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Teknisk anvisning til luftfotoregistrering af ny og overset § 3-natur 
 
 

1. Formål 
Formålet med denne anvisning er at beskrive en ensartet og reproducerbar metode til luftfotobaseret 
kortlægning af ny og overset § 3-natur. Registreringen indgår i aftalen mellem Miljøministeriet og 
KL om et bedre grundlag for beskyttelse af værdifuld dansk natur. 
 
Luftfotoregistreringen omfatter en afgrænsning og foreløbig naturtypebestemmelse af arealer 
udenfor den vejledende registrering, hvor vegetationen på luftfotos fremtræder som natur, der kan 
være omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Som en del af luftfototolkningen vil det blive 
registreret om de fundne områder fremtræder som natur på luftfotos fra 1995 og 2010 (overset 

natur) eller om det er ny natur, der er kommet til i perioden 1995-2010.  
 
Luftfotoregistreringerne skal danne baggrund for den nødvendige kvalitetssikring og 
dataindsamling i felten (se den tekniske anvisning til besigtigelse af naturarealer omfattet af 
naturbeskyttelseslovens § 3 mv. version 1.04 (Fredshavn m.fl. 2010)).  
 

2. Opbygning 
1. Formål 
2. Opbygning 
3. Overordnet beskrivelse af metode 
4. Forberedende arbejde s. 2 
5. Fremgangsmåde s. 2 
6. Guide til udpegning og adskillelse af § 3-naturtyper s. 4 
7. Anvendelse af supplerende data s. 11 

 

3. Overordnet beskrivelse af metode 
Kortlægningen omfatter alle potentielle § 3-arealer, der ikke indgår i den vejledende registrering af 
§ 3. Kortlægningen består af 2 grundelementer: 
 
- Identifikation og afgrænsning af potentielle § 3-områder 
- Undersøgelse af historik vha. 1995-luftfotos 
 
Under kortlægningen udføres afgrænsning og bestemmelse af enge, moser, heder, overdrev, 
strandenge og søer, der vurderes potentielt at kunne opfylde kriterierne efter 
naturbeskyttelseslovens § 3. På de fundne arealer udføres en historisk analyse, på 1995-luftfotos 
hvor det konstateres om der er tale om nyudviklet natur eller natur der er blevet overset i de 
oprindelige udpegninger. For at sikre en ensartet og reproducerbar kortlægning skal denne 
anvisning løbende refereres til ligesom den skal anvendes som reference i tvivlstilfælde. 
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4. Forberedende arbejde 
Til kortlægningen anvendes følgende temaer: 
 

• Luftfotos fra 1992 (hvor tilgængeligt), 1995, 1999, 2002, 2004, 2006, 2008 og 2010 

• Regionalt dækkende forårsluftfotos 

• § 3-temaer (DAI og statens) 

• Højdemodel (DTM) 

• Det Danske Kvadratnet med en cellestørrelse på 1x1km. 
 
 
4.1 Områdetildeling 
Selvom denne tekniske anvisning har til formål at sikre at registreringer foretages på en ensartet 
måde, kan det ikke udelukkes at der vil være mindre forskelle mellem de enkelte kortlæggeres 
fortolkninger af luftfotos. For at minimere sandsynligheden for en geografisk skævvridning af 
undersøgelsens resultater udføres en fordeling af de arealer der skal screenes i 1x1km kvadrater, 
således at kommunernes arealer fordeles ud til flere kortlæggere.  
 

5. Fremgangsmåde 
Den grundlæggende metodik i undersøgelsen er en systematisk gennemgang af luftfotos fra 2010 og 
fra 1995. Til projektet anvendes Det Danske Kvadratnet med en cellestørrelse på 1x1km. Indenfor 
hver 1x1km-celle screenes 2010-luftfotoet for § 3-naturtyper der ikke på forhånd er blevet udpeget.  
 

