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148. statistik over afgørelser truttet etter naturtrednings 
lovens S 43, og naturbeskyttelseslovens SS 3 og 4 i årene 
1992, 1993 og 1994 

Med naturbeskyttelseslovens ikrafttræden den 1. juli 1992 
udvidedes loven til også at omfatte sten- og jorddiger (S 4), 
og beskyttelsen af naturtyper (S 3) blev udvidet med ferske 
enge og overdrev. Samtidig oprettedes med den ny lov Naturkla
genævnet, der afgør de klager, som efter nævnets vurdering har 
meget væsentlig interesse i forhold til lovens formål. Øvrige 
klager henvises ifølge loven af Naturklagenævnet til Skov- og 
Naturstyreisens afgørelse. 

Dette statistiknummer omfatter primært afgørelser truffet af 
Skov- og Naturstyrelsen i sager henvist af Naturklagenævnet. 
Kun det samlede antal afgørelser truffet af Naturklagenævnet er 
medtaget. 

I 1992 færdigbehandlede Skov- og Naturstyrelsen som ankeinstans 
77 sager. Alle sager i 1992 blev afgjort efter de hidtil 
gældende regler i naturfredningslovens § 43. 

I 1993 færdigbehandlede Skov- og Naturstyrelsen ialt 58 sager,. 
hvoraf de 7 efter naturfredningslovens S 43 og de resterende 
efter naturbeskyttelseslovens SS 3 og 4. Naturklagenævnet 
afgjorde samme år ialt 8 klagesager, heraf 2 sager om sten- og 
jorddiger. Det samlede antal afgørelser i 1993 var således 66. 

I 1994 færdigbehandledes i styrelsen 43 sager efter §§ 3 og 4 i 
naturbeskyttelsesloven. Naturklagenævnet afgjorde samme år 28 
sager, hvoraf 7 var i sager om sten- og jorddiger. Det samlede 
antal afgørelser i 1994 var således 71. 

statistikken består af figurer, og hvor det er muligt er der 
under figurerne angivet de vigtigste udviklingstendenser. 
Figurerne indeholder, for at muliggøre sammenligning, stort set 
de samme oplysninger som de foregående års tabeller for årene 
1985-91, med de ændringer der følger af den ny lovs ikraft
træden (se§ 43/§ 3-4 NYT: august 1986 (indrykning nr. 18), 
august 1988 (indrykning nr. 61), november 1989 (indrykning nr. 
78), juli 1990 (indrykning nr. 90) og oktober 1992 (indrykning 
nr. 118). 



Piqur 1. Samlet antal atqørelser truttet at Naturklaqen.vnet oq 
Skov- oq Naturstyrelsen i 1993-94, tordelt pi stadfæstelser, 
skærpelser oq lempelser. 
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Det samlede antal SS 3 og 4 afgørelser truffet af Skov- og 
Naturstyrelsen efter naturbeskyttelsesloven i 1993 og 1994 er 
mindre end antallet af afgørelser efter S 43 i naturfrednings
loven de foregående år. Dette skyldes bl.a., at Naturklage
nævnet efter den ny lov ~fgør klager, som efter nævnets vur
dering har meget væsentlig interesse i forhold til lovens 
formål. Det samlede antal afgørelser truffet af Naturklage
nævnet og Skov- og Naturstyrelsen svarer derimod nogenlunde til 
antallet af afgørelser efter S 43 de foregående år. 



Figur 2. Afgørelser truttet af Skov- oq Naturstyrelsen efter 
hhv S 43 oq SS 3 oq 4 i 1992-94 tordelt på naturtyper. 
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Sager om søer og moser er i lighed med de foregående år de 
hyppigst forekommende. Antallet af afgørelser om de naturtyper, 
som blev tilføjet i naturbeskyttelsesloven i 199~ (ferske enge 
og overdrev), har været relativt begrænset (ialt 15 i 1993/94, 
hvoraf de 7 i Nordjyllands amt) . 

Ligeledes har antallet af afgørelser om sten- og jorddiger 
været begrænset (ialt 8 i 1993/94). 

Bemærk, at den selvstændige godkendelsesordning vedrørende 
etablering af dambrug i naturfredningslovens S 43 bortfaldt med 
naturbeskyttelseslovens vedtagelse, hvorfor dambrug kun fi
gurerer i statistikken for 1992. 

Figur 3. Afqørelser truffet af Skov- oq Naturstyrelsen efter 
hhv s 43 oq SS 3 oq 4 i 1992-94 fordelt på naturtyper oq 
amtskommuner. 
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som i de foreg~ende år har der også i perioden 1992-94 været 
det største antal klagesager i de jyske amtskommuner. Afgørel
serne har i årene siden 1990 været fordelt med ca. 70% i 
Jylland og JO% på Øerne. Forskellen mellem amtskommunerne i 
antal klagesager afspejler naturligvis ikke nødvendigvis en 
tilsvarende forskel mellem det antal sager, der behandles i 
amtskommunerne. 

Pigur 4. Skov- oq Haturatyrelaena afqørelaer i S 43-aaqer oq 55 
3 oq 4 sager i 1992-94 fordelt efter amtskommune, ankekrav og 
Skov- oq Haturstyrelsena afgørelse. 
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I lighed med tidligere år blev amtsrådenes afgørel~er.stad
fæstet i den overvejende del af klagesagerne, neml1g 1 gennem
snit for hele perioden 1992-94 i ca. 80% af samtlige sager. De 
resterende ca. 20% omgørelser er fordelt mellem 14% skærpelser 
og 6% lempelser. 



Figur s. Skov- oq Naturstyrelsens afgørelser i S 43-saqer oq SS 
3 oq 4 saqer i 1992-94 tordelt etter indgrebets karakter oq 
naturtypen. 
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Der er for afgørelserne kun anført det væsentligste indgreb og 
den væsentligste naturtype, uanset at der i nogle tilfælde er 
tale om såvel flere forskellige slags indgreb som flere natur
typer i samme -sag. I lighed med de foregående år er der en 
overvægt af sager om indgreb i vådområder (især opfyldning, . 
opgravning og regulering) . 

Bemærk, at statistikken for 1993 og 1994 er udvidet til også at 
omfatte indgrebene "pleje", "lystfiskersø", "fjernes" og 
"vandindvinding". Især har der i disse to år været mange 
klagesager om lystfisk~rsøer, hvilket afspejler de senere års 
store stigning i det samlede antal lystfiskersøer. 

Piaur 6. Skov- oq Naturstyrelsens afqørelser i S 43-saqer oq SS 
3 oq 4 saqer fordelt efter ankende institutioner/interessenter, 
samt ankekrav oq ankereaultat. 
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Som i de foregAende år er det hovedsageligt ejere og naturorga
nisationer, der har anket afgørelser. Bemærk, at hovedparten af 
klager fra naboer er blevet afvist. Dette er i overensstemmelse 
med, at naboer o.lign. som sådanne efter den ny lov som hoved
regel ikke længere er klageberettigede. 




