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Til generel orientering

Om registrering af beskyttede naturtyper 

Projekt om opdatering af § 3-registreret natur
Miljøministeriet og Kommunernes Landsforening har den 19. november 2010 

indgået en aftale om et bedre grundlag for beskyttelse af de naturtyper, der er 

omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Formålet med aftalen er at sikre, at re-

gistreringen af § 3-områderne bliver opdateret over hele landet i løbet af perio-

den 2011 - 2013. Der vil derfor over de næste tre år blive gennemført et lands-

dækkende projekt, som har til formål at opdatere den § 3-beskyttede natur på 

Danmarks Miljøportal.

Naturstyrelsen har ansvar for opdateringen
Miljøministeriet ved Naturstyrelsen har ansvar for opdateringen af § 3-registrerin-

gen og vil være i tæt dialog med de kommuner, hvor registreringen er i gang.  

Når dette arbejde er færdigt, er det kommunernes opgave at vedligeholde 

registreringen af den § 3- beskyttede natur. Som noget nyt skal kommunerne 

fremover gennemgå de beskyttede naturarealer i en 10-årig cyklus. Reglerne 

for dette vil blive præciseret i lovgivningen. 

Opdatering sker ved hjælp af luftfotos og feltarbejde
Alle de beskyttede § 3-naturområder registreres i Danmarks Miljøportal. De nu-

værende registreringer sammenlignes med de nyeste luftfotos, og hvor der er 

forskelle, skal naturområdet undersøges i felten. Det kan være, at nogle registre-

rede naturområder er forsvundet. Det kan også være, at nogle af de naturom-

råder, man kan se på luftfotos, ikke er registreret, eller at ny beskyttet natur er 

kommet til. Alle opdateringer skal registreres i Miljøportalen. I de tilfælde, hvor 

naturen er forsvundet, er det kommunerne, som skal følge op på, om dette er i 

overensstemmelse med § 3-beskyttelsen.

Hvor lang tid strækker projektet sig over, og hvordan finansieres det? 
Projektet strækker sig over 3 år og forventes afsluttet med udgangen af 2013. I 

2011 gennemføres et pilotprojekt, hvor alle faser af opgaven vil blive afprøvet i 

et mindre antal kommuner. 

Naturstyrelsens decentrale enheder udfører opgaver med luftfoto-tjek og felt-

arbejde, og hvor dette ikke lader sig gøre, vil opgaver blive udbudt. Projektet 

finansieres af Miljøministeriet med 36 mio. kr.

Naturstyrelsen
Miljøministeriet



Registreringen af § 3-naturområderne er mangelfuld
Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) har undersøgt et udvalg af de eksisteren-

de registreringer af § 3-naturområder i Danmarks Miljøportal. Resultatet viser, at 

der i gennemsnit er afvigelser på 15-20 pct. mellem de registrerede naturområ-

der og luftfotos fra 2008. 

En korrekt registrering er vigtig 
Når registreringen er korrekt, vil en lodsejer bedre kunne se, hvilke områder på 

ejendommen, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Det bliver 

derfor nemmere for kommunerne at administrere efter loven og planlægge 

med hensyn til naturinteresserne. En opdatering af registreringen er således en 

gevinst for både lodsejere og dem, der administrerer i stat og kommuner – og i 

sidste ende ikke mindst for naturen.  

Beskyttede naturtyper
De beskyttede naturtyper kaldes også § 3-naturområder. Det drejer sig om 

udpegede vandløb, søer på 100 m2 og derover. Heder, moser, kær og lignende, 

strandenge og strandsumpe, ferske enge og biologiske overdrev er beskyttede, 

når de opfylder naturbeskyttelseslovens definitioner og er større end 2.500 m2 

enkeltvis eller i sammenhæng.  

Mere om registreringsprojektet og naturbeskyttelseslovens § 3: 

www.beskyttedenaturtyper.dk 
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