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ET NYTTIGT REDSKAB
Kommunerne har et stort ansvar for naturen 
i Danmark. Denne oversigt giver et overblik 
over, hvad der er kommunernes myndigheds-
opgaver på naturområdet. Den er tiltænkt 
kommunalpolitikere, men kan også være et 
nyttigt redskab for nye kommunale naturfor-
valtere og frivillige som arbejder for og med 
naturen. 

Oversigten er udviklet som en del af  
Danmarks  Naturfredningsforenings projekt 
Naturkommuner. Projektets formål er at løfte 
den kommunale indsats for mere og rigere 
natur gennem strategisk og videnbaseret 
planlægning og forvaltning.

Der er ikke tidligere udarbejdet sådan en 
oversigt til kommunerne, hverken fra KL eller 
Miljøstyrelsen. Flere kommuner har selvstæn-
digt udarbejdet en oversigt til intern brug, men 
disse er ikke enslydende.

Et vigtigt første skridt mod at vende tab af bio-
diversitet til fremgang er at have overblik over 

opgaven. Hvad er kommunen som myndighed 
og lodsejer forpligtet til at gøre, og hvad kan 
kommunen som myndighed vælge at gøre? 

Kommunen er myndighed for det meste natur 
inden for kommunegrænsen. Dog er staten 
som hovedregel myndighed på havet, i skovbe-
voksede dele af fredskove og for miljøvurde-
ring, når staten er bygherre.

Oversigten viser det udpluk af gældende 
lovgivning, som har den mest direkte og 
væsentlige (positive) konsekvens for naturen1. 
Kommunens opgaver som myndighed er ind-
delt i de opgaver, som skal varetages (”skal-op-
gaver”), og de opgaver, som kommunen blot 
har hjemmel til i lovgivningen (”kan-opgaver”). 
Oversigten viser også, hvilke forpligtelser en 
kommune har som lodsejer. Til mange bestem-
melser findes dispensationsmuligheder og 
undtagelser, som ikke er omtalt her. 

1  Se hele den omfattende liste i notatet ”Oversigt 
over lovbundne opgaver kommunerne har på na-
turforvaltningsområdet” af 3. oktober 2018 fra 
Fødevare- og Miljøministeriet https://www.ft.dk/
samling/20171/almdel/mof/spm/958/index.htm
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KOMMUNEN SKAL,  
SOM MYNDIGHED
PLANLÆGNING
Planlægning har til formål at sikre afvejning af 
de forskellige interesser og hensyn i arealan-
vendelsen. Derfor skal kommunen udarbejde 

en kommuneplan med en hovedstruktur for 
arealanvendelsen, angive det på kort, og beskrive 
retningslinjer samt rammer for lokalplanlægnin-
gen2. Planen skal tilgodese de nationale interes-
ser i kommuneplanlægning indenfor bl.a. det 
prioriterede emne natur- og miljøbeskyttelse3.

Kommuneplanen skal også udpege arealer 
til Grønt Danmarkskort4, angive dem på kort 
og redegøre for eksisterende og potentielle 
naturområder og økologiske forbindelser5. 

Kommunen skal desuden udpege lavbundsare-

2  § 11 stk. 2 nr. 1-3 Planloven
3   https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/sites/de-

fault/files/media/publikation/oversigt_over_nati-
onale_interesser_i_kommuneplanlaegning.pdf

4  § 11a stk. 2 og 3 Planloven
5  § 11 Planloven

aler i kommuneplanen med henblik på at sikre 
muligheden for genopretning af vådområder6, 
samt arealer til skovrejsning7.

Kommuneplanen skal beskrive naturbeskyttel-
sesinteresserne og hvordan disse varetages8. 
Kommunen har specifikt pligt til at fastsætte 
retningslinjer for prioriteringen af naturindsat-
sen inden for udpegningen til Grønt Dan-
markskort9, samt retningslinjer for anvendelse 
af vandløb, søer og kystvande10.

Kystnærhedszonen uden for udviklingsom-
råder skal søges friholdt for bebyggelse og 
anlæg, som ikke er afhængige af kystnærhed11.

MILJØVURDERING AF PLANER, 
 PROGRAMMER OG PROJEKTER

Miljøvurdering (VVM) har til formål at sikre et 
højt miljøbeskyttelsesniveau og at bidrage til 
integrationen af miljøhensyn under udarbejdel-
sen og vedtagelsen af planer og programmer 
og ved tilladelse til projekter.

