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Forord 
 
Denne drejebog til kommunernes håndtering af § 3-data fra Naturstyrelsen (NST) indeholder en beskrivelse 
af de data, som kommunerne modtager fra NST i forbindelse med § 3-registreringsprojektet. Herudover 
findes en beskrivelse af, hvordan kommunerne kan melde tilbage på de enkelte registreringer, samt en generel 
hjælp til kommunerne, om hvordan man kan forholde sig til de af NST leverede data i høringsperioden på 4 
måneder.  
 
Drejebogen tager udgangspunkt i erfaringer fra datahåndteringen i Næstved kommune og de valg der dér er 
gjort i forbindelse med gennemgangen af de leverede data fra NST. Andre kommuner kan have andre 
prioriteringer og valg ved datagennemgangen. Drejebogen præsenterer nogle  muligheder for screening, men 
det er op til kommunerne selv at tage stilling til niveauet. 
 
NST’s opdatering af den vejledende § 3-registrering resulterer i udarbejdelsen af en række datasæt, der 
overdrages til den enkelte kommune til kommentering og efterfølgende sagsbehandling. Disse datasæt er 
udarbejdet på baggrund af NST’s luftfototolkninger og feltbesigtigelser og et forslag til kommunernes 
håndtering af disse vil blive gennemgået i denne drejebog. 
 
Først vil det udleverede datasæt fra NST blive gennemgået, og derefter vil der blive gennemgået et forslag til, 
hvordan kommunen kan vælge at håndtere dette datasæt. Ved gennemgangen af behandlingen er tilknyttet et 
flowdiagram, der viser et eksempel på hvordan data kan behandles, og hvor lang tid det i så fald vil tage. Det 
er dog op til den enkelte kommune selv at bestemme om de vil følge præcis denne fremgang.   
 
I forbindelse med udarbejdelsen, rettes der en særlig tak til Caroline Sklander Gagnér fra Næstved Kommune 
for at bidrage med oplysninger om Næstved kommunes håndtering af data fra NST. 
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1 Leverede data fra Naturstyrelsen 
 
Data udleveres til kommunerne gennem en række GIS-temaer, som den enkelte kommune efterfølgende skal 
forholde sig til. Her skal kommunerne både forholde sig til ændringerne i det oprindelige datasæt med hensyn 
til, om kommunen har oplysninger om de enkelte lokaliteter (fx aftale om 15 års genopdyrkningsret, tidligere 
afgjorte sager mv.), som ændrer ved deres registreringsstatus, herunder om der er eventuel igangværende 
sagsbehandling indenfor konfliktområderne eller om kommunen skal foretage videre sagsbehandling ud fra 
det opdaterede datasæt.  
 
Dette datasæt vil kommunen have til rådighed i op til 4 måneder inden der gives en samlet tilbagemelding til 
NST. 
 

1.1 GIS-temaer 
 
Nedenstående er de data, som kommunerne skal tage stilling til. 

A. Uoverensstemmelser med eksisterende §3-registrerede områder 
B. Nye/oversete naturområder 
C. Fejltolkninger 
D. Tekniske ændringer 
E. Nye/oversete naturområder, der ikke er § 3-registrerede efter feltbesigtigelse 
F. Besigtigede områder – indeholder delmængder af ovenstående GIS-temaer A, B, D (det er dog kun i 

sjældne tilfælde at tekniske tilpasninger besigtiges) og E (herunder også adgang til 
feltregistreringerne) 

 
For hver polygon kan kommunen angive, om NSTs forslag kan godkendes (ændring, sletning eller tilføjelse af 
polygon), afvises eller om der skal afventes kommunal sagsbehandling. 
 

1.2 Arealer/Polygoner 
 
Alle GIS-temaerne er opbygget med samme datamodel – se bilag 1. Kodelisterne for de relevante kolonner er 
angivet i bilag 2.  
 
For nye/oversete naturområder samt områder med en uoverensstemmelse er der angivet en naturtype og en 
problemtype.  
 
Naturtype: For uoverensstemmelser er den oprindelige naturtype angivet i DAI-felterne Objektkode og 
Objekttekst. Naturtypen som følge af luftfototolkningen fremgår af feltet Luft_ntype, og hvis lokaliteten har 
været besigtiget i felten fremgår naturtypen af feltet Felt_ntype. Bemærk, at naturtypen kan være ’Ikke_p3’ 
for lokaliteter, som ikke aktuelt har karakter af at være beskyttet natur. 
 
Problemtype: For uoverensstemmelser er der i dette felt angivet hvilken type problem der er tale om – se 
kodelisterne i bilag for en nærmere angivelse. Hvis lokaliteten er besigtiget i felten vil der også være angivet 
en problemtype i feltet Felt_prob 
BEMÆRK: Ved NST’s luftfototolkning i 2011 var der ikke flere kolonner med naturtype og problemtype til 
rådighed, her er værdierne er tildelt ved efterbehandling. 
 
