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Naturbeskyttelseslovens § 19 b stiller krav om, at en række 
aktiviteter i Natura 2000-områder skal anmeldes til kommunen. 
De anmeldelsespligtige aktiviteter omfatter bl.a. helt almindelige 
driftsændringer, der ellers ikke kræver en tilladelse, godkendelse 
eller dispensation efter den gældende lovgivning. 

Eksempler på anmeldelsespligtige aktiviteter, der kan få betyd-
ning, når der bliver lavet aftaler om afgræsning m.m. i Natura 
2000-områderne:
•  Opdyrkning af vedvarende græsarealer i fuglebeskyttelsesom-

råder

•  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.

Myndighederne har vedtaget, at de lysåbne naturarealer i Natura 
2000-områderne skal sikres den nødvendige drift/pleje. Plejen skal 
sikres ved, at lodsejerne frivilligt kan søge en række målrettede 
tilskudsordninger under Landdistriktsprogrammet.

Inden du som dyreholder, forpagter eller lodsejer træffer en aftale 
om naturpleje på arealer i Natura 2000-området, bør du vide at 
det kan kræve en forhåndsanmeldelse til kommunen, når du ikke 
længere ønsker at foretage plejen, f.eks. når aftalen udløber. Du 
bør også vide at dette i visse tilfælde kan få varig betydning for 
den fremtidige arealanvendelse.

Faktaark - Smag på Landskabet

http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/l60032_en.htm
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Pligten til at anmelde en driftsændring er uafhængig af, om der 
er indgået en aftale med myndighederne om driften. Det betyder 
bl.a., at man efter et udløbet 5-årigt miljøtilsagn skal anmelde, 
hvis man ikke længere ønsker at foretage afgræsning eller høslæt. 
Pligten til at forhåndsanmelde driftsændringen gælder altså også, 
selvom plejeaftalen er indgået i dialog med kommunen.

Driftsændringerne skal anmeldes for, at kommunen kan vurdere, 
om de påvirker den særlige natur i et Natura 2000-område nega-
tivt. De beskrevne aktiviteter skal forstås helt konkret, og ved tvivl 
bør man kontakte kommuen.

Der gælder lignende regler for skovbevoksede fredskovsarealer 
aktiviteter i Natura 2000-områder.

Hvordan?
Anmeldelse skal ske skriftligt til kommunen.
Naturstyrelsen har udarbejdet et skema til adresseoplysninger 
m.v. og et anmeldeskema til oplysninger om en aktivitet. Skemae-
rne kan hentes på naturstyrelsen.dk. På hjemmesiden findes der 
også en meget udførlig vejledning.

FOTOGRAF: CARSTEN CRAMER

DE ANMELDELSESPLIGTIGE AKTIVITETER PÅ 
IKKE SKOVBEVOKSEDE AREALER I NATURA 2000- 
OMRÅDER OMFATTER FØLGENDE AKTIVITETER

1. Tilplantning med juletræer og skov, flerårige energiaf-
grøder, levende hegn og lignende i fuglebeskyttelses-
områder

2.  Rydning af løvskov samt træartsskifte og plantning i 
løvskov 

3.  Ændring i tilstanden af søer, heder, moser og lignende, 
strandenge, strandsumpe, ferske enge og overdrev der 
ikke opfylder størrelseskravet i naturbeskyttelseslo-
vens § 3

4.  Ændring i tilstanden af indlandssaltenge, kilder og 
væld samt vandløb der ikke er omfattet af naturbe-
skyttelseslovens § 3

5.  Opdyrkning af vedvarende græsarealer i fuglebeskyt-
telsesområder

6.  Opdyrkning, tilplantning og sandflugtsdæmpning på 
klitter

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

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

9.  Væsentlig ændring inden for kort tid i græsningsinten-
sitet, herunder ophør med græsning eller høslæt

10.  Væsentlig ændring i anvendelsen af husdyrgødning, 
herunder ændret gødskning fra handelsgødning til 
husdyrgødning

11.  Etablering af anlæg der er nødvendige for erhvervet, 
herunder veje

12.  Etablering af ikke-godkendelsespligtige virksomheder 
der kan medføre betydelige forstyrrelser (eksempelvis 
støj).
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ANMELDELSESSKEMA 

 

Anmeldelse af påtænkt aktivitet i Natura 2000-område 

(internationalt naturbeskyttelsesområde) 

 
Bemærk: Anmeld venligst kun én aktivitet pr. skema (sæt kryds). 

 
Skema sendes til din kommune sammen med skemaet med personoplysninger. 

