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Naturstyrelsens § 3-registreringsprojekt
Vejledning til at finde besigtigelsesoplysninger for Statens § 3besigtigelser
I Danmarks Miljøportal er der via Arealinformationssystemet (DAI) mulighed for
at fremsøge detaljerede oplysninger om besigtigelser lagret i Naturdatabasen via
funktionen Naturdata i DAI.
Det kræver dog en omvej for de Statslige § 3-besigtigelser udført i forbindelse med
Naturstyrelsens § 3-registreringsprojekt.
For myndigheder er der en mulighed for at finde oplysningerne via NaturAppl.
Denne mulighed er ikke tilgængelig for organisationer eller private, da der kræves
login som myndighed. Denne vejledning er af denne grund adskilt i en vejledning
til fremsøgning for myndigheder med login og en vejledning til fremsøgninger for
private og organisationer uden login.
Denne vejledning er en udvidelse af Danmarks Miljøportals vejledning til
fremfinding af oplysninger for de statslige § 3-besigtigelser, og spørgsmål hertil
bedes rettet til Danmarks Miljøportal:
https://faq.miljoeportal.dk/viewtopic.php?f=24&t=1308
Find besigtigelsesoplysninger for Statens § 3-besigtigelser – KUN for
myndigheder med login. (beskrivelse af søgning uden login findes nedenfor)
I Arealinformationssystemet åbnes laget med Statslige § 3-besigtigelser
(Temagruppen Naturdata -> Besigtigelse (Staten))
Find den relevante besigtigelsespolygon og marker den med I-knappen, som vist i
figur 1 herunder.
Tryk på den lyserøde overskrift og få åbnet attribut-listen.
Kopier Objekt_id til udklipsholder - f.eks. {B1499ABB-47E8-4D12-A60F81C513EC9FA4}

Figur 1 Besigtigelsespolygon markeret med I-knap i DAI

Åbn NaturAppl og log ind med myndighedsadgang
Vælg Hent
Indsæt Objekt_id fra DAI {B1499ABB-47E8-4D12-A60F-81C513EC9FA4} i feltet
DAI ObjectId og tryk på Søg, jf. figur 2.

Figur 2 Søg på DAI Objekt_id i NaturAppl
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Besigtigelsen bliver nu vist, og den kan markeres og hentes til NaturAppl.
Herefter kan data om besigtigelsen ses som i figur 3.

Figur 3 Besigtigelsesoplysninger i NaturAppl
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Find besigtigelsesoplysninger for Statens § 3-besigtigelser – for private
og organisationer UDEN login til Natur Applikationen.
I Arealinformationssystemet åbnes laget med Statslige § 3-besigtigelser
(Temagruppen Naturdata -> Besigtigelse (Staten))
Find den relevante besigtigelsespolygon og marker den med I-knappen, som vist i
figur 1 herunder.
Tryk på den lyserøde overskrift og få åbnet attribut-listen.
Kopier Objekt_id til udklipsholder - f.eks. {B1499ABB-47E8-4D12-A60F81C513EC9FA4}

Figur 4 Besigtigelsespolygon markeret med I-knap i DAI

Gå ind på Miljøportalen (http://naturdatainfo.miljoeportal.dk/).
I menuen vælges Dynamiske udtræk -> Aktiviteter (ny fane åbnes)
Under fanen Søgebetingelser trykkes på ”Tilføj betingelse”. Vælg Sted ->
Objekt_id, som vist i figur 5.
I den fremkomne søgebetingelse kopieres Objekt ID’et, fra arealinformation, ind i
feltet [indtast værdi].
I fanen Datafelter sættes flueben ved ’StedNr’.
I fanen Resultat trykkes på ”Afprøv søgning”, og det fremsøgte StedNr kopieres til
udklipsholderen.
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Figur 5. Tilføjelse af søgebetingelse i Miljøportalen (http://naturdatainfo.miljoeportal.dk/).

Gå ind på naturdata (http://www.naturdata.dk/)
Klik på ”Søgning-træstruktur” i øverste højre hjørne
Under søgekriterierne kopieres StedNr fra Miljøportalen ind i feltet ”Sted nr”. Tryk
derefter på ”opdater”
Datatræet maksimeres, som vist i figur 6, og besigtigelsesskemaet åbnes ved at
klikke på den understregne linje, hvorved data vises som i figur 7. Et samlet
besigtigelsesskema kan udskrives som PDF.

Figur 6. Fremsøgning af besigtigelsesskema på Naturdata

Figur 7. Besigtigelsesoplysninger
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BEMÆRK: Visning af besigtigelsesoplysninger på dette site fungerer kun med
Internet Explorer – og kun op til version 7. I nyere versioner af Internet Explorer
benyttes ’Kompatabilitetstilstand’. Denne tilstand aktiveres ved at trykke på den
’iturevne’ side markeret med rødt til højre i adresselinien, jf. figur 8.

Figur 8. Aktivering af Kompatabilitetstilstand i Internet Explorer
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