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Om information til lodsejere
i forbindelse med registrering af beskyttede naturtyper
Projekt om opdatering af § 3-registreret natur
Miljøministeriet og Kommunernes Landsforening har den 19. november 2010
indgået en aftale om et bedre grundlag for beskyttelse af de naturtyper, der
er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Formålet med aftalen er at sikre, at
registreringen af § 3-områderne i hele landet opdateres i Miljøportalen i løbet af
2011 - 2013. Der vil derfor over de næste tre år blive gennemført et landsdækkende projekt, som har til formål at opdatere den vejledende registrering af den
§ 3-beskyttede natur på Danmarks Miljøportal.
Naturstyrelsen har ansvar for opdateringen
Naturstyrelsen har fra 2011 til 2013 ansvaret for opdateringen af § 3-registreringen, og vil være i tæt dialog med de kommuner, hvor registreringen er i gang.
Opdatering sker ved hjælp af luftfotos og feltarbejde
De beskyttede § 3-naturområder registreres i Danmarks Miljøportal. De nuværende registreringer sammenlignes med de nyeste luftfotos, og hvor der er
forskelle, skal naturområdet undersøges i felten. Det kan være, at nogle registrerede naturområder er forsvundet, eller at de er fejlagtigt registrerede. Det
kan også være, at nogle af de naturområder, man kan se på luftfotos, ikke er
registreret, eller at ny beskyttet natur er kommet til.
Hvordan får lodsejerne information om feltarbejde på deres ejendom
Når feltarbejdet går i gang i en kommune, vil Naturstyrelsen i en annonce i
den lokale presse informere om, i hvilken periode Naturstyrelsen besøger det
pågældende område for at gennemføre feltundersøgelser af § 3-naturen. I annoncen vil en kontaktperson blive anført med telefonnummer, således at lodsejerne kan kontakte dem, hvis de ønsker yderligere oplysninger. Annonceringen
vil ske ca. 14 dage før feltarbejdet går i gang.
Udover avisannoncen, vil feltpersonalet ikke varsle deres besøg, og de vil ikke
tage kontakt til lodsejeren under besøget.
I annoncen anføres endvidere formålet med feltarbejdet og der henvises til en
hjemmeside, hvor lodsejerne kan holde sig orienteret. Endelig henvises til de
relevante bestemmelser i naturbeskyttelsesloven.

Feltarbejdet udføres på den måde, at feltpersonalet går igennem området og
registrerer plante- og dyreliv på et skema. Der graves ikke, og der anbringes
ikke undersøgelsesinstrumenter eller lignende. Feltpersonalet vil på forespørgsel kunne fremvise legitimation og annoncen fra den lokale avis. Resultatet af
feltarbejdet vil sidst på året kunne ses på Danmarks Miljøportal som en opdatering af § 3-registreringerne (www.arealinfo.dk) Hvis der registreres uoverensstemmelser overgår sagen til videre behandling i kommunen.
Beskyttede naturtyper
De beskyttede naturtyper kaldes også § 3-naturområder. Det drejer sig om
udpegede vandløb. Søer på 100 m2 og derover, heder, moser, kær og lignende, strandenge og strandsumpe, ferske enge og biologiske overdrev er
beskyttede, når de opfylder naturbeskyttelseslovens definitioner og er større
end 2.500 m2 enkeltvis eller i sammenhæng.
Registreringen er vejledende
Registreringen af de beskyttede naturtyper er et arbejdsredskab for kommunerne og lodsejerne m.fl. Det er arealets faktiske tilstand, og om det opfylder
lovens definitioner af beskyttede naturtyper, der afgør, om det er beskyttet
eller ej. Derfor kaldes § 3-registreringen vejledende. Et areal er ikke beskyttet
alene, fordi det er registreret, og det kan godt være beskyttet, selvom det
ikke er registreret.
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Man kan følge registreringsarbejdet og se, hvilke kommuner det aktuelt foregår
i, samt læse mere om registreringsprojektet og naturbeskyttelseslovens § 3 på
Naturstyrelsens hjemmeside: www.beskyttedenaturtyper.dk