Kommunen skal foretage en screening af om 
egne planer og programmer, som fastlægger 
rammer for fremtidig anlægstilladelser, kan 
få væsentlig indvirkning på miljøet og dermed 

6  § 11a stk. 1 nr. 13 Planloven
7  § 11a stk. 1 nr. 12 Planloven
8  § 11a stk. 1 nr. 14 Planloven
9  § 11a stk. 1 nr. 14 Planloven
10  § 11a stk. 1 nr. 20 Planloven
11  § 5a Planloven
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skal miljøvurderes i en miljørapport – med 
mindre planen har en karakter, hvor den altid 
skal miljøvurderes12. Ved screeningen skal 
myndigheden tage hensyn til planernes og 
programmernes karakteristika samt kendetegn 
ved indvirkningen og det område, som kan 
blive berørt. Der arbejdes i al miljøvurdering 
med det såkaldt brede miljøbegreb, som bl.a. 
omfatter beskyttede naturområder, planter og 
dyr samt landskab og kulturarv.

Når det kommer til miljøvurdering af konkrete 
projekter, er kommunen myndighed på en lang 
række projekter på land samt kystbeskyttelse 
og havbrug, dog ikke råstofgravning13. Kommu-
nen skal efter en screening beslutte, hvorvidt 
projekter, der ikke altid er omfattet af miljøvur-
dering, skal miljøvurderes i en VVM-rapport14. 
Ved screeningen skal myndigheden tage hen-
syn til projektets karakteristika og placering 
samt hvilken type af potentiel indvirkning på 
miljøet, herunder alle former for natur, som 
projektet kan give.

BESKYTTELSE AF NATUR  
OG LANDSKAB

Natura 2000-områder
Kommunen er forpligtet af udpegningen af 
internationale beskyttelsesområder og bundet 
af en vedtaget Natura 2000-plan15.

Kommunen skal udarbejde handleplaner for 
privatejede og kommunale Natura 2000-områ-
der inden for kommunens landområde og kyst-
nære vanddistrikt (undtagen for skovbevokset 
fredskov)16. Handleplanerne gennemfører den 
statslige Natura 2000-plan for området. Kom-
munen skal realisere handleplanerne ved at 

12  §§ 8 og 9 Miljøvurderingsloven
13  § 17 Miljøvurderingsloven
14  § 21 Miljøvurderingsloven
15  § 36 stk. 6 og § 48 Miljømålsloven
16   § 37a Miljømålsloven og §2 Handleplans-

bekendtgørelsen

iværksætte de foranstaltninger, som fremgår 
af planen17.

For at beskytte de arter og naturtyper, som 
Natura 2000-områderne er udlagt for at sikre, 
skal kommunen i forbindelse med afgørelser 
efter en række love vurdere, om det ansøgte 
kan påvirke et Natura 2000-områdes værdier 
væsentligt18. Hvis det er tilfældet, skal kom-
munen nærmere vurdere konsekvenserne af 
det ansøgte og eventuelt meddele afslag19. Det 
samme gælder for kommunens planlægning20.

Kommunen skal også vurdere, om anmeldte 
ændringer i anvendelsen af arealer inden 
for Natura 2000-områder er forenelige med 
bevaringsmålsætningerne for det enkelte 

17  § 19a Naturbeskyttelsesloven
18  § 6 stk. 1 Habitatbekendtgørelsen
19  § 6 stk. 2 Habitatbekendtgørelsen
20   § 4 Bekendtgørelse om administration af plan-

loven ifm. internationale beskyttelsesområder
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område; og hvis der er konflikt, skal kommunen 
inden for fire uger træffe afgørelse om at ville 
foretage en nærmere vurdering21.

Kommunen skal enten indgå frivillige aftaler med 
lodsejere om at gennemføre foranstaltninger 
og særlig drift på privatejede arealer indenfor 
Natura 2000-områderne for at sikre bevarings-
tilstanden eller pålægge ejeren den drift eller 
foranstaltning, der er nødvendig for at realisere 
handleplanen22. I særlige tilfælde skal kommunen 
give påbud om en særlig drift for at undgå varige 
forringelser af områdets værdier23.

Internationalt vigtige arter
For at sikre internationalt prioriterede dyre- og 
plantearter skal kommunen i forbindelse med 
afgørelser på en række lovområder vurdere, 
om det ansøgte kan beskadige eller ødelægge 
levesteder (yngle- og rasteområder) for de 
pågældende arter (”bilagsarter”)24.