• Hver gang der i cellen findes et potentielt nyt eller overset § 3-område gennemgås følgende 
trin:  

 
1) Naturområdet digitaliseres 
2) Naturtypen anføres 
3) Vha.1995-luftfotos, anføres det om området kan erkendes som natur i 1995 
4)  Det anføres om arealet skal feltbesigtiges 
5) Evt. anførsel af kommentarer 

 
5.1 Digitalisering af naturområdet 
Alle områder, der vurderes potentielt at kunne opfylde kriterierne for at være § 3-natur, 
digitaliseres. Under dette hører også eventuelle udvidelser til de eksisterende registreringer. Hvert 
enkelt digitaliseret polygon skal kun indeholdende en § 3-naturtype. Dvs. at et naturareal der på 
luftfoto tydeligt fremstår som eng med en tilstødende mose, altid skal adskilles i to separate 
polygoner. Hvis der er tvivl om hvilken naturtype der er tale om kan dette anføres i 
kommentarfeltet. Såfremt et naturområde strækker sig udover den tildelte 1x1km-celle kan 
polygonet føres videre ind i den tilstødende celle. 
Det tilstræbes at registreringerne skal indeholde en afvigelse på maksimalt +/- 5 meter for 
polygoner under 2500 m2, mens præcisionen for polygoner over 2500 m2 maksimalt bør afvige med 
+/- 10 meter. Det vil dog i mange tilfælde være muligt at opnå en væsentlig bedre præcision end 
dette uden et øget tidsforbrug. 
 
5.2 Anførsel af naturtype 
I tabellen til det nyindtegnede polygon anføres det hvilken naturtype området fremstår som. Såfremt 
man ikke med sikkerhed kan henføre området til en naturtype, anføres den mest sandsynlige, og der 
kan evt. noteres en alternativ naturtype i kommentarfeltet. Anførsel af en alternativ naturtype kan 
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f.eks. være nødvendigt ved nogle moser, eng og overdrev hvorimellem der findes en flydende 
overgang. Alle naturtyperne vil dog i de fleste tilfælde kunne adskilles med lidt øvelse. 
 
5.3 Udgangspunkt i 1995 
Ud fra tolkninger af 1995-luftfotoet anføres det om området fremstår som ’natur’ i 1995 eller som 
’ikke natur’ i 1995  
 
5.4 Anførsel af om arealet skal feltbesigtiges 
Alle nye arealer, med undtagelse af nye søer, skal som udgangspunkt feltbesigtiges for at 
dokumentere om arealerne lever op til beskyttelseskriterierne. Undtagelser herfra kan forekomme 
ved bl.a. tekniske ændringer. Ved sådanne undtagelser anføres en begrundelse i kommentarfeltet. 
 
5.5 Anførsel af kommentarer 
Kommentarfeltet kan anvendes ved kommentarer til brug ved feltbesigtigelserne. Kommentarer vil 
med fordel kunne beskrive områdets historik, f.eks. omlægning, da der ikke er adgang til de 
historiske luftfotos under feltbesigtigelserne. Såfremt arealet, i modsætning til udgangspunktet, ikke 
udvælges til feltbesigtiges anføres en begrundelse (se afsnit 5.4). 
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Foto 1: § 3-område med tydelig tue-struktur. 
DDO®land 2008, COWI©. 

6. Guide til udpegning og adskillelse af § 3-naturtyper 
 
6.1 Overordnede udpegningskriterier 
I registreringer af de nye og oversete naturområder, skal 
der lægges vægt på om områderne har de karakteristika 
der kan sandsynliggøre at de potentielt vil kunne leve op 
til beskyttelseskravene efter naturbeskyttelsesloven:  
 

• Struktur. Området skal på luftfoto fremstå med de 
karakteristiske strukturer for en eller flere beskyttede 
naturtyper. Det drejer sig typisk om strukturer, der får 
arealet til at fremstå uensartet og ”rodet”: forekomst af 
spredte og nedbidte træer og buske, mosaik af mørke og 
lyse områder, der indikerer at der ikke er intensivt 
drænet, og pletter med blomstrende arter. De 
karakteristiske strukturer vil generelt kun indfinde sig ved 
kontinuerlig ekstensiv drift, hvorfor områder der har 
været oppløjet, eller på anden måde ødelagt, indenfor 
de sidste 15 år, sjældent vil have de nødvendige 
strukturer for at være beskyttet.  