Attributliste: For hvert areal vil følgende oplysninger være tilgængelige: 

1. Identifikationsnummer (fremgår af feltet ”DB_ident”, som kan være det samme for flere polygoner, 
hvis de oprindeligt har hørt sammen. En mere specifik identifikation af et polygon fremgår af feltet 
”objekctid”, som ikke kan ændres manuelt, men ændres ved eksempelvis opsplitning af et polygon). 
Feltet ’P3_ID’ angiver Identifikation på lokaliteter, som er besigtiget. 
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2. Ejerforhold (statsejet/privatejet) (fremgår af feltet ’beset’, såfremt et område er ejet af hhv. 
Naturstyrelsen eller Forsvaret – se kodeliste) 

3. Om arealet er feltbesigtiget (fremgår af feltet ’feltstatus’) 
4. Naturtype – oprindelig (fremgår af feltet ’objektkode’) 
5. Naturtype – vurderet af luftfototolkeren (fremgår af feltet ’LUFT_Ntype’) 
6. Naturtype – vurderet af feltmedarbejder (fremgår af feltet ’Felt_ntype’) 
7. Angivelse af årgange hvor natur kan erkendes (fremgår af felterne ’ortofoto2010’, ’ortofoto2008’ 

m.fl.) 
8. Årgange med problem (fremgår ligeledes af felterne ’ortofoto2010’ m.fl.) 
9. Kommunernes vurderinger (fremgår af felterne ’kom_bem’ m.fl. – jf. afsnit om ’ Kommunens 

kommentering til Naturstyrelsen’) 
10. Eventuelle uoverensstemmelser, fejlkortlægninger og tekniske ændringer (fremgår af feltet 

’problemtype’ og af feltet ’Felt_prob’, hvis lokaliteten er besigtiget) 
11. Ny eller overset natur (fremgår ligeledes af feltet ’problemtype’og af feltet ’flet_prob’ hvis lokaliteten 

er besigtiget) 
12. Eventuelle kommentarer tilknyttet området (fremgår af feltet ’kommentarer’, og af feltet ’Felt_bem’ 

hvis lokaliteten er besigtiget) 
 
Datamodel og kodelister anvendt i GIS-temaerne fremgår af bilag 1 og 2. 

1.3 Kommunens kommentering til Naturstyrelsen 
 
For hvert GIS-tema vil den enkelte kommune have mulighed for at kommentere på de enkelte opdateringer af 
hvert polygon. Kommentarerne vil være afgrænset til nogle enkelte valg for at gøre processen enkel og 
tidsbesparende, men med mulighed for at angive bemærkninger. 
 
Det er formentlig ikke nødvendigt at kommentere på samtlige opdateringer, men det er op til kommunen at 
afgøre, hvor meget arbejde der bør lægges i opgaven. Det er den enkelte kommune, der afgør, hvor meget der 
skal gennemgås og udfyldes som bemærkninger til NST inden den endelige opdatering af de vejledende 
registreringer i Miljøportalen. Følgende kolonner vil være til rådighed for kommunerne: 
 
Kom_Opd: Kode for angivelse af, om ændringen skal opdateres i § 3-laget eller ej (1-3 + ’ingen’) 

- Der er mulighed for at markere følgende i tilbagemeldingen til NST: 
1. § 3-laget i DAI skal IKKE opdateres  
2. § 3-laget i DAI afventer opdatering 
3. § 3-laget i DAI opdateres  
4. NST-opfølgning (SKAL følges af en kommentar i Kom_bem) 

Kom_Dato: Dato for hvornår kommunen har kigget på lokaliteten 
Kom_Init: Initialer for personen, som har kigget på lokaliteten 
Kom_Bem: Bemærkningsfelt for kommunen (bør kun benyttes i særlige tilfælde) 
 
BEMÆRK at der er forskellige udgangspunkter for opdatering i DAI afhængigt af, om der er tale om datalaget 
med uoverensstemmelser, eller tekniske tilpasninger osv. Dette er beskrevet under de enkelte datalag i afsnit 
3-8. Koderne 1-3 relaterer sig til dette udgangspunkt. 
 
I de følgende afsnit (2-8) vil det blive gennemgået hvordan kommunen kan håndtere data fra GIS-temaerne 
alt efter hvilken status det enkelte areal har.  
 
I de kommende kapitler vil være flere flowdiagrammer, som viser en mulig procedure kommunen kan vælge  
at anvende på de enkelte polygoner, der er indbefattet af en ændring, enten i form af et problem eller ved 
ny/overset natur. En grøn boks angiver hurtig sagsbehandling, orange en lidt længere sagsbehandling og de 
røde bokse angiver det største forbrug af tid, da der i disse tilfælde kræves en feltbesigtigelse eller andet 
krævende arbejde (Figur 1-6). 
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2 Generelle datatjek 
 
I dette afsnit vil det blive gennemgået hvilke generelle aftaler der kan være tilknyttet et område, og hvordan 
kommunen kan forholde sig til disse aftaler i forbindelse med høringen. Det er langt fra alle sådanne aftaler 
NST har haft rådighed over, og der vil derfor let kunne forekomme eventuelle overtrædelser i det leverede 
data, som allerede er behæftet med en aftale, og som derfor ikke nødvendigvis er overtrædelser.  
Det er derfor vigtigt at kommunen får undersøgt status på tidligere sager for et problemområde, så der kan 
undgås unødvendig sagsbehandling. 
    

2.1 Eksisterende sager - sager efter 2006 
Kommunen kan vælge at undersøge om der er GIS-Lag med geokodede sager om beskyttet natur eller 
naturbeskyttelse generelt , og om der er sket rettelser i § 3-laget siden 31. december 2006, der ikke er 
opdateret i DAI, de såkaldte løse registreringer (jf. afsnit 2.6). Ydermere kan der tjekkes for 15 års 
genopdyrkningsret (jf. afsnit 2.5).  
 
For geokodede sager kan kommunen vælge kun at tjekke dem med emneordet ”beskyttet natur” – vel vidende, 
at der måske mistes enkelte sager. 
 
