Bilag 1

A. Krav til opdateret § 3-registrering i perioden 2011-2013
Med Miljøministeriet som projektansvarlig gennemfører Miljøministeriet og KL i samarbejde et
nationalt dækkende projekt, som på den mest omkostningseffektive måde sikrer en opdateret § 3
registrering i perioden 2011-2013.
Trin 1 Kortlægning/forberedelse
a) Gennemgang af eksisterende registreringer i Danmarks Miljøportal i forhold til nyeste
luftfoto. Gennemgang/ screening af ikke registrerede naturområder i forhold til hidtil
registrerede § 3-områder (ny natur og hidtil ikke registreret § 3 natur).
b) Planlægning af besigtigelse, hvor der forekommer ikke registrerede naturområder i forhold
til hidtil registrerede § 3-områder (ny natur, eksisterende ikke-registreret § 3-natur). Der
foretages dog ikke besigtigelse, hvor der er tale om konstaterede søer, idet disse entydigt kan
identificeres og afgrænses ved hjælp af luftfoto.
c) Planlægning af og gennemførsel af den nødvendige besigtigelse, hvor der forekommer
registreret natur i Danmarks Miljøportal, som ikke fremtræder som natur på luftfoto. Der
foretages dog ikke feltregistrering af søer idet disse som udgangspunkt kan identificeres og
afgrænses ved hjælp af luftfoto. Såfremt der i projektet kan opnås en nettobesparelse ved en
historisk analyse af luftfoto frem for at foretage en feltregistrering, vil dette blive indarbejdet
i registreringen for de relevante naturtyper.
Trin 2 Besigtigelse
a) Verifikation og præcisering af områdeafgrænsning.
b) Udfyldelse af basisregistrering på § 3 feltskema fra Danmarks Miljøportal (A4 ark).
Basisregistreringen sikrer bestemmelse af hovednaturtypen og evt. undertype, herunder også
udfyldelse af strukturparametre og en planteliste for området. 1
Trin 3 Efterbehandling
a) Indrapportering i Danmarks Miljøportal (§ 3-arealet i DAI, og feltdata i naturdatabasen) ved
at præcisere eksisterende polygoner, indrapportere nye polygoner og udtage polygoner, hvor
der ikke findes § 3-natur.
b) Arealer, hvor registreret § 3-natur i Danmarks Miljøportal ikke kan genfindes på opdaterede
luftfoto, og feltregistrering ikke kan afklare forholdet videreformidles alle de i processen
indsamlede data og informationer til kommunerne – såfremt ophavsret til luftfoto mv. gør
det muligt. Den nærmere tilrettelæggelse af videreformidling af det nationale projekts
resultater til kommunerne aftales mellem Miljøministeriet og KL i forbindelse med
projektets iværksættelse. Formålet er at fremme en effektiverende myndighedshåndtering i
kommunerne.
c) I takt med oplysninger om § 3 arealerne indsamles gøres disse løbende tilgængelige for
kommunerne via DMP.
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Følgende felter på feltskemaet i DMP udfyldes: Stednavn mv. basisdata, angivelse af undertyper ved afkrydsning,
vegetationsstruktur, drift, naturtypekarakteristiske strukturer samt hydrologi og kystsikring. Derudover udfyldes feltet
med typiske arter for naturtypen - som minimum ved en ikke-systematisk registrering af arter, der kan dokumentere
naturtypen.

B. Krav til kommunernes vedligeholdelse af § 3-registrering
Den fremtidige vedligeholdelse af registreringerne indebærer, at hver af landets kommuner løbende
indenfor 10-årige perioder regnet fra 1. januar 2011 gennemgår det samlede registrerede § 3-areal i
Danmarks Miljøportal, og sammenholder dette med opdaterede luftfoto for hele kommunen.
Formålet er at ajourføre registreringen af § 3-natur.
Eventuelle afvigelser undersøges nærmere, og der foretages besigtigelse med henblik på
verifikation. Årsager til eventuelle ændringer klarlægges og eventuelle overtrædelser af § 3beskyttelsen forfølges. Nye eller ikke tidligere registrerede § 3-områder indberettes i Danmarks
Miljøportal.
Der stilles ikke krav til besigtigelse af de registrerede afvigelser, hvor der findes entydig
dokumentation, der afklarer områdets § 3 status, fx § 3 dispensation truffet af kommune eller amt.
Hvor der er tale om søer, foretages ikke feltregistrering, idet disse som udgangspunkt kan
identificeres og afgrænses ved hjælp af luftfoto.
Kommunerne formidler årligt oplysninger om den løbende vedligeholdelse af § 3-registreringerne.
Disse oplysninger sammenstilles af Miljøministeriet. For at sikre at indsamlingen af oplysninger
sker omkostningseffektivt vil det eksisterende skema om kommunernes tilsyns- og plejeaktiviteter
blive tilføjet oplysning herom. Indberetningens nærmere omfang og tilrettelæggelse aftales nærmere
mellem ministeriet og KL.
Når sagsbehandling i øvrigt giver anledning til, at et § 3-område konstateres, indskrænkes eller
udvides (§ 3-tilladelser/-dispensationer, naturgenopretningsprojekter mv.) eller der konstateres
ændring i naturtypen skal kommunen løbende opdatere på Danmarks Miljøportal.
Som en integreret del af denne aftale indføjes metoden til løbende vedligeholdelse som angivet
ovenfor under afsnit B i en bekendtgørelse og de tilhørende vejledninger på området opdateres på
dette punkt. Der er enighed om, at dette udgør den nødvendige præcisering af den gældende
lovgivnings krav om løbende vedligeholdelse af § 3-registreringen.
Den enkelte kommune gør, som led i denne aftale, information om naturbeskyttelseslovens § 3 og §
3-arealerne i kommunen tilgængelig på sin hjemmeside.