 

• Farve. Mange af de omfattede naturtyper findes i deres 
mest artsrige typer under næringsfattige forhold. 
Mørkegrønne arealer indikerer ofte gødskede arealer der 
ikke vil have det nødvendige naturindhold til at være 
omfattet af beskyttelsen. Artsrig vegetation vil derimod 
ofte findes i områder med blege brunlige, gullige og 
grålige toner. Vær opmærksom på at farvetonerne 
varierer imellem luftfotoårgangene.  

 
 
 

• Størrelse. Områderne af heder, moser, strandenge, ferske enge og overdrev skal være min. 2500 m2 
store, eller indgå i sammenhæng med de andre naturtyper, hvorved det samlede areal bliver min. 
2500 m2. Dette er dog med undtagelse for moserne under 2500 m2, der også er beskyttede, såfremt 
de ligger i forbindelse med en sø på min. 100 m2 eller ligger op til et beskyttet vandløb. Søer er 
beskyttede såfremt de sammen med bredvegetationen er på 100 m2 eller derover. Søer under 100 m2 
er også beskyttede såfremt de indgår som en del af et beskyttet vandløb. Der skal dog ikke lægges 
for stor vægt på størrelsesgrænserne ved udpegningen af ny og overset natur, da naturområderne 
delvist kan være skjult af træer eller indgå i mosaik med anden natur. Dette vil i en del tilfælde først 
endeligt kunne bestemmes i felten.  

Foto 2: Eksempel på blegere og strukturelt mere 
diverst engområde til venstre, sammenlignet med 
mørkegrønt kulturareal på højre side af å. 
DDO®land 2008, COWI©. 
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6.2 § 3-naturtyper 
 
6.2.1 Ferske enge 
 
Beskrivelse 

Ferske enge findes på fugtige eller tidvis vandmættede jorder, hvor der er fast bund i 
sommermånederne. Den lavtvoksende græs- og urtedominerede vegetation holdes lysåben ved 
tilbagevendende forstyrrelser i form af oversvømmelser, opstigende grundvand og/eller fjernelse af 
biomasse ved græsning eller høslæt. De ferske enge forekommer i ådale, langs søbredder og 
vandløb, i lavninger og langs kysterne hvor ferskt grundvand siver frem i bunden af skrænterne. 
Enge kan gendannes på tidligere dyrkede marker eller græsmarker, hvor vandstanden hæves, hvis 
de rette betingelser og den nødvendige tid er til stede. Ferske enge kan ifølge lovens definitioner 
omlægges med 7-10 års mellemrum, såfremt dette er vanlig praksis, og blottet jord er derfor ikke 
nødvendigvis tegn på konflikt med loven. Dette vil sige at et område med de karakteristiske farver 
og strukturer for en eng kan registreres som § 3-eng ud fra 2010 luftfoto, såfremt området har været 
uden omlægning siden 2002, eller uden omlægning siden 2004 ud fra 2012 luftfoto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Kendetegn på luftfoto 

Ferske enge vil oftest fremstå som relativt friskt grønne til mørkt grønne såfremt de er afgræsset 
eller der foretages høslæt. Ugræssede enge vil derimod fremstå mere lyse og blege pga. højt og 
vissent plantemateriale. Der vil dog oftest også forekomme mere blege partier af højere vegetation 
selv på afgræssede arealer, hvilket typisk vil ses i en mosaik af høj vegetation og lavninger med 
lavere græsset vegetation (se foto 3). På enge af lavere kvalitet kan der om sommeren ses mange 
gule områder af blomstrende mælkebøtter og lav ranunkel. Da engene er lavbundsarealer vil de 
oftest fremstå med mere eller mindre mørke plamager pga. varierende fugtighedsforhold. Værende 
lavbundsarealer kan engene også ofte identificeres, og skelnes fra græsmarker, ved hjælp af 
højdemodellen (se afsnit 7.2).  

