbeskyttelsesområder)?  
 

Visse driftsændringer og aktiviteter i Natura 2000-områder skal anmeldes til 
din kommune, inden de igangsættes.  
 
Der er tale om aktiviteter, der normalt ikke kræver tilladelse eller lignende, men 
som kan skade værdifuld natur i Natura 2000-områderne. Det gælder bl.a. almin-
delige driftsændringer som gødskning, plantning af levende hegn, opdyrkning af 
vedvarende græs, opfyldning af små vandhuller m.m..  
 
Du kan i det følgende læse mere om, hvad anmeldelsespligten betyder for dig.  
 
Du kan også se kort over de udpegede Natura 2000-områder. Kort over hele 
Danmark findes på: http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis-natura2000  
De udpegede områder får du frem ved at klikke Natura 2000 til ude i venstre 
sidebar. Derefter kan du zoome ind på det område, du er interesseret i. 
 

 Hvad skal anmeldes?  
 

De driftsændringer og aktiviteter, der skal anmeldes, inden de sættes i gang, 
fremgår af oversigten i medfølgende skema. Det betyder, at disse aktiviteter ikke 
umiddelbart kan sættes i gang.  
 

Hvorfor anmelde?  
 

Kommunen skal have mulighed for at vurdere, om en påtænkt driftsændring eller 
aktivitet kan påvirke de arter og naturtyper negativt, som det internationale natur-
beskyttelsesområde er udpeget for at beskytte. Hvis du er interesseret, kan du få 
yderligere oplysninger herom i din kommune eller via de hjemmesider, som der er 
henvist til i det følgende. 
  

Hvordan gør du?  
 

Anmeldelse skal ske skriftligt til din kommune. Du bedes anvende de to 
medfølgende skemaer: Skemaet med personoplysninger og det separate 
anmeldelses-skema til aktiviteterne. Anmeld kun én aktivitet pr. skema, også selv 
om der er flere aktiviteter på samme areal. Er du i tvivl, kontakt da kommunen.  
 
Skovbevoksede arealer i fredskov er omfattet af en tilsvarende ordning under 
skovloven se: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/../Fredskovsarealer/   
 
Bemærk, at der fortsat skal søges om tilladelser m.v. til aktiviteter, når det kræves 
efter andre bestemmelser i lovgivningen (f.eks. naturbeskyttelseslovens § 3, 
zonetilladelse m.v.) eller i henhold til en fredningsafgørelse, en servitut eller en 
deklaration. 2  
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Hvad sker der med anmeldelsen?  
 
Kommunen skal inden 4 uger afgøre, om den vil vurdere den anmeldte aktivitet 
nærmere. Det kan f.eks. blive nødvendigt, hvis den anmeldte aktivitet ikke er 
tilstrækkeligt belyst.  
 
Hvis kommunen ikke har behov for at vurdere aktiviteten nærmere, kan den 
igangsættes efter de 4 uger.  
 
Hvis kommunen afgør, at den vil vurdere aktiviteten nærmere, kan afgørelsen 
påklages til Naturklagenævnet (se nedenfor). Hvis der ikke klages, gælder 
kommunens afgørelse i 6 måneder, men den kan dog forlænges i særlige tilfælde.  
 
Kommunen vil inden for de 6 måneder endeligt vurdere, om aktiviteten kan 
igangsættes. Vurderes aktiviteten at kunne skade arter eller naturtyper i området, 
skal kommunen indgå aftale eller træffe afgørelse om at begrænse eller forhindre 
aktiviteten, eller om at fortsætte en bestemt drift. Der betales erstatning for det 
tab, som en sådan aftale eller afgørelse påfører en ejer eller bruger.  
 
Anmeldte aktiviteter, der kan gennemføres, skal igangsættes, inden der er gået 3 
år. Ønskes aktiviteten først igangsat efter de 3 år, skal den anmeldes på ny.  
 

Lovgivningen  
 

Kravet om anmeldelse fremgår af naturbeskyttelseslovens § 19 b. Listen over 
aktiviteter, der skal anmeldes, er fastlagt i lovens bilag 2 og optrykt i 
anmeldelsesskemaet.  
 

Klage m.v.  
 

Hvis kommunen afgør, at den vil vurdere aktiviteten nærmere, kan kommunens 
afgørelse påklages. Eventuel klage behandles af Naturklagenævnet, men den 
skal sendes til kommunen, der videresender den til Naturklagenævnet. Bemærk, 
at Naturklagenævnet opkræver et gebyr på 500 kr. for at behandle klagen.  
 
Giver Naturklagenævnet klager ret, vil aktiviteten kunne iværksættes fra den dag, 
Naturklagenævnet har truffet afgørelse. Hvis Naturklagenævnet opretholder 
kommunens afgørelse, vil kommunens 6 måneders frist gælde fra den dag, 
Naturklagenævnet træffer afgørelsen.  
 

Yderligere oplysninger  
 

Yderligere oplysninger om de internationale naturbeskyttelsesområder og hvorfor 
de er udpeget, kan findes på 
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/
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