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Ansøgertype 

 

• Først skal du logge ind med NemID 

• Efter log in mødes du af denne side, hvor du svarer på, om du ansøger på vegne af dig selv 

og hvilken type ansøger du er. Som ansat i virksomhed kan du ansøge med eget NemID 

eller medarbejder NemID og repræsentere virksomheden. 

• Ansøger du på vegne af en anden, skal du vedhæfte fuldmagt fra den person, du ansøger på 

vegne af. Link til fuldmagtsskabelon ses inden for den røde cirkel. Hvis du ex. ikke er ansat, 

men måske er den der skal forestå reguleringen, skal du brugen en fuldmagt for at kunne 

ansøge. 

• Fortsæt ved at trykke på næste. 
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Årsag

 
• Her skal du vælge, hvilken én årsag der er til at ansøge om reguleringstilladelse. Når du 

klikker på de forskellige årsager vises eksempler på hvilke skader eller risici der kan være 

tale om.  

• Fortsæt ved at trykke på næste. 
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Oplysninger om art 
 

 

• Arterne fremgår i ental. Du skal derfor søge efter ’gås’ i stedet for ’gæs’, hvorefter du vil 

fremsøge gåsearterne. Der søges på alle dele af artsnavnene, så hvis du fx skriver ’sk ’ 

dukker både husskade, skarv og vaskebjørn op. 

 

• Fremgår arten ikke i søgefeltet kan du klikke af i relevant rubrik og selv skrive arten. 

• Fortsæt ved at trykke på næste. 
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Situation 
 

• Efter valg af art, skal du vælge hvilken situation situationen der er behov for at regulere i. 

 

• Vælger du en situation, hvor der er mere end 30 dage indtil perioden med mulighed for 

tilladelse, vil systemet give dig en fejlmeddelelse, og det er ikke muligt at indsende 

ansøgningen før der er mindre end 30 dag til perioden begynder. 

• I visse situationer er det muligt at ansøge om at anvende særlige metoder til reguleringen. 

• Fortsæt ved at trykke på næste. 
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Ansøgerinformation 
 

 

 

• Hvis du ansøger med dit personlige NemID, men reguleringen ansøges for ex din egen 
landbrugsvirksomhed, eller du søger som ansat i en virksomhed, kan du her vælge virksomhed 
og indtaste CVR nummeret for virksomheden. 

• Hvis du ansøger med dit personlige NemID og repræsenterer ex en fiskeriforening, kan du her 
vælge at ansøge på vegne af foreningen og angive foreningens oplysninger. 

• Hvis du vælger privat eller virksomhed forudfyldes navn og adresseoplysninger, da du logger 
ind med NemID eller angiver CVR.nr. Kontaktinfo skal du selv udfylde (telefonnr. Og E-mail) 

• Fortsæt ved at trykke på næste. 
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Reguleringslokalitet 
 

  

• Hvis reguleringsadressen er den samme som ansøgeradressen forudfyldes felterne. 

• Hvis reguleringsadressen ikke er den samme som din adresse, skal du klikke af i denne 

rubrik, fremsøge reguleringsadressen og vælge den med musen når den rigtige dukker frem. 

• Hvis der ikke er en adresse, fx hvis lokaliteten er på fiskeriterritoriet, skal du angive 

postnummer og gerne et stednavn. 

• Fortsæt ved at trykke på næste.  
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• Du skal oplyse, om reguleringslokaliteten ligger helt eller delvist inden for Natura 2000 

og/eller et reservat. 

• Zoom ind på kortet eller fremsøg lokaliteten for at se udpegningerne. 

• Fortsæt ved at trykke på næste. 
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Opsummering 

 

• På opsummeringssiden præsenteres alle dine afgivne oplysninger. 

• Bekræft at E-mail adressen er korrekt. 

• Bekræft at visse forudsætninger er, -og vil blive, overholdt. 

• Afgiv tro- og loveerklæring for at kunne sende ansøgningen. 

• Tryk Send for at indsende ansøgningen til Naturstyrelsen. 

Du modtager en kvittering for indsendelsen, og i visse tilfælde kan der gives en straksafgørelse på 

ansøgningen.  

I andre tilfælde kræves nogle dage til sagsbehandling inden du modtager afgørelsen pr. E-mail. 
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