Foto 3: Engområde der dækker over meget af variationen 
inden for naturtypen; både med partier af lav grøn, og 
højere bleg, vegetation. Derudover ses mørke, gule partier 
med lav ranunkel. DDO®land 2008, COWI©. 

Foto 4: Enge, hvoraf der på den midterste, for nylig er 

foretaget høslæt. DDO®land 2008, COWI©. 
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6.2.2 Moser  
  
Beskrivelse 

Moser findes på våde arealer med høj vandstand og 
forekommer i ådale, langs søbredder og vandløb, i 
lavninger og langs kysterne, hvor ferskt grundvand siver 
frem i bunden af skrænterne. Mosevegetationen holdes 
lysåben ved tilbagevendende forstyrrelser i form af 
oversvømmelser, opstigende grundvand og/eller fjernelse 
af biomasse ved græsning eller høslæt. Der kan indgå 
vedplanter i vegetationen både i form af åbne krat eller 
enkeltstående træer og som sammenhængende pilekrat 
eller sumpskove. Nye moser kan dannes på tidligere 
dyrkede marker eller græsmarker, hvor vandstanden 
hæves, hvis de rette betingelser og den nødvendige tid er 
til stede. 
 
 
Kendetegn på luftfoto 

Moser vil ofte fremstå som lyst brunlige til mørkt 
brunlige og over i de grå toner. Afgræssede moser kan 
derimod fremstå mere friskt grønne eller gullige. Der kan 
være en mellemhøj til høj sammenhængende 
urtevegetation, hvilket vil give mosen en meget 
ensformig struktur, eller mosen kan have en mere 
udpræget mosaikstruktur med lyse tue og mørke 
lavninger. Der vil ofte kunne erkendes åbent vand eller 
egentlige søer i moseområder. Moser vil ofte indeholde 
en andel af krat og træer og kan også være helt 
skovdækket. Typisk af rød-el, pil (se fotos). Læs også om 
identifikation af moser ved hjælp af højdemodellen i 
afsnit 7.2 og ved hjælp af forårsluftfotos i afsnit 7.1. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 5: Typisk mose med både beige og grønne partier. 
Derudover ses pilekrat der fremstår med en grå/blålig tone. 

DDO®land 2008, COWI©. 

Foto 6: Mose med tue-struktur og grønne partier af 
tørvemos. DDO®land 2008, COWI©. 

Foto 7: Fattigkærsområde (mose) omgivet af 
skovdækket mose (ellesump). DDO®land 2008, 
COWI©. 

Foto 8: Moseområde langs søbred, bestående af 
tagrørssump og pilekrat. DDO®land 2008, 

COWI©. 
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6.2.3 Heder  
 
Beskrivelse 

Heder findes på tør og næringsfattig bund og domineres typisk af dværgbuske som hedelyng, 
revling, tyttebær og blåbær, samt græsser og bredbladede urter knyttet til sure jorder. Hederne 
findes både som klitheder på flyvesand og er særligt udbredte langs den jyske vestkyst, og som 
indlandsheder på smeltevandssletter og indlandsklitter med hovedudbredelse vest for israndslinien. 
Nye heder kan udvikles efter rydning af nåleskov og på opgivne marker, hvis de rette betingelser og 
den nødvendige tid er til stede. 
 
 

     
 
 
 
 
Kendetegn på luftfoto 

Heden er oftest domineret af hedelyng eller andre dværgbuske, der har en meget karakteristik mørk 
farve på luftfotos (foto 9-10). Heden kan dog også indeholde lyst grønne partier af revling eller 
være domineret af blege partier af græsserne blåtop og bølget bunke. Der vil også ofte kunne findes 
åbninger i vegetationen, hvor der kan ses bart sand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 9: Hede med mørke partier af hedelyng og lyse 

partier af bølget bunke. DDO®land 2008, COWI©. 

Foto 10: Hede domineret af hedelyng og med lyse partier 
af blåtop. DDO®land 2008, COWI©. 
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Foto 13: Overdrev med enkeltstående træer, gule gyvel og 
skrænter med dværgbuske. DDO®land 2008, COWI©. 

