Naturplejeguiden - Vejledning til undersøgelse af arealstatus på
Danmarks Arealinformation og Danmarks Naturdata
I Naturplejeguiden skal du vælge hvilken arealtype du overvejer at lave tiltag på. Denne
vejledning kan hjælpe dig med at undersøge hvilken arealkategori, eller arealkategorier, dit
areal er i Naturplejeguiden.
Med denne vejledning kan du undersøge om dit areal er:
1) Vejledende registreret som § 3-beskyttet natur
2) Beliggende i et Natura 2000-område
3) Visse af småbiotoperne (fortidsminder, beskyttede sten- og jorddiger, søer eller vandløb)
4) Levested for Bilag IV-arter eller fredede arter mv.
Bemærk at dit areal godt kan være flere arealkategorier på en gang. Et areal kan f.eks. både
være § 3-registreret og beliggende i et Natura 2000-område.
Du kan til enhver tid gå tilbage i Naturplejeguiden og prøve en ny kombination.
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1. Vejledende registrering af § 3-beskyttet natur
På Danmarks Arealinformation kan du se om dit areal er vejledende registreret som § 3beskyttet natur. Bemærk at registreringen kun er vejledende og der derfor kan findes § 3beskyttet natur, der endnu ikke er registreret. Kontakt din kommune såfremt du skal til at
iværksætte et konkret tiltag og er i tvivl om dit areal er § 3-beskyttet natur.
1) Åbn Arealinformation via linket i billedet herunder:

2) Vælg "Naturbeskyttelse og Natura2000 jagt og vildt" under kortlagene i venstre side ved at
trykke på '+'.
3) Zoom ind på det område på kortet, der vækker din interesse.
4) Slå 'laget' "Beskyttede naturtyper", samt laget ”Beskyttede vandløb” til og afvent
markeringer på kortet. Kommer der ingen markeringer frem, skal du zoome længere ind på
kortet
Se også Danmarks Miljøportals vejledning til hvordan du kan se om dit areal er registreret som
§ 3-beskyttet natur: https://danmarksmiljoeportal.zendesk.com/hc/da/articles/208565145Arealinformation-Se-beskyttet-natur-i-Danmark
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2. Natura 2000-områder
1) Åbn Arealinformation via linket i billedet herunder:

2) Vælg "Naturbeskyttelse og Natura2000 jagt og vildt" under kortlagene i venstre side ved at
trykke på '+'.
3) Zoom ind på det område på kortet, der vækker din interesse.
4) Slå kortlagene "NATURA 2000 - Fuglebeskyttelse", ”NATURA 2000 – Habitatområder” og
”Ramsar områder” til og afvent markeringer på kortet:

Kommer der ingen markeringer frem skal du zoome længere ind på kortet
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3. Småbiotoper
De fleste af småbiotoperne er ikke registreret på kort. Mange af småbiotoperne er dog meget
synlige i landskabet, såsom levende hegn, krat og småskov, grøfter, vandløb, vandhuller og
enkeltstående træer. Af småbiotoperne kan du på Danmarks Arealinformation dog se
registreringer af fortidsminder såsom gravhøje, beskyttede sten- og jorddiger samt vandløb og
vandhuller.
1) Åbn Arealinformation via linket i billedet herunder:

2) Zoom ind på det område på kortet, der vækker din interesse.
3) For at se fortidsminder
3.1) Vælg " Fortidsminder (SLKS)" under kortlagene i venstre side ved at trykke på '+'.
3.2) Sæt flueben ved ”Fredede fortidsminder, punkt” samt evt. ”Fredede fortidsminder,
beskyttelseslinjer” og afvent markeringer på kortet. Kommer der ingen markeringer frem, skal
du evt. zoome længere ind på kortet.
4) For at se beskyttede sten- og jorddiger:
4.1) Vælg "Bygge- og Beskyttelseslinjer" under kortlagene i venstre side ved at trykke på '+'.
4.2) Sæt flueben ved ”Beskyttede sten- og jorddiger” og afvent markeringer på kortet.
Kommer der ingen markeringer frem, skal du evt. zoome længere ind på kortet.
5) Vandhuller og vandløb:
på Danmarks Arealinformation vil de fleste søer og vandløb fremgå på baggrundskortet
”Skærmkort”. Man kan også se mange af søerne og vandløbene med på de forskellige årgange
af orthofotos (luftfotos).
Vejledning i hvilke søer der er § 3-registrerede, og vandløb der er § 3-udpegede, findes på
denne vejledningens side 2.
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4. Bilag IV-arter eller fredede arter
Myndighedernes data om Bilag IV-arter,
fredede samt andre arter kan fremsøges på
Danmarks Naturdata
Se Danmarks Miljøportals instruktionsvideo til
fremsøgning af Bilag IV-arter her. Samme
fremgangsmåde kan anvendes til fremsøgning
af fredede arter eller øvrige arter.

Du kan finde Danmarks Miljøportals skriftlige vejledning til fremsøgning af artsdata på
Danmarks Naturdata her
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