Sager med 15 års genopdyrkningsret kan markeres i de leverede data (jf. afsnit 2.5).  
 

2.2 Gamle sager - sager før 2007/amtssager: 
Sager fra amterne er ikke nødvendigvis geokodede, men hvis de er, kan kommunen formentlig kun isolere 
natursagerne – dvs. kommunen får også sager med byggelinjer, adgang osv. med i laget.  
 
Derfor behøver kommunen ikke nødvendigvis tjekke gamle amtssager ved datagennemgangen. Men ved 
nærmere behandling af enkelt-arealer (fx lovliggørelsessager) er det sandsynligvis nødvendigt at tjekke e-
arkivet. 
 

2.3 Arealer i byzone eller sommerhusområde 
”For heder, strandenge og strandsumpe samt ferske enge og biologiske overdrev, der den 1. juli 1992 ligger i 
byzone eller sommerhusområde, gælder naturbeskyttelseslovens § 3, stk. 2, kun for tilstandsændringer til 
landbrugsformål” (Bekendtgørelse nr. 1172 af 20. november 2006 om beskyttet natur § 1). 
 
Dette har dog ikke betydning for den vejledende udpegning – kun ved konkrete sager og ved behandling af 
potentielle overtrædelsessager. Kommunen er derfor nødt til at undersøge dette hvis der opstår konkrete 
sager, så som lovliggørelsessager o. lign. 
 
Det er derfor ikke relevant ved datagennemgangen at kigge særskilt på byzone og sommerhusområder. Ved 
nærmere behandling af enkelt-arealer er det dog nødvendigt at tjekke planhistorik på arealer i byzone og 
sommerhusområder. 
 

2.4 MVJ-aftaler, naturforvaltningsaftaler, braklagte arealer 
o.lign. 
Her er tale om arealer, som er omfattet af en undtagelsesbestemmelse i 1 år efter aftalens udløb. 
 
Selvom arealerne opfylder de fysiske betingelser for beskyttelse, så bliver de ikke § 3 før 1 år efter aftalens 
udløb.  
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Arealer med disse aftaler bør ikke tages ud af den vejledende registrering. Og kommunen behøver ikke 
undersøge særskilt, om der er sådanne aftaler. Dette gælder også Arealer med permanent græs, som får 
landbrugsstøtte 
 

2.5 15 års genopdyrkningsret 
Arealer med genopdyrkningsret holdes som udgangspunkt ude af den vejledende registrering. 
 
Nogle kommuner har leveret et datasæt med 15 års genopdyrkningsret til NST. Der ikke være behandlet for § 
3-natur i disse områder. Er data med 15 års genopdyrkningsret ikke leveret til NST, vil den mest 
hensigtsmæssige måde at håndtere registreringerne af § 3-arealer, hvor der er anmeldt 15 års 
genopdyrkningsret, sandsynligvis være, at arealerne som udgangspunkt bliver registreret som fremtidige 
potentielle § 3-beskyttede områder. De kan så gemmes i et separat lag som kommunen kan bruge 
fremadrettet, når genopdyrkningsretten ophæves. 
 
Arealer der er omfattet af 15 års genopdyrkningsret slettes fra den vejledende registrering. 
 

2.6 Løse registreringer 
Løse registreringer er data, som kommunen ligger inden med, men som ikke er tastet i DAI og Naturdata 
endnu.  
 
Der er formentlig/forhåbentlig tale om ganske få arealer. Kommunen tjekker disse ved datagennemgangen og 
opdaterer det leverede datasæt, så der undgås overlap i data. 
 
Kommunen kan vælge at opdatere løse registreringer i DMP i høringsperioden. NST vil i forbindelse med 
opdateringen i DAI kontrollere for, om kommunen har opdateret i DAI siden NST trak data ud til 
registreringsprojektet. Hvis kommunen har foretaget ændringer i den periode vil NST ikke foretage 
opdateringer i DAI på disse lokaliteter. 
 

2.7 Konklusion – generelt datatjek 
 
For alle arealer kan kommunen tjekke: 
- 15 års genopdyrkningsret 
- Historisk § 3-lag 

• Eksisterende § 3-arealer, som er blevet opdateret siden 2006 
• § 3-arealer, der er nye siden 2006 
• §3- arealer, der er forsvundet siden 2006 

- Geokodede kommunesager 
- Løse registreringer 

 
Kommunen kan lave en hurtig screening af de arealer, der konflikter ved en GIS-søgning ud fra ovenstående og 
markere arealer til opfølgning, hvor konflikten ikke umiddelbart kan afvises som irrelevant. Hvis et areal 
konflikter med én af tingene, kan det markeres til nærmere opfølgning fra kommunens side. 
 
Konfliktarealerne kan for overskuelighedens skyld placeres i selvstændige tabeller undervejs i screeningen (se 
afsnittene om resultat af screening). Data skal efterfølgende samles igen i de samme tabeller, som kommunen 
har fået fra NST. 
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3 Uoverensstemmelser 
 
Dette kapitel beskriver GIS-temaet uoverensstemmelser (Kategori A) og giver forslag til kommunens 
håndtering af temaet i forbindelse med høringen. 
 
Temaet uoverensstemmelser dækker over områder, hvor der er konstateret en uoverensstemmelse mellem 
registreringen i § 3-laget i DAI og de nyeste luftfotos, således at naturområdet er blevet mindre, da 
naturområdet har været udsat for potentiel overtrædelse eller er vokset ud af §3-registreringen.  
 