 
 

Tilplantning med juletræer og skov, flerårige energiafgrøder, levende hegn og lignende i fug-

lebeskyttelsesområder 

 
Rydning af løvskov samt træartsskifte og plantning i løvskov  * 

 
Ændring i tilstanden af søer, heder, moser og lignende, strandenge, strandsumpe, ferske 

enge og overdrev, der ikke opfylder størrelseskravet i naturbeskyttelseslovens § 3 

 
Ændring i tilstanden af indlandssaltenge, kilder og væld samt vandløb, der ikke er omfattet af 

naturbeskyttelseslovens § 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 naturbeskyttelseslovens § 3 

 
Væsentlig ændring inden for kort tid i græsningsintensitet, herunder ophør med græsning 

eller høslet 

 
Væsentlig ændring i anvendelsen af husdyrgødning, herunder ændret gødskning fra han-

delsgødning til husdyrgødning 

 
Etablering af anlæg, der er nødvendige for erhvervet, herunder veje 

 
Etablering af ikke-godkendelsespligtige virksomheder, der kan medføre betydelige forstyrrel-

ser (eksempelvis støj) 

 
Arealet: 

Matrikel nr. og ejerlav:  

__________________ 

______________________ 

 
Arealets størrelse (ha): 

__________________ 

 
Særlig beskrivelse af den anmeldte aktivitet og arealet (nuværende anvendelse, tilgrænsende 

arealer, anlægstype, hvordan ændres tilstanden (dræning, oppløjning, rørlægning, omfang af æn-

dret gødskning eller græsning og lignende): 

 
 

 
 

 
 

 
 

Kortbilag: 
Anmeldelsesskemaet vedlægges følgende kortbilag: 

* Oversigtskort der viser, hvor den anmeldte aktivitet skal foregå 

* Detailkort der viser den præcise afgrænsning af området for aktiviteten 

 
Grundkort til indtegning af arealet kan findes på http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/  

via matrikelnummer eller ved henvendelse til din kommune. 

 
Ejers, administrators eller forpagters underskrift 

Jeg bekræfter hermed, at den anmeldte aktivitet påtænkes som led i min lovlige drift af ejendom-

men.  
 

Dato og underskrift:  

_________________________________________ 

 
 

Bemærk: Særlige regler for skovbevoksede arealer i fredskov – for yderligere oplysninger se evt. på 

http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Natura2000/Hvordan_beskytter_vi_naturen/Fastsaettelse_af_regl

er/Anmeldeordning_Natura_2000/Fredskovsarealer/  

 

 
 

 
 

 
 

 
 Anmeldelse af aktiviteter i N

atura 2000-områder 

(internationale beskyttelsesområder) 

 
Dette skema anvendes til 

personoplysninger m
.v., i 

forbindelse med at der 

efter naturbeskyttelsesloven skal anmeldes en eller fle
re aktiviteter til

 din kommu-

ne, in
den de iværksættes i in

ternationale naturbeskyttelsesområder (N
atura 2000-

områder). 

 
Skemaet vedlægges udfyldte skemaer for de aktiviteter, der ønskes iværksat, 

tillig
e med et kort o

ver de berørte områder. 

 
 

 
 

Navn: 

Vejnavn og nr.: 

Postnr.: 

Postdistrik
t: 

Lokalt stednavn / e
jendomsnavn: 

Evt. a
dministrationsadresse: 

Evt. e
jendomsnummer: 

(3 første cifre
 er kommunenr.) 

Telefon: 

Email: 

Evt. fa
x: 

Ejers, administrators eller fo
rpagters underskrift:

 

 
 

…………………………………………………………………….. 

Dato: 

 
 

 

http://www.naturstyrelsen.dk
http://naturstyrelsen.dk/media/nst/Attachments/SkemaAnmeldelseNatura2001.doc
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Hvad sker der med anmeldelsen?
Hvis kommunen inden 4 uger kan vurdere, at der ikke er risiko for, 
at naturen bliver skadet, behøver den ikke træffe nogen afgørelse, 
og så kan aktiviteten igangsættes efter de 4 uger.

Hvis kommunen ønsker at vurdere den anmeldte aktivitet 
nærmere, skal de inden de 4 uger efter, at anmeldelsen er ind-
sendt træffe en afgørelse om det.  
Kommunen har herefter 6 måneder til endeligt at foretage en 
grundig vurdering af risikoen for skade. Vurderer kommunen 
f.eks., at opdyrkning af vedvarende græs kan skade særlige arter 
eller naturtyper, skal kommunen altid forsøge at lave en ny aftale, 
der kan begrænse eller forhindre skade. Men hvis det ikke er 
muligt, skal der træffes en afgørelse, der begrænser eller forhin-
drer skaden, f.eks. ved at sikre at driften af arealet fastholdes som 
vedvarende græs. 

