
SKOV- OG NATURSTYRELSEN

Notat om afgørelser, der vedrører beskyttede områder.

EF-habitatdirektivet (og Fuglebeskyttelsesdirektivet) influerer på, om der kan dispenseres til
visse ansøgte tiltag efter skovloven. Det er bestemelserne i habitatdirektivets artikel 6, især
6.3, samt artikel 12.1.d, der skal tages hensyn til.

Artikel 12.1d gælder for alle arealer i Danmark, og kræver at vi indfører en streng beskyttelse
af dyrearterne på direktivets bilag 4, hvoraf følgende er relevante for os:

•  Flagermus (alle arter)
•  Hasselmus
•  Birkemus
•  Odder
•  Hvaler (alle arter)
•  Markfirben
•  Stor Vandsalamander
•  Spidssnudet Frø

•  Springfrø
•  Klokkefrø
•  Løvfrø
•  Løgfrø
•  Strandtudse
•  Grønbroget Tudse
•  Snæbel
•  Bred Vandkalv

•  Lys Skivevandkalv
•  Eremit (sjælden bille)
•  Sortplettet Blåfugl
•  Grøn Mosaikguldfugl
•  Stor Kærguldsmed
•  Grøn Kølleguldsmed
•  Tykskallet Malermus-

ling

For ovenstående arter kræver direktivet, at der indføres forbud mod beskadigelse eller øde-
læggelse af yngle- eller rasteområder. Distrikterne må derfor ingen steder træffe afgørel-
ser, som har sådanne virkninger for de pågældende arter.

Artikel 6.3 angiver for EF-habitatområder og Fuglebeskyttelsesområder, at danske myndighe-
der først må tillade/dispensere til et ansøgt tiltag, plan eller projekt, ”når den har sikret sig, at
den/det ikke skader lokalitetens integritet, og når de – hvis det anses for nødvendigt – har hørt
offentligheden”. Myndigheden skal foretage en vurdering, og denne skal fremgå af afgørel-
sen.

For skovloven vil afgørelser, der vedrører §8, 9, 10, 11, 16 stk. 1-3 eller 6-10 samt §17 stk. 2,
kræve en såden vurdering, såfremt det ansøgte kan påvirke et habitat- eller fuglebeskyttelses-
område væsentligt – som følge af aktiviteter i eller nær et sådan område. Afgørelsen kan efter
omstændighederne være ugyldig, såfremt vuderingen ikke er med.



2Distrikterne må ikke træffe afgørelser, som kan indebære forringelse af et habitat- eller
fuglebeskyttelsesområdes naturtyper og levestederne for arterne, eller kan medføre forstyrrel-
ser, der har betydelige konsekvenser for de arter, området er udpeget for.

For andre afgørelser i eller nær sådanne skal det skrives ind i selve afgørelsen, at den på-
gældende foranstaltning ikke vuderes at forringe området eller dets naturtyper eller
medføre forstyrrelser med betydelige konsekvenser for de beskyttede arter.

Det er kun muligt at fravige beskyttelsesbestemmelserne i artikel 12.1.d. og artikel 6.3 under
visse nærmere specificerede omstændigheder, hvilket fremgår af direktivets artikel 16 hen-
holdsvis artikel 6.4. I sådanne tilfælde må styrelsens Hav- og Habitatkontor inddrages. Her
kan nærmere vejledning og bistand også indhentes vedrørende konkrete sager eller tvivls-
spørgsmål.