NST’s data er inddelt i flere forskellige underkategorier. Der er to typer af underkategorier: Potentielle 
overtrædelser og arealer, der er vokset ud af § 3. 
 
NST har disse underkategorier:  

- Omlægning 
- Opdyrkning 
- Bebyggelse 
- Haver, parker og golfbaner 
- Infrastruktur 
- Råstofgravning og jorddeponering 
- Tilplantning 
- Tørlægning og dræning (mulig ulovlighed eller vokset ud af beskyttelse)  
- Tilgroning (vokset ud af beskyttelse) 
- Sommerhusområder 

 

3.1 Udgangspunkt for NST’s opdatering i DAI, samt kommunens 
tilbagemelding 
Udgangspunktet for opdateringen (hvis kommunen ikke angiver en bemærkning):  
§ 3-laget i DAI opdateres IKKE med disse ændringer – lokaliteterne bevarer deres oprindelige afgrænsning, 
men uoverensstemmelsen vil ligge som en selvstændig polygon (dog kan der forekomme tekniske ændringer, 
der som udgangspunkt vil blive opdateret). Kommunen følger op på uoverensstemmelserne. 
 
Der er mulighed for at markere følgende: 
1. § 3-laget i DAI skal IKKE opdateres (uoverensstemmelse er konstateret Ulovlig – ER sagsbehandlet. 

Uoverensstemmelsen bliver liggende i DAI som sin egen polygon) 
2. § 3-laget i DAI afventer (§ 3-laget opdateres IKKE - afventer kommunal sagsbehandling. 

Uoverensstemmelsen bliver liggende i DAI som sin egen polygon) 
3. § 3-laget i DAI opdateres (forklaring bør angives i bemærkningsfelt. Uoverensstemmelse er 

lovlig/dispenseret/ingen uoverensstemmelse – ER sagsbehandlet. Uoverensstemmelsespolygonen slettes 
i DAI) 

4. NST opfølgning (SKAL følges af en kommentar i Kom_Bem) 
 

3.2 Ved arealer, der er vokset ud af § 3 
 
3.2.1 Kommunen kan vælge at tjekke 
  

- Det kan undersøges om der er gamle eller eksisterende sager på arealet (geokodede sager, 15 
års, rettelser i § 3-laget eller Amts-sager). Ved denne gennemgang kan det i nogle tilfælde ses 
om der er forhold, der gør, at arealerne alligevel er beskyttet af § 3. 

- Om arealet er blevet besigtiget fra NST’s side? 
- Om der er yderligere oplysninger af værdi i e-arkivet? 
- Om der skal laves en gennemgang af luftfotos? 
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Figur 1. Flowdiagram der viser en mulig behandling af uoverensstemmelsesdata. Farverne angiver, hvor hurtigt/let opgaven kan løses. Grøn 

er hurtigst, rød er mest tidskrævende. 

 

3.3 Ved arealer, hvor der måske er sket en ulovlighed 
 
3.3.1  Kommunen kan vælge at tjekke 
- Det kan undersøges om der er gamle eller eksisterende sager på arealet (geokodede sager, 15 

års, rettelser i § 3-laget eller Amts-sager). Ved denne gennemgang kan det i nogle tilfælde 
ses om der er forhold, der gør, at arealerne alligevel er beskyttet af § 3.  

1. Om arealet er blevet besigtiget fra NST’s side?  
2. Om der er oplysninger af værdi i  e-arkivet? 
3. Dyrkningshistorie.  
4. Om overtrædelsen er af underordnet betydning? 
5. Skal overtrædelsen fysisk lovliggøres? 
6. Skal overtrædelsen retlig lovliggøres? 
7. Skal der sendes ”en løftet pegefinger”? 
8. Skal arealet være registreret som § 3 efterfølgende? 
9. Skal kommunen træffe afgørelse om § 3-status? 

 
For yderligere information om behandling af overtrædelsessager og anden sagsbehandling henvises til 
Vejledning om naturbeskyttelsesloven §3 beskyttede naturtyper og Vejledning om håndhævelse af 
Naturbeskyttelsesloven, Planloven og Byggeloven. 
 

3.4 Mulig beslutning 
Arealer der er kodet med opdyrkning, men hvor der er overlap med 15 års genopdyrkningsret tages ud. 
Øvrige arealer kan markeres til nærmere gennemgang også arealer med tilgroning. kommunen kan overveje, 
hvordan den vil forholde sig ved tilgroning med hensyn til krav om rydning af vedopvækst i lov om drift af 
landbrugsjorde. 
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4 Nye/oversete naturområder 
 
Dette kapitel beskriver GIS-temaet Nye og oversete naturområder (Kategori B) og giver forslag til kommunens 
håndtering af temaet i forbindelse med høringen. 
 
Temaet Nye og oversete naturområder dækker over arealer, som p.t. ikke er med i den eksisterende vejledende 
registrering, men som gennem NST’s arbejde er registreret til at være omfattet af § 3. NST har som 
udgangspunkt feltbesigtiget alle nye og oversete naturområder, med undtagelse af søer, der som 
udgangspunkt kun er luftfototolket. 
 

4.1 Udgangspunkt for NST’s opdatering i DAI, samt kommunens 
tilbagemelding 
Udgangspunktet for opdateringen (hvis kommunen ikke angiver en bemærkning): 
§ 3-laget i DAI opdateres – de nye polygoner lægges ind. 
 