6.2.4 Overdrev  
 
Beskrivelse 

Overdrev er en græs- og urtedomineret naturtype, der udvikles på tørre og næringsfattige jorder. 
Vegetationen kan have et væsentligt indslag af dværgbuske som hedelyng, blåbær og tyttebær. 
Vegetationen er lysåben som følge af tilbagevendende forstyrrelser, typisk græsning, og kan være 
ganske artsrig. Naturtypen findes fortrinsvis på stejle skrænter ved kysterne og ådalene, i kuperede 
istidslandskaber og som grønsværsvegetation langs eksponerede kyster. Nye overdrev kan udvikles 
på opgivne marker, hvis de rette betingelser og den nødvendige tid er til stede. 
 
 

     
 
 
 
 
Kendetegn på luftfoto 

Overdrev med en god kvalitet vil fremstå som 
lystgrønne til beige med en meget kort vegetation. 
Dette medfører at naturtypen vil fremstå med et 
næsten ”glat” udseende på luftfotos. På visse 
overdrev kan der dog forekomme mørke områder med 
dværgbuske. En anden typisk karakter er 
tilstedeværelsen af små enkeltstående træer der holdes 
nede af de afgræssende dyr. Ligeledes vil der ofte i 
naturtypen fremstå de meget karakteristiske 
”fårestier” dannet af dyrenes optrampning. 
Overdrevene vil oftest kunne findes på skråninger og 
bakker, samt ved kysterne, hvor de danner en 
overgang til strandengene. Læs også om identifikation 
af overdrev ved hjælp af højdemodellen i afsnit 7.2.  
 

Foto 11: Overdrevsskrænt med tydelige fårestier. 
DDO®land 2008, COWI©. 

Foto 12: Bakket overdrev med enkeltstående, nedbidte 
træer. DDO®land 2008, COWI©. 
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6.2.5 Strandenge 
 
Beskrivelse 

Strandenge er lavtliggende og saltvandspåvirkede arealer ved fjorde og lavvandede havområder 
langs beskyttede kyster. Strandengenes vegetation består primært af salttolerante græsser og urter. 
Naturtypen er defineret meget bredt og omfatter både afgræssede lavtvoksende strandenge med en 
varieret sammensætning af arter og ugræssede strandsumpe med højtvoksende tagrør og 
strandkogleaks. Derudover omfatter strandengsdefinition også de kystnære overdrev, betegnet som 
strandoverdrev.  
 
 

     
 
 
 
 
 
Kendetegn på luftfotos 

Ugræsset strandrørsump vil findes yderst imod 
vandet og vil fremstå mørkt brunt til lyst brunt 
og over i grå toner. Afgræssede strandenge på 
mere tør jord vil fremstå mere grønne, men vil 
typisk stadig have grå og brune toner. På disse 
vil man ofte også kunne erkende partier af åbent 
sand. På mere våde afgræssede enge kan der 
ofte ses strandsøer eller egentlige loer. 
Naturtypen kan dog også have en mere 
ensformig struktur med en ydre strandlinie (se 
foto 16). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 14: Græsset strandeng med loer og strandsøer. 
DDO®land 2008, COWI©. 

Foto 15: Ugræsset strandrørsump. DDO®land 2008, 
COWI©. 

Foto 16: Strandeng beliggende indenfor sandstrand. 
Hoveddelen af arealet har karakter af 

strandoverdrev. DDO®land 2008, COWI©.  
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6.2.6 Søer og vandhuller 
 
Beskrivelse 

Søer og vandhuller findes som åbne vandflader i naturlige og menneskeskabte lavninger i terrænet 
og omfatter, foruden de naturligt forekommende søer, også gravede søer samt gadekær, damme, 
møllesøer og mergel-, kalk- og lergrave såfremt der forekommer en naturlig vegetation. Temporære 
søer er kun beskyttet når de udgør en integreret del af et beskyttet område. 
 