21  § 19b Naturbeskyttelsesloven
22  § 19c og 19d Naturbeskyttelsesloven
23  § 19e Naturbeskyttelsesloven
24  § 10 Habitatdirektivet

Ynglesteder for fugle og visse pattedyr
Kommunen skal sikre, at fugles reder og æg 
ikke forsætligt ødelægges, og det samme 
gælder levesteder for alle flagermus samt 
birkemus, hasselmus og odder25. Kommunen 
skal også specifikt beskytte visse fuglearters 
redetræer samt hule træer mod ødelæggelse 
eller fældning; altid eller i visse perioder26.

Lysåben natur (§ 3-områder)
For at bevare enge, overdrev, strandenge, 
heder, moser, søer og åer skal kommunen sikre, 
at de naturområder, der opfylder kriterierne 
om størrelse m.m. i naturbeskyttelseslovens 
§ 3, ikke ændrer tilstand som følge af ændret 
arealanvendelse på eller omkring området27.

Når kommunen vurderer, om der skal gives 
tilladelse til nye eller udvidelse af husdyrbrug, 
så skal reglerne om naturens tålegrænser for 
maksimal deposition af ammoniak overholdes28.

Kommunen skal vurdere om genopdyrkning 
mv. af arealer anmeldt med genopdyrkningsret 
eller etablering af ny skov eller anden natur 

25  § 6a Jagt- og Vildtforvaltningsloven
26  § 6 Artsfredningsbekendtgørelsen
27  § 3 Naturbeskyttelsesloven
28  §§ 26, 27 og 29 Husdyrbrugbekendtgørelsen
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strider mod naturbeskyttelseslovens § 3, kom-
muneplanen eller anden relevant lovgivning29.

Hver kommune skal vedligeholde den samlede 
registrering af forekomsten af de beskyttede 
naturtyper ved – indenfor 10-årige intervaller 
regnet fra den 1/1 2015 – at gennemgå det 
samlede registrerede og potentielle § 3-areal i 
kommunen og sammenligne dette med seneste 
luftfoto, kontrollere afvigelser ved feltbesigti-
gelser samt starte sager i tilfælde af, at natura-
realer har ændret tilstand som følge af ændret 
anvendelse eller andre tiltag30.

Diger og fortidsminder
Kommunen skal sikre, at tilstanden for sten- og 
jorddiger samt andre fortidsminder bevares31.

Beskyttelseslinjer omkring natur og kultur
Kommunen skal sikre, at der ikke bygges eller 
plantes for tæt på naturområder, landskab-
selementer og fortidsminder såsom søer, åer, 
skove, kirker, diger og gravhøje, som har hver 
deres specificerede afstandskrav32.

29  §§ 8, 9, 10 og 12 Jordressourcebekendtgørelsen
30   Aftale mellem Miljøministeriet og KL om et bedre 

grundlag for beskyttelse af værdifuld dansk 
natur. 2010: https://mst.dk/media/114406/afta-
leklogmimom3registeringendelig.pdf

31  § 29a og 29e Museumsloven
32  §§ 16-19 Naturbeskyttelsesloven

Ferske vande
Kommunen skal sikre, at vandløbsregulativer for 
offentlige vandløb inkl. grøfter og søer m.m. ud-
arbejdes og overholdes, eksempelvis med hen-
syn til skikkelse, grødeskæring, oprensning og 
vandafledning33. Regulativerne skal understøtte 
den målsætning for vandløbene, der er bestemt 
i de statslige vandområdeplaner34. Kommunen 
fastsætter også begrænsninger i sejladsretten i 
vandløb, og skal desuden føre tilsyn med vand-
løb og vandløbslovens overholdelse35.

Kommunen skal gennemføre de indsatser, fx 
vandløbsrestaureringer, som er fastlagt i ind-
satsprogrammet for det pågældende vandom-
rådedistrikt jf. vandplanlægningsloven, samt 
opspore kilder til visse forurenende stoffer, 
som truer målopfyldelse i overfladevand eller 
grundvand36.

Kommunen skal vedtage og gennemføre 
indsatsplaner for udpegede indsatsområder jf. 
vandindvindingsloven37. Kommunen meddeler 
tilladelser til vandindvinding under hensynta-
gen til lovens formål om blandt andet miljø-
beskyttelse og naturbeskyttelse, samt fører 
tilsyn med indvundne vandmængder38.