Der er mulighed for at markere følgende: 

1. § 3-laget i DAI skal IKKE opdateres (forklaring bør angives i bemærkningsfelt. Polygonen vil ikke 
blive lagt ind i DAI) 

2. § 3-laget i DAI afventer (§ 3-laget opdateres IKKE - afventer kommunal sagsbehandling. Kommunen 
vil have opgaven med at opdatere efterfølgende. Polygonen vil ikke blive lagt ind i DAI) 

3. § 3-laget i DAI opdateres (Polygonen lægges ind i DAI) 
4. NST opfølgning (SKAL følges af en kommentar i Kom_Bem) 

 

4.2 Kommunen kan vælge at tjekke  
• Om der er gamle sager på arealet (geokodede sager, 15 års genopdyrkningsret, rettelser i § 3-laget eller 

amts-sager). 
• De kan gennemgås for at se, om der er forhold, der gør arealerne alligevel ikke er § 3? 
• Om arealet er blevet besigtiget fra NST’s side? 
• NST har som udgangspunkt ikke besigtiget søer? 
• Om der er oplysninger af værdi i  e-arkivet? 
• Dyrkningshistorie både i forhold til ejer og direkte på luftfotos (specielt enge).  
 

4.3 Mulig beslutning 
Kommunen kan vælge at acceptere NST’s konklusion for alle søer og kan også acceptere NST’s konklusion for 
øvrige naturtyper, hvis de er blevet besigtiget. Resterende arealer kan markeres til opfølgning og overvejes 
besigtiget. 
Kommunen kan lave stikprøver og evt. uhensigtsmæssigheder skrives i evalueringen til NST. 
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Figur 2. Flowdiagram der viser en mulig behandling af nye og oversete søer. Besigtigede søer og ikke-besigtigede søer kan evt. behandles 

ens (den farvede del af figuren). 

 

 

 

Figur 3. Flowdiagram for mulig behandling af nye og oversete naturområder for øvrige naturtyper (søer undtaget). 
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5 Fejlkortlægninger 
 
Dette kapitel beskriver GIS-temaet Fejlkortlægninger (Kategori C) og giver forslag til kommunens håndtering 
af temaet i forbindelse med høringen. 
 
Temaet Fejlkortlægninger dækker over arealer, som p.t. er med i den vejledende registrering, men som ifølge 
luftfotos aldrig har været beskyttet. Hvis NST har været i tvivl om beskyttelsen, er arealet blevet besigtiget. 
 

5.1 Udgangspunkt for NST’s opdatering i DAI, samt kommunens 
tilbagemelding 
Udgangspunktet for opdateringen (hvis kommunen ikke angiver en bemærkning):  
§ 3-laget i DAI opdateres – fejlregistreringerne fjernes. 
 
Der er mulighed for at markere følgende: 

1. § 3-laget i DAI skal IKKE opdateres (forklaring bør angives i bemærkningsfelt. Den oprindelige 
polygon bliver liggende i DAI) 

2. § 3-laget i DAI afventer (§ 3-laget opdateres IKKE - afventer kommunal sagsbehandling. Kommunen 
vil have opgaven med at opdatere efterfølgende. Den oprindelige polygon bliver liggende i DAI) 

3. § 3-laget i DAI opdateres. (Polygonen slettes i DAI) 
4. NST opfølgning (SKAL følges af en kommentar i Kom_Bem) 

 
 

5.2  Kommunen kan vælge at tjekke 
• Det kan undersøges om der er gamle eller eksisterende sager på arealet (geokodede sager, 15 års, 

rettelser i § 3-laget eller Amts-sager). Ved denne gennemgang kan det i nogle tilfælde ses om der er 
forhold, der gør, at arealerne alligevel er beskyttet af § 3. 

• Om arealet er blevet besigtiget fra NST’s side? 
• Om der er oplysninger af værdi i  e-arkivet? 
• Om der skal laves en gennemgang af luftfotos? 
• Skal kommunen besigtige? 

 

5.3 Mulig beslutning 
Kommunen kan vælge at acceptere NST’s konklusion. Kommunen kan ydermere lave stikprøver og evt. 
uhensigtsmæssigheder skrives i evalueringen til NST. 
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Figur 4. Flowdiagram der viser en mulig behandling af fejlkortlægninger. 
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6 Tekniske ændringer 
 
Dette kapitel beskriver GIS-temaet Tekniske ændringer (Kategori D) og giver forslag til kommunens 
håndtering af temaet i forbindelse med høringen. 
 
Temaet Fejlkortlægninger dækker over arealer, som p.t. er med i den vejledende registrering, men som ved en 
teknisk fejl er forskubbede eller upæcist afgrænsede. Disse er blevet rettet til ud fra luftfotos, og hvis der har 
været tvivl om beskyttelsen, er arealet også blevet feltbesigtiget. 
 
BEMÆRK at tekniske tilpasninger også omfatter de arealer, der er tilbage, når en uoverensstemmelse er 
klippet fra som sin egen polygon.   
 
Tekniske tilpasninger omfatter desuden lokaliteter, der er luftfototolket som en uoverensstemmelse, men 
hvor der ved feltbesigtigelsen er konstateret, at der IKKE er en uoverensstemmelse. 

