Faktaark 3
Til kommunale naturmedarbejdere

Om samarbejdet mellem kommunerne og Naturstyrelsen
i forbindelse med opdateret registrering af § 3-natur
Kort om projektet: Opdatering af registreret § 3-natur
Alle landets registreringer af § 3-natur skal gennemgås i årene
2011 – 2013. De nuværende over 240.000 § 3-områder skal
sammenholdes med de nyeste luftfotos. Hvor der er forskelle
skal området undersøges i felten. Der kan være flere forskelle:
Dels kan det være, at nogle af de registrerede områder er forsvundet, dels kan det være, at nogle naturområder man kan se
på luftfotos, ikke er registrerede. Alle opdateringer skal registreres i Miljøportalen. Aftalen mellem Miljøministeriet og Kommunernes Landsforening om et bedre grundlag for beskyttelse af
værdifuld dansk natur kan ses på: beskyttedenaturtyper.dk
2011 var et pilotprojekt-år
I 2011 er der blevet indsamlet erfaringer med luftfotoanalyse og
feltarbejde. I 8 kommuner er registreringen påbegyndt og heraf
er 3 kommuner helt færdige.
I 2012 og 2013 skal resten af landets kommuner gennemgås
Det helt store arbejde finder sted i 2012 (ca. 18 kommuner) og
2013 (ca. 60 kommuner). Naturstyrelsen har udarbejdet en plan
for, hvilket år de forskellige kommuner skal gennemgås. Der
kan naturligvis komme ændringer i planen, og den til enhver tid
opdaterede plan vil kunne ses på hjemmesiden: beskyttedenaturtyper.dk.
Et antal kommuner har oplyst, at de allerede har gennemført
en nyregistrering af alle deres § 3-beskyttede naturområder,
inden det landsdækkende projekt kom i gang. Helt færdigregistrerede kommuner vil komme til at fremgå af hjemmesiden.
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Samarbejde mellem kommuner og Naturstyrelsen
For at sikre projektet et godt resultat og efterfølgende fortsat
godt samarbejde om beskyttelse af § 3-naturen i Danmark, er
der etableret fora for samarbejde om projektet på forskellige
niveauer:
• Styregruppe (KL og Miljøministeriet): Opfølgning på indholdet
i § 3-aftalen.
• Følgegruppe (KL, DN, Landbrug & Fødevarer, Dansk Skovforening): Overordnet information og drøftelse af projektet.
• Kommunefølgegruppe (8 pilotkommuner + et par § 3 erfarne
kommuner): Generelle drøftelser og aftaler om samarbejdet
mellem NST og kommunerne om konkrete problemstillinger.
• Kommunemøder (hver enkelt kommune og Naturstyrelsen):
Samarbejde, tilpasning til kommunale ønsker og udveksling
af datamaterialer, fremdrift mm.
Naturstyrelsen er i dialog med de enkelte kommuner
Inden arbejdet går i gang i den enkelte kommune, er der dialog
mellem kommunen og Naturstyrelsen:
• Naturstyrelsen sender et brev til kommunens afdeling for
teknik og miljø med orientering om, hvornår arbejdet tænkes
startet og aftaler en mødedato.
• Kommunen og Naturstyrelsen mødes og drøfter processen
for § 3-arbejdet i kommunen, fx om der er kommunale oplysninger, som kan være nyttige i Naturstyrelsens registreringsarbejde, afstemning af forventninger, overdragelse af resultater,
efterfølgende opgaver, tidsplan mm.
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Når arbejdet går i gang
Naturstyrelsen har ansvar for opdateringen af § 3-registreringen. Der er udarbejdet tekniske anvisninger for luftfoto- og
feltarbejdet af Institut for Bioscience, AU tidl. DMU. De findes
også på projektets hjemmeside. Styrelsens decentrale enheder
udfører luftfotoanalyserne, men en del af feltarbejdet er sendt i
udbud. Kommunens medarbejdere er velkomne til at komme
med på en fælles dag i felten.
Naturstyrelsen annoncerer i den lokale ugeavis om at registreringen begynder i kommunen for at orientere lodsejere og
borgere.
Når arbejdet afsluttes i kommunen
Inden registreringen afsluttes i den enkelte kommune, vil kommunen få lejlighed til at gennemgå resultaterne og supplere
med kommunens egne oplysninger mv. Herefter udarbejder
Naturstyrelsen en kort sammenfattet rapport med hovedresultaterne af registreringsarbejdet og sørger for, at den opdaterede
registrering gøres tilgængelig for alle på Danmarks Miljøportal.
Institut for Bioscience rådgiver Naturstyrelsen om kvalitetssikring og udarbejder en opsamling af resultaterne fra opdateringen af § 3-registreringen.

Kommunerne skal følge op
I de tilfælde hvor opdateringen har vist, at naturen er forsvundet,
er det kommunen, som skal følge op på, om dette er i overensstemmelse med § 3-beskyttelsen.
Når Naturstyrelsens registrering er færdig, er det kommunens
opgave at vedligeholde registreringen af den § 3-beskyttede
natur. Som noget nyt skal kommunerne fremover gennemgå
de beskyttede naturarealer i en 10-årig cyklus. Reglerne for
dette vil blive præciseret i lovgivningen.
Hjemmesiden www.beskyttedenaturtyper.dk
Er stedet, hvor Naturstyrelsen samler alle informationer om projektet, bl.a. faktaark, artikler, baggrund for projektet, tekniske anvisninger til luftfoto- og feltarbejdet - samt ikke mindst oplysninger om:
• hvilket år det er planlagt at arbejde i de forskellige kommuner
• et kort, der viser, hvor langt projektet er nået i de enkelte
kommuner
• udviklingen i kommunernes § 3-områder