33  §§ 12 og 31 Vandløbsloven
34  § 26 Lov om vandplanlægning
35  § 4 stk. 3 samt §§ 53, 54, 54a Vandløbsloven
36   §§ 5-6 og 9 Bekendtgørelse om indsatsprogram-

mer for vandområdedistrikter
37  § 13 Vandforsyningsloven
38  §§ 20 og 58 Vandforsyningsloven

Foto: Therese Nissen



Kyster
Kommunen skal tilvejebringe en beredskabs-
plan for sanering af kyststrækninger i tilfælde 
af væsentlige forureninger af kyster og havne, 
samt forestå saneringen39.

Kommunen er myndighed for sager om kyst-
beskyttelse på land og på søterritoriet, det vil 
sige sandfodring eller anlæg, som skal bremse 
den fri dynamik, oversvømmelse og erosion af 
kysterne for at beskytte ejendomme eller infra-
struktur40. I forbindelse med sagsbehandlingen 
skal kommunen tage hensyn til blandt andet 
kystlandskabets bevarelse og genopretning 
samt naturens frie udfoldelse41. En tilladelse til 
kystbeskyttelse erstatter og skal inkludere de 
godkendelser m.v., som ville have været nødven-
dige efter naturbeskyttelsesloven, skovloven og 
vildtforvaltningsloven og vandløbsloven42. 

39  §§ 35-37 Havmiljøloven
40  § 3 stk. 2 Kystbeskyttelsesloven
41  § 1 Kystbeskyttelsesloven
42  § 3a Kystbeskyttelsesloven

Kystvande
Kommunerne skal igennem deres spildevands-
planlægning over for renseanlæg, industri og 
spredt bebyggelse samt mod overløb bidrage 
til at kystvandene opfylder målene i vandområ-
deplanernes indsatsprogrammer43. Kommunen 
er også myndighed over for havbrug i kystvan-
det indenfor 1 sømil44.

Tilsyn
Kommunen skal føre tilsyn med fredningsbe-
stemmelser samt at påbud og forbud efter-
kommes, og at vilkår, der er fastsat i tilladelser 
efter naturbeskyttelsesloven, overholdes45.

Kommunen skal ligeledes påse, at påbud og 
forbud og vilkår efter miljøvurderingsloven 
efterkommes46.

43  § 32 stk. 2 Miljøbeskyttelsesloven
44   § 5 Bekendtgørelse om godkendelse af 

listevirksomhed, bilag 2, liste pkt. I 203
45  § 73 Naturbeskyttelsesloven
46  § 46 stk. 1 og 2 Miljøvurderingsloven
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KOMMUNEN KAN,  
SOM MYNDIGHED
Fredninger
Kommunen kan rejse fredningssag for et 
geografisk område, som har særlige biologiske, 
geologiske, landskabelige, kulturhistoriske, na-
turvidenskabelige eller undervisningsmæssige 
værdier alene eller i samarbejde med Miljø- og 
Fødevareministeriet og/eller Danmarks Natur-
fredningsforening47.

Kommunen kan gennemføre plejeforanstalt-
ninger på privatejede fredede områder, der 
opfylder fredningens formål48.

Fortidsminder
Kommunen kan gennemføre plejeforanstalt-
ninger på privatejede fortidsminder49.

47  § 33 stk. 3 Naturbeskyttelsesloven
48   § 1 Bekendtgørelse om pleje af fredede  

arealer og tilsyn
49  § 1 Bekendtgørelse om pleje af fortidsminder

Ferske vande
Kommunen kan bestemme, om ophør af et 
privat vandløbs vedligehold for at vandløbet 
kan leve op målsætningerne i vandområdepla-
nerne50. Kommunen kan fastsætte bestem-
melser om private vandløbs skikkelse eller 
vandføringsevne51.

Kommunen kan fastsætte bestemmelser om 
bevarelse af skyggegivende vegetation langs 
offentlige vandløb, også på privat grund52. Kom-
munen kan også gennemføre vandløbsrestau-
reringer53. Ligeledes kan kommunen give påbud 
om fjernelse af anlæg, som væsentligt skader 
vandkvaliteten54. Vandløb i regi af vandløbsloven 
omfatter både åer, grøfter, søer, damme m.m.

Kommunen kan pålægge almene vandforsynin-
ger at indskrænke vandforbruget55.

50  § 36a Vandløbsloven
51  § 15 Vandløbsloven
52  § 34 Vandløbsloven
53  § 37 Vandløbsloven
54  § 50 Vandløbsloven
55  § 52 stk. 2 Vandforsyningsloven

Foto: Ann Berit Frostholm
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Træer
Kommunen kan i lokalplaner fastsætte be-
stemmelser om bevarelse af træer og anden 
beplantning for at tænke træers værdi ind i 
byplanlægningen56.