6.1 Udgangspunkt for NST’s opdatering i DAI, samt kommunens 
tilbagemelding 
Udgangspunktet for opdateringen (hvis kommunen ikke angiver en bemærkning):  
§ 3-laget i DAI opdateres 
 
Der er mulighed for at markere følgende: 

1. § 3-laget i DAI skal IKKE opdateres (forklaring bør angives i bemærkningsfelt. Den oprindelige 
polygon bliver liggende i DAI) 

2. § 3-laget i DAI afventer (§ 3-laget opdateres IKKE - afventer kommunal sagsbehandling. Kommunen 
vil have opgaven med at opdatere efterfølgende. Den oprindelige polygon bliver liggende i DAI) 

3. § 3-laget i DAI opdateres 
4. NST opfølgning (SKAL følges af en kommentar i Kom_Bem) 
 

6.2  Kommunen kan vælge at tjekke 
• Det kan undersøges om der er gamle eller eksisterende sager på arealet (geokodede sager, 15 års, 

rettelser i § 3-laget eller Amts-sager). Ved denne gennemgang kan det i nogle tilfælde ses om der er 
forhold, der gør, at arealerne alligevel er beskyttet af § 3. 

• Om arealet er blevet besigtiget fra NST’s side? 
• Om der er oplysninger af værdi i  e-arkivet? 
• Om der skal laves en gennemgang af luftfotos? 
• Skal kommunen besigtige? 

 

6.3 Mulig beslutning 
Der kan laves et generelt tjek af data, men kommunen kan også vælge at acceptere NST’s konklusion. 
Kommunen kan lave stikprøver på arealerne og feltskemaerne og evt. uhensigtsmæssigheder skrives i 
evalueringen til NST. 
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Figur 5. Flowdiagram der viser en mulig behandling af  Tekniske ændringer. Besigtigede og ikke besigtigede arealer kan behandles ens (de 

farvede dele af figuren). 
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7 Nye/oversete naturområder, som alligevel ikke er § 3 
 
Dette kapitel beskriver GIS-temaet Nye- og oversete naturområder, som alligevel ikke er § 3 (Kategori E) og 
giver forslag til kommunens håndtering af temaet i forbindelse med høringen. 
 
Temaet GIS-temaet Nye- og oversete naturområder, som alligevel ikke er § 3 dækker over arealer, som ikke 
p.t. er med i den vejledende registrering. Arealerne har været markeret som potentiel natur ved 
luftfotogennemgang, men er efter feltbesigtigelse bedømt til ikke at være § 3. 
 

7.1 Udgangspunkt for NST’s opdatering i DAI, samt kommunens 
tilbagemelding 
 
Udgangspunktet for opdateringen (hvis kommunen ikke angiver en bemærkning):  
§ 3-laget i DAI opdateres IKKE – disse vil fremover kun fremgå af besigtigelseslaget. 

1. § 3-laget i DAI skal IKKE opdateres (Der lægges ingen polygon i DAI) 
2. § 3-laget i DAI afventer (Der lægges ingen polygon i DAI - afventer kommunal sagsbehandling. 

Kommunen vil have opgaven med at opdatere efterfølgende) 
3. § 3-laget i DAI opdateres (forklaring bør angives. Der lægges en polygon i DAI) 
4. NST opfølgning (SKAL følges af en kommentar i Kom_Bem) 

 

7.2  Kommunen kan vælge at tjekke 
 
• Det kan undersøges om der er gamle eller eksisterende sager på arealet (geokodede sager, 15 års, 

rettelser i § 3-laget eller Amts-sager). Ved denne gennemgang kan det i nogle tilfælde ses om der er 
forhold, der gør, at arealerne alligevel er beskyttet af § 3. 

• Om arealet er blevet besigtiget fra NST’s side? 
• Om der er oplysninger af værdi i  e-arkivet? 
• Om der skal laves en gennemgang af luftfotos? 
• Skal kommunen besigtige? 
 

 
Figur 6. Flowdiagram der viser en mulig behandling af nye og oversete naturområder, der alligevel ikke er § 3. 
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7.3 Mulig beslutning 
 Der kan laves et generelt tjek af data, men kommunen kan også vælge at acceptere NST’s konklusion og 
behøver ikke kigge nærmere på data. 
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8 Besigtigede områder 
 
Dette kapitel beskriver GIS-temaet Besigtigede områder (Kategori F) og giver forslag til kommunens 
håndtering af temaet i forbindelse med høringen. 
 
Temaet GIS-temaet Besigtigede områder dækker over områder der er feltbesigtiget. Både områder, som er § 3 
natur og områder som IKKE er § 3 natur. For begge kategorier er der udfyldt et feltskema. 
 
Dette tema er tiltænkt som en hjælp til datagennemgangen, således at kommunen kan få et hurtigt overblik 
over hvilke arealer NST har feltbesigtiget. Alle besigtigede lokaliteter vil også være at finde i et af de øvrige 
fremsendte temaer. 

8.1 Udgangspunkt for NST’s opdatering i DAI og Naturdatabasen, 
samt kommunens tilbagemelding 
Udgangspunktet for opdateringen: 
Besigtigelses-laget i DAI opdateres (der er oprettet et særligt lag til statens § 3-registreringer)  
 
Kun mulighed for bemærkninger (Bør kun benyttes til at videregive oplysninger til NST – f.eks. om 
deciderede fejl i feltregistreringerne) 
 

8.2 Feltskemaerne 
I forbindelse med kommunernes datagennemgang findes feltskemaerne som pdf-filer, og hentes med link, 
som findes i GIS-filernes kolonne Blanket_link. Feltregistreringerne bliver ligeledes lagt ind i 
Naturdatabasen. 
 
