
Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 18 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 15 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 15 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Miljøstyrelsen  

[Titel på præsentation] 

Side 1 

Natura 2000, § 3, bilag 4 
og 

klimatilpasningsprojekter 



Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 18 pkt. 
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Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Indsæt billede 

1. Klik på det lille billede-

indsættelsesikon i midten 

af pladsholderen 

2. Indsæt det ønskede billede 

3. Klik Beskær for at ændre 

billedets fokus/størrelse 

 

 

 

4. Ønsker du at skalere billedet, så 

hold SHIFT-knappen nede, mens der 

trækkes i billedets hjørner 

Natura 2000 

Myndighederne skal vurdere 
om et projekt eller planer, kan 
påvirke særlige 
bevaringsområder. 
 
Vurderingen foretages 
i forhold til Natura 2000-planens 
bevaringsmålsætning. 
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Indsæt billede 

1. Klik på det lille billede-
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4. Ønsker du at skalere billedet, så 

hold SHIFT-knappen nede, mens der 

trækkes i billedets hjørner 
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listeniveau bruges 

Natura 2000 

Foreløbig vurdering 
 
Den foreløbige vurdering udføres 
for at vurdere, om en plan eller 
projekt kan have en væsentlig 
påvirkning på et Natura 2000-
område. 
 
Ved tvivl tilfælde bør 
forsigtighedsprincippet anvendes.  
 
Såfremt der kan være en 
væsentlig påvirkning: 
 
Konsekvensvurdering 
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hold SHIFT-knappen nede, mens der 

trækkes i billedets hjørner 

Fravigelse af  
Natura 2000-beskyttelsen 

Bydende nødvendige hensyn til 
væsentlige samfundsinteresser, 
herunder sociale og økonomiske. 
 
Ingen def. På ovenstående; Men 
eksempelvis, offentlig sikkerhed, 
væsentlig gavnlige virkninger på 
miljøet.  
 

Samfundsinteresser, ikke 
privatinteresser.  
Der må ikke findes alternative 
løsninger 
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Natura 2000 

6- årig cyklus (skov dog 12-årig) 
 
• Kortlægning 
• Udpegningsgrundlag 
• Basisanalyse 
• Natura 2000-plan 
• Kommunal handleplan 
• Justering af Natura 2000-grænserne 
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Bilag IV arter (bilag II) 

Der må ikke gives tilladelser eller vedtages 
planer m.v., der kan beskadige eller 
ødelægge yngle- eller rasteområder for visse 
dyrearter, de såkaldte bilag IV-arter, i deres 
naturlige udbredelsesområder. 
 
Ved vurderingen kan der anlægges en bred, 
økologisk betragtning af yngle- og 
rasteområder til grund (den såkaldte 
økologiske funktionalitet). 
 
Der må ikke gives tilladelse eller vedtages 
planer, der kan ødelægge bilag IV-
plantearter. 
Beskyttelsen kan kun fraviges i helt særlige 
tilfælde. 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst sort 15 pkt. 

Niveau 2 = Tekst grøn 15 pkt. 

Niveau 3-9 = Punkt-liste 15 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Miljøstyrelsen  

[§ 3 og klimatilpasning] 

Side 7 

Hvad er et § 3-område? 

• Hvad er et § 3-område 

• Hvem er myndighed i forhold til § 3 

• Hvordan kan jeg se om et område er 

beskyttet efter § 3 
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[§ 3 og klimatilpasning] 

Side 8 

8 

Hvordan vedrører § 3 klimatilpasningsprojekter? 
 
 
 

 

§ 3: Forbud mod ”tilstandsændringer” 
af lysåbne naturtyper 
 

- Beskyttelse af vilde dyr og planter samt 
deres levesteder 

- Landskabelige, kulturhistoriske, 
naturvidenskabelige og 
undervisningsmæssige værdier 

- Dispensation under særlige 
omstændigheder 
• Område uden særlige 

beskyttelsesinteresser 
• Tiltag har naturforbedrende funktion 
• Tilstandsændring af underordnet 

karakter 
 

Kystnære projekter 
 

• Særlig hensyn til kystens særlige dynamik 
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[§ 3 og klimatilpasning] 

Side 9 

9 

9 

/ Miljøstyrelsen 
9 

Indtænkning af naturhensyn og biodiversitet i 
klimatilpasningsprojekt - start til slut: 
 

1. Sagsoplysning - eksisterende naturværdier 
 

2. Ideudvikling - forbedring/sikring af naturværdier 
 

3. Etableringsfase - forstyrrelse 
 

4. Driftsfase og vedligeholdelse 
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Side 10 

10 

10 
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Indtænkning af naturhensyn og biodiversitet i 
klimatilpasningsprojekt - start til slut: 
 
Gode projekter ift. § : 
 

Tilpasset til eksisterende naturværdier  
 
Forøger naturareal/kvalitet   
 
Genoprette/skabe naturlige funktioner i landskabet 

• Naturlig hydrologi 
• Græsning 

 
Sammentænkning med landskabs- og rekreative 
hensyn 
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[§ 3 og klimatilpasning] 

Side 11 

11 

Hvilke nuværende og potentielle naturværdier er på projektarealet? 
 
Hvilke regler er gældende for arealet? 
 
• § 3-beskyttet natur 
• Natura 2000-område 
• Bilag IV-arter 

 

 
 
 
 

 
 
 

Første skridt i projekt - Sagsoplysning 