Kommunerne kan ikke pålægge en lodsejer selv at stå for plejen, 
f.eks. afgræsningen af et areal, men lodsejeren kan blive pålagt 
fremover at skulle tåle, at kommunen selv står for plejen på 
arealet, og de indskrænkninger i råderetten over arealet dette 
medfører.  Der betales erstatning for de tab, som sådanne afgørel-
ser medfører. Erstatningen beregnes på samme måde som ved 
fredningserstatninger - som tab af nedgang i handelsværdien.

Hvem?
Pligten til at anmelde aktiviteterne er knyttet til aktiviteter på et 
konkret areal, og anmeldelse skal indgives af den, der har råder-
etten over arealet. Det vil sige ejer eller forpagter. Manglende 
anmeldelse kan medføre bøde- eller fængselsstraf i indtil et år, 
hvis overtrædelsen er begået forsætligt, eller hvis overtrædelsen 
har voldt skade på de interesser, som loven skal beskytte - her 
naturtyper og arter. 

Hvornår?
Du skal anmelde før, du foretager driftsændringen. Det kan være 
fornuftigt at anmelde i rigtig god tid, da sagens behandling kan 
tage noget tid.
 
Hvor findes Natura 2000-områder?
Natura 2000-områder er en fællesbetegnelse for de internationalt 
beskyttede Habitatområder og Fuglebe-skyttelsesområder. Natura 
2000-områderne er et netværk af naturområder i hele EU, der 
indeholder unik natur, som forvaltes aktivt og restriktivt. 

Du kan finde afgræsningen af disse områder i Danmark på http://
arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ 

http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/


Eksempler på udvalgte anmeldepligtige aktiviteter
Opdyrkning af vedvarende græsarealer i fuglebeskyttelsesom-
råder
Vedvarende græsarealer skal forstås som vedvarende græsarealer 
i landbrugsmæssig forstand (græs og grøntfoder, herunder kløver), 
som typisk under normale omstændigheder har henligget som 
græs i minimum 5 år og 6 mdr.

Hvis en landmand vil omlægge et vedvarende græsareal i et fugle-
beskyttelsesområde for at så nyt græs i, og arealet dermed fortsat 
vil være et vedvarende græsareal, er det ikke anmeldelsespligtigt 
efter dette punkt.

Opdyrkning og omlæg til kornafgrøder, af vedvarende græsarealer 
vil være omfattet af anmeldelsespligten, medmindre opdyrkning 
sker indenfor 5½ år efter at arealet blev udlagt i græs. Anmeldelse-
spligten gælder også, selvom græsarealet, der ønskes genopdyrket, 
har været udlagt til natur efter lov om drift af landbrugsjorder, på 
baggrund af MVJ-tilskud, et tilsagn om Pleje af græs- og naturareal-
er eller lign. aftale med myndighederne.

Braklagte arealer er ikke i denne sammenhæng vedvarende græs. 
Dette gælder også MFO-braklagte arealer. Opdyrkning af disse 
arealer kræver derfor ikke anmeldelse.
 
Væsentlig ændring inden for kort tid i græsningsintensitet, 
herunder ophør med græsning eller hø-slæt. 
Hvis en lodsejer i et Natura 2000-område har et engareal, der har 
været afgræsset gennem en årrække, sælger sine kreaturer og ikke 
indgår græsningsaftaler med andre, skal han, når afgræsningen af 
et areal ophører, forinden anmelde det til kommunen. Derfor bør 
denne anmeldelse så vidt mulig ske i god tid inden græsningssæso-
nen starter. Gradvise ændringer (stigning eller afvikling) i 
græsningsintensiteten skal ikke anmeldes, medmindre det giver 
anledning til væsentlige ændringer af naturtyper og levesteder. Er 
du i tvivl, så spørg kommunen.

Læs mere
Læs mere om landbrugsdrift og Natura 2000 i Landbrugsdrift og 
Natura 2000.

KONTAKT 
Winnie Heltborg Brøndum, natur- og miljøkonsulent
Planter & Miljø
whb@seges.dk
+45 8740 5554 / +45 2374 3032

http://naturstyrelsen.dk/media/nst/65590/natura_2000_net.pdf
http://naturstyrelsen.dk/media/nst/65590/natura_2000_net.pdf