For besigtigelser foretaget i 2011 bruges følgende link (bemærk underbibliotekets navn er 2010, selvom 
besigtigelserne er foretaget i 2011): 
http://websag.mim.dk/StatsligParagrafTreReg/2010/xxxxx.pdf (xxxxx angiver ID på skemaet jf. det 
tilsvarende P3_ID i GIS-filerne) 
 
Besigtigelser  foretaget i 2012 vil kunne findes på følgende link: 
http://websag.mim.dk/StatsligParagrafTreReg/2012/xxxxx.pdf (xxxxx angiver ID på skemaet jf. det 
tilsvarende P3_ID i GIS-filerne) 
 
Besigtigelser  foretaget i 2013 vil kunne findes på følgende link: 
http://websag.mim.dk/StatsligParagrafTreReg/2013/xxxxx_yyyyyy.pdf (xxxxx angiver ID på skemaet jf. det 
tilsvarende P3_ID i GIS-filerne. yyyyy angiver den naturtype, der er besigtiget efter jf. enten felt_ntype, 
luft_ntype eller objektkode) 
 
Der kan ikke gives tilbagemelding ved at indtaste oplysninger i blanketterne. Der skal i stedet angives en 
bemærkning i GIS-filen. 
Når filerne åbnes, undlades at trykke på knapperne ”Send blanket”, ”Send blanket til Tamino” 
eller ”NST § 3-projekt”. 
Når blanketten lukkes, vælges ”Nej” til spørgsmålet om at gemme, inden der lukkes/sendes. 
 

8.3 NST’s udfyldelse af feltskemaerne 
Skemaerne er udfyldt i henhold til den Tekniske Anvisning for feltarbejde i dette projekt. Den tekniske 
Anvisning kan ses på NST’s hjemmeside. 
www.beskyttedenaturtyper.dk -> Registrering af § 3-natur opdateres -> Tekniske anvisninger. 
 
Ved angivelse af om et areal er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 udfyldes feltskemaet på følgende måde: 
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Er arealet tidligere registreret som §3-areal afkrydses feltet ”Ja” på skemaerne for ’Omfattet af NBL §3’. Viser 
arealet sig ved besigtigelsen ikke at være omfattet af § 3 længere (en uoverensstemmelse) angives ’Arealandel i 
pct.’ til 0 (nul).   
Ved ny natur, som viser sig ikke at være omfattet af § 3 ved feltbesigtigelsen afkrydses feltet ’Nej på 
skemaerne for ’Omfattet af NBL §3’. Samtidig angives ’Arealandel i pct.’ til 0 (nul). Se skemaet herunder.  
 

Udfyldelse af felter i feltskema NBL §3 Arealandel i pct. 

Uoverensstemmelse – her er natur Ja 75-100 

Uoverensstemmelse – her er IKKE natur Ja 0 

Ny/overset natur – her er natur Ja 75-100 

Ny/overset natur – her er IKKE natur Nej 0 

 
 
Fotos: Hvis der er taget fotos i forbindelse med besigtigelsen, er disse knyttet til PDF-blanketten. 
Billederne vises ved at trykke på ’papir-clips’en’ i venstre side af PDF’en, og derefter vælge en fil fra 
filoversigten. Hvis filoversigten er tom, er der ingen billeder tilknyttet. 
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9 Tilbagemelding til Naturstyrelsen 
 
Efter de udtrukne data har været i høring i kommunen, i den 4 måneders høringsperiode, skal de opdaterede 
datasæt og GIS-temaer sendes retur til NST. Kommunen leverer 5 tabeller (GIS-temaerne A-E) retur med 
udfyldte kommunekolonner, som det fremgår af kapitel 1.3. Kommunen behøver ikke at ændre i/bruge 
tabellen med besigtigede arealer, da alle arealer fra denne tabel burde være indeholdt i de 5 øvrige tabeller – 
denne tabel sendes derfor ikke retur. 
 
NST sørger for at § 3-laget i DAI opdateres efter høringsperioden. Kommunen vil derefter selv have ansvar for 
at håndhæve og siden at opdatere eventuelle afventende sager. Efterfølgende vil det være kommunens opgave 
at holde § 3-laget i DAI opdateret. 
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BILAG 1: Datamodel for GIS-filerne 
Naturstyrelsens §3-registreringsprojekt 
Datamodel for GIS-data 
Kolonne Alias Oprindelse Type Kodeliste Eksempel Forklaring 
objectid  DAI   1331221  
db_ident  DAI   57106  
gyldig_fra  DAI     
gyldig_til  DAI     
adm_kode  DAI   860  
adm_tekst  DAI   Hjørring  
dataref  DAI     
objektkode  DAI  objektkode 3080  

objekttkst  DAI   
Beskyttede 
naturtyper : Sø  

st_area_sh  DAI   0,00000000  
st_length_  DAI   0,00000000  
signatur  DAI   0  
status  DAI     
statuskode  DAI   0  
offentlig  DAI   0  
bemerknin
g  DAI     
temakode1  DAI   0  
tematekst1  DAI     
temakode2  DAI   0  
tematekst2  DAI     

uuid  DAI   
{F9C17F66-6C1E-4334-A481-
A37AC50F0F51} 

bruger_id  DAI     

beset  §3-projekt 
Short 
Integer tolket 1 - beset 

Om polygonen er beset 
i forhold til §3-
registreringsprojektet 
(fremdriftskontrol). 

luft_ntype  §3-projekt 
Short 
Integer objektkode 3080 

Den naturtype (eller 
ikke-natur) som 
luftfototolkeren 
vurderer. 