 
 
 
 
Kendetegn på luftfotos 

Søer kan erkendes ud fra den konstante åbne vandflade. Der vil som hovedregel altid kunne 
erkendes en hvis bredvegetation og flydebladsvegetation, der kan skjule dele af vandfladen. I 
modsætning hertil vil der ikke ses bredvegetation ved temporære søer. Mange søer kan være delvist 
skjult af træer, i hvilke tilfælde højdemodellen med fordel kan anvendes (Se afsnit 7.2).  
 

 
 

 

Foto 17: Svært identificerbar sø i skovområde. DDO®land 
2008, COWI©. 

Foto 18: Svært identificerbar sø, tilgroet med vandplanter. 
DDO®land 2008, COWI©. 

Foto 19: Sø opstået ved genopretningsprojekt. DDO®land 2008, COWI©. 
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7. Anvendelse af supplerende data 
 
7.1 Anvendelse af øvrige luftfotos 
Ved den historiske analyse af tilstedeværelse/fravær i 1995, kan det i tvivlstilfælde anbefales at se 
på 1999-fotoet, for at konstatere om nogle af de samme strukturer fra 1995-fotoet også kan erkendes 
her. Dette må dog kun anvendes som en støtte, da det altid vil være 1995-tilstanden der skal dannes 
en vurdering over. 
I tilfælde hvor der er tvivl om et område falder ind under en af naturtyperne, kan de øvrige luftfotos 
fra 1995-2008 anvendes. Dette vil give et indblik i områdets drift og kontinuitet, og er også nyttigt 
for at identificere naturområder der med tiden er tilgroet med vedplanter. Derudover vil de ældre 
luftfotos være specielt anvendeligt til at adskille naturenge fra hyppigt omlagte græsmarker og 
kulturenge. 
På grund af løvdækket kan moser og søer i skovdækkede områder være svære at identificere og 
afgrænse. Hertil kan de regionalt dækkende forårsluftfotos anvendes som en støtte til at se 
underliggende vegetation eller vandspejl. Forårsfotos kan derudover anvendes som støtte i 
erkendelsen af de øvrige naturtyper, da visse strukturelle mønstre træder tydeligere frem i foråret. 
Derudover er der i foråret oftest mere fremtrædende farveforskelle mellem næringsrig og 
næringsfattig græsvegetation på overdrev, enge og strandenge, hvor de næringsfattige med størst 
artspotentiale vil fremstå mere blege. 
 

     
   
 
 
 
7.2 Anvendelse af terrænmodel 
Terrænmodeller kan i mange tilfælde være en stor hjælp til at 
identificere lavbundsarealerne med enge, moser og søer, samt 
til at adskille disse fra højbundsjordens natur (overdrev og 
hede). Derudover kan terrænet anvendes til at identificere 
overdrevene der ofte findes på skrænter og bakker.  
Moser og søer kan være svære at identificere når der 
forekommer et vedplantedække. Ved hjælp af en 
terrænmodel kan det sandsynliggøres om et skovdækket 
område er en mose eller ej, og i søernes tilfælde, giver 
terrænet en indikation på hvordan en delvist skovdækket sø 
skal afgrænses.    

Foto 20 og 21: Ved hjælp af ældre luftfotos kan der hurtigt screenes for om lysåbne områder har den nødvendige kontinuitet. I 
dette tilfælde kunne det erkendes at det ene lysåbne område var en skovrydning, mens det andet ved nærmere eftersyn viste sig at 
være en mose. DDO®land 2008, 1999, COWI©. 

2008 1999 

Foto 22: Den typiske repræsentation af 
naturtyperne overdrev (orange), eng (grøn) og 

mose (brun) i terrænet, set med terrænmodellen. 
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Foto 23 og 24: Dette skovdækkede område kan ved hjælp af terrænmodellen bekræftes som værende et lavbundsareal, og 
derved potentielt en mose omfattet af § 3-beskyttelsen. DDO®land 2008, COWI©. 

Foto 25-27: Enge og overdrev kan i mange tilfælde fremstå ens på luftfotos. Ved hjælp af terrænmodellen kan det konstateres 
at dette område indeholder partier af begge naturtyper. DDO®land 2008, COWI©. 