Arter
For at bekæmpe den invasive art kæmpebjør-
neklo kan kommunen forpligte offentlige og 
private lodsejere ved at udarbejde og vedtage 
en indsatsplan 57.

Adgangsbegrænsning
Kommunen kan bestemme, at (ikke statsejede) 
dele af strande, skove, udyrkede arealer, klitfre-
dede arealer eller veje og stier skal lukkes for 
offentlighedens adgang for eksempelvis at 
undgå forstyrrelse af følsomme arter58.

56  § 15 stk. 2 nr. 10 Planloven 
57   § 1 Bekendtgørelse om bekæmpelse af 

 kæmpebjørneklo
58  § 27 stk. 1 Naturbeskyttelsesloven

Ekspropriation
Kommunen kan ekspropriere ejendomme 
for eksempelvis at genoprette  vådområder 
og ådale eller gennemføre Natura 
2000- handleplaner59.

Tilsyn
Kommunen kan på forskellig vis gennemtvinge, 
at et ulovligt forhold berigtiges60.

KOMMUNEN SKAL,  
SOM LODSEJER
Natura 2000-områder
Kommunen skal sikre gunstige forhold for 
de dyr, planter og naturtyper, som Natura 
2000-områderne er udpeget for at beskyt-
te på de kommunalt ejede dele af Natura 
2000- områderne ved at udføre pleje61.

59  § 60 stk. 1 og 3 Naturbeskyttelsesloven
60   § 74 Naturbeskyttelsesloven og  

§ 55 Miljøvurderingsloven
61  § 52a Naturbeskyttelsesloven

Foto: Bornholmerfoto/COLOURBOX
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Fredninger
Ejer kommunen fredede arealer, har kommu-
nen pligt til at sikre fredningens formål som 
beskrevet i fredningsafgørelsen, og udarbejde 
en plejeplan for området62.

Lysåben natur
Kommunen skal gennem naturpleje vedli-
geholde den konstaterede naturtilstand på 
de kommunalt ejede naturområder63. For at 
lysåbne naturområder ikke springer i krat, skal 
kommunen fjerne opvækst af træer og buske 
på kommunalt ejede arealer, som er omfattet af 
landbrugspligt, med maksimum 5 års interval64. 

Skov
Kommunalt ejede skovområder er altid 
fredskov, og skal dermed bibeholdes til skov-
formål efter skovloven65. I offentlige skove 
skal der lægges særligt vægt på at bevare og 
øge skovenes biologiske mangfoldighed samt 
sikre, at hensynet til landskab, naturhistorie, 
kulturhistorie, miljøbeskyttelse og friluftsliv 
kan tilgodeses66.

Kommunen skal sørge for, at bevaringsværdige 
egekrat og ydre skovbryn af løvtræer i de kom-
munale skove bevares samt at småbiotoper af 
lysåben natur ikke ødelægges67.

Fortidsminder
Kommunen har plejepligt på kommunalt ejede 
fortidsminder samt sten- og jorddiger68.

62   § 1 Bekendtgørelse om pleje af fredede arealer 
og tilsyn

63  § 52 Naturbeskyttelsesloven
64  § 5 Jordressourcebekendtgørelsen
65  § 3 stk. 1 nr. 3 Skovloven
66  § 1 stk. 1 nr. 3 og 4 Skovloven
67  §§ 26, 27 og 28 Skovloven
68  § 29i Museumsloven

DANMARKS NATUR
FREDNINGSFORENING 
ANBEFALER
At alle kommuner udarbejder og beslutter 
en politik for natur og biodiversitet i en åben 
proces, på baggrund af en basiskortlægning og 
løbende overvågning af kommunens natur-
typer og arter. Politikken bør som minimum 
indeholde målsætninger for arternes og natur-
typernes udbredelse og tilstand samt konkrete 
tidsfastsatte indsatser, herunder naturgen-
opretning og naturpleje, der bidrager til at 
realisere Grønt Danmarkskort og stoppe tabet 
af biodiversitet. En vedtaget politik for natur og 
biodiversitet bør følges op med handlingspla-
ner, der udmønter de politiske målsætninger 
og prioriteringer.

Foto: Ann Berit Frostholm



Klik ind på www.dn.dk/naturkommuner og find  

DE 10 SPØRGSMÅL 

Her får du ideer til, hvordan du kan løfte debatten om  kommunens 

 prioriteringer på naturområdet. Her kan du også finde inspiration til 

den gode naturpolitik og til  virkemidler, der fremmer biodiversitet.