problemtyp  §3-projekt Tekst3 
problemkod
e tek, nyt, fej 

Den problemtype, som 
luftfototolkeren knytter 
sig til polygonen - eller 
om der er tale om 
ny/overset natur. 

besigtiges  §3-projekt 
Short 
Integer besigtiges 1 – Ja 

Skal lokaliteten 
besigtiges? 

ortofoto20 ortofoto2010 §3-projekt 
Short 
Integer ortofoto 

1 – Ikke 
natur/Konflikt 

Kan der erkendes natur 
i ortofotoet eller ej ? 

ortofoto_1 ortofoto2008 §3-projekt 
Short 
Integer ortofoto 1 -||- 

ortofoto_2 ortofoto2006 §3-projekt 
Short 
Integer ortofoto 1 -||- 

ortofoto_3 ortofoto2004 §3-projekt 
Short 
Integer ortofoto 

0 – Natur/Ikke 
konflikt -||- 

ortofoto_4 ortofoto2002 §3-projekt 
Short 
Integer ortofoto 0 -||- 
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ortofoto19 ortofoto1999 §3-projekt 
Short 
Integer ortofoto 0 -||- 

ortofoto_5 ortofoto1995 §3-projekt 
Short 
Integer ortofoto 0 -||- 

luftfoto19 luftfoto1993 §3-projekt 
Short 
Integer ortofoto 0 -||- 

kommentar  §3-projekt 
Tekst15
0  

Ny sø i 
eksisterende 
natur. 

Kommentar fra 
luftfototolkningen - 
gerne en hjælp til en 
evt. feltbesigtigelse. 

felt_ntype  §3-projekt 
Short 
Integer objektkode 0 

Den naturtype (eller 
ikke-natur) som en evt. 
feltbesigtigelse angiver. 

felt_prob  §3-projekt Tekst3 
problemkod
e  

Den problemtype, som 
felt-inventøren knytter 
til polygonen. 

anm_skem
a  §3-projekt 

Short 
Integer  0 

Angivelse af, om der er 
udfyldt et 
anmeldesskema for 
lokaliteten (gøres kun i 
særlige tilfælde) 

p3_id  §3-projekt Tekst40  13655 

ID-nummer for 
feltbesigtigelsen (til 
sammenkobling med 
feltskema) 

feltstatus  §3-projekt 
Short 
Integer feltstatus 

2 – 
Gennemgået/færd
ig 

Angivels af, om en 
eventuel 
feltbesigtigelse er 
gennemført 
(fremdriftskontrol). 

felt_bemer  §3-projekt 
Tekst10
0  

Området er for 
tørt. 

Bemærkning fra 
feltbesigtigelsen. 

kom_opd  §3-projekt 
Short 
Integer  3 

Kommunekode til 
gennemgang af NST-
data. 

kom_init  §3-projekt 
Tekst10
0  frese 

Initialer for kommunal 
medarbejder, som har 
gennemgået polygonen. 

kom_dato  §3-projekt Dato  12-02-2012 
Dato for kommunal 
gennemgang. 

kom_bem  §3-projekt 
Tekst15
0  

Igangværende 
kommunal 
sagsbehandling 

Bemærkning fra den 
kommunale 
gennemgang til NST. 

blanket_li  §3-projekt 
Tekst10
0  www…. 

Evt. link til visning af 
feltskema 

nst_bem  §3-projekt 
Tekst15
0  

Opdateres ikke i 
DAI. 

Evt. bemærkning til 
kommunens 
kommentar. 

near_p3va
n  §3-projekt   0 Internt NST-felt 
check_area  §3-projekt   0 Internt NST-felt 
konsistens  §3-projekt   jp Internt NST-felt 
x  §3-projekt   0 Internt NST-felt 
y  §3-projekt   0 Internt NST-felt 
xy  §3-projekt    Internt NST-felt 
rettet  §3-projekt    Internt NST-felt 
st_area__1  §3-projekt   1246,99178123 Areal på polygonen 
st_length1  §3-projekt   136,31525905 Omkreds af polygonen 
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BILAG 2: Kodelister anvendt i GIS-filerne 
Objektkode  (beskyttede naturtyper – tekstbeskrivelse) 
3055 Eng 
3060 Hede 
3065 Mose 
3070 Overdrev 
3075 Strandeng 
3080 Sø 
9999 Ikke natur 
 
Tolket  (resultat af luftfototolkning) 
0 Ikke beset 
1 Beset 
2 Afventer/Tvivl 
 
Ortofoto  (tilstede eller ej på ortofoto) 
0 Natur / ikke konflikt 
1 Ikke natur / konflikt 
 
Problemkode  (konflikttype ved luftfototolkning) 
opd Opdyrkning 
oml Omlægning 
beb Bebyggelse 
hav Haver, parker og golfbaner 
inf Infrastruktur 
ing Ingen problemer 
gra Råstofgravning og jorddeponering 
pla Tilplantning 
tør Tørlægning og dræning 
gro Tilgroning 
tek Teknisk tilpasning 
nyt Ny natur 
ovn Overset natur 
som Sommerhusområder 
fej Fejlagtig kortlægning 
 
Besigtiges  (Feltbesigtigelse eller ej) 
0 Nej 
1 Ja 
2 Ja – kommuneaftale 
3 Nej – kommuneaftale 
4 Ja – konsulent 
 
Feltstatus  (Er feltbesigtiget eller ej) 
0 Ikke påbegyndt 
1 Påbegyndt 
2 Gennemgået/færdig 
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