Opdateret registrering af værdifuld dansk
natur (§ 3-natur)
Sten Asbirk og Tine Nielsen Skafte

Naturstyrelsen gennemfører i perioden 2011-13
en opdateret registrering af de naturtyper, der
er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3:
søer, moser, heder, strandenge, ferske enge og
overdrev. Mere end 240.000 eksisterende regi
streringer i Miljøportalen skal tjekkes for, om naturen er gået tabt, og hele landets areal screenes
for at finde oversete eller nye områder med beskyttede naturtyper. Mere end 37.000 lokaliteter
skal feltbesigtiges på de tre år, undersøgelsen
strækker sig over.
§ 3-beskyttelsen i Naturbeskyttel
sesloven omfatter søer og vand
løb, heder, moser, strandenge,
ferske enge og overdrev. De beskyttede områder udgør noget
af den mest værdifulde natur i
Danmark. § 3-områderne er
spredt over hele landet og er afgørende levesteder for mange
vilde dyr og planter. Samlet ud
gør områderne ca. 9 % af landets areal og repræsenterer både
nogle af de flotteste og mest besøgte naturområder i Danmark.
Samtidigt er mange af § 3-områderne små lokale oaser for det
helt lokale dyre- og planteliv.
Baggrund
I løbet af 2009 var der megen
opmærksomhed og debat om de
beskyttede § 3-områder. Det
blev kritiseret, at registreringen
af § 3-naturen er for uensartet
og nogle steder mangelfuld. Det
blev også hævdet, at der ikke
blev passet tilstrækkeligt på disse
naturområder, og at kommuner
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 e fører for lidt tilsyn med dem.
n
Den daværende miljøminister
Troels Lund Poulsen besluttede
derfor i februar 2010 at sætte
gang i et service-eftersyn af
Naturbeskyttelseslovens § 3.

Service-eftersyn af § 3
Resultatet af service-eftersynet
blev offentliggjort i efteråret
2010. Hovedkonklusionerne var
følgende:
Kommunernes administrationspraksis
Det har ikke givet anledning til
en ændret administrationspraksis, at kommunerne i 2007 overtog ansvaret for § 3-beskyttelsen.
Det viser undersøgelsen fra 2008
af kommunernes § 3-admini
stration, som analyserer, hvor
dan kommunerne har afgjort de
konkrete sager om de § 3-beskyttede områder. Undersøgelsen
omfatter data fra ca. 1.400 afgø
relser truffet af amterne i 2006
samt ca. 1.100 afgørelser truffet
af kommunerne i 2008. Derud
over er data fra Effektvurderingen af naturbeskyttelsesloven fra
1995/1996 inddraget i det om-

§ 3-naturen indeholder nogle af Danmarks mest bevaringsværdige
naturområder, her Jydelejet på Møn.
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fang, det har ladet sig gøre. Det
bemærkes, at antallet af afgjorte
sager er mindre i 2008 end i
1995/1996 og 2006, men undersøgelsen kan ikke angive en årsag til faldet i antal sager.
Håndhævelse
Som en del af serviceeftersynet
er der foretaget en analyse af
mulighederne for at styrke håndhævelsen og skærpe sanktionerne
på § 3-området. Et notat herom
anbefaler bl.a. at en ensartet
praksis i behandlingen af over-

trædelser af § 3 hos kommuner
og politi kan sikres ved en større
grad af samarbejde og videndeling mellem Naturstyrelsen,
kommuner og politi.
Information til lodsejere
Der skal gennemføres en informationskampagne om § 3-be
skyttelsen rettet mod lodsejere i
det åbne land. En informations
folder blev i februar 2011 udsendt til alle lodsejere i det åbne
land. Informationsfolderen be
skriver de beskyttede naturtyper

Naturplejeportal
Desuden blev der åbnet en na
turplejeportal, hvor alle, der er
ansvarlige for eller interessere
de i at tilrettelægge og udføre
naturpleje, kan hente råd og
vejledning. Portalen beskriver,
hvordan naturtyper som f.eks.
enge, overdrev, heder, moser
og søer, kan plejes og vedligeholdes, så den naturlige
mangfoldighed af dyre- og
plantearter bevares. Natur
plejeportalen er et værktøj,
der stiller skarpt på konkrete
udfordringer for den lokale
natur og hjælper med at finde
netop den plejemetode, der
bedst afhjælper problemet. Den
viser samtidig, hvordan man kan
opstille præcise målsætninger for
resultaterne af plejen.
Stikprøvekontrol af registreringerne
Kritikken af registreringen af §
3-naturen medførte, at forholde
ne omkring registreringen skulle
analyseres af Danmarks Miljø
undersøgelser gennem stikprø
ver, der kunne give et konsolide
ret billede af, om der er behov
for ændringer. Stikprøverne vi
ste, at der er en afvigelse på 15URT 35:4 • december 2011
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Tabt natur: Opdyrkede § 3-områder i 2004 (tv.) og 2008 (th.). Her udføres separate digitaliseringer, da udbredel
sen af opdyrkning er forskellig fra år til år. Den enkelte digitalisering må som vist gerne overlappe flere naturtyper.
I nord-vestligt hjørne er digitaliseret et separat konfliktareal der ikke er omlagt, men tilhører konfliktkategorien haver, parker og golfbaner. Da dette areal har samme udbredelse fra år til år indtegnes dette polygon kun en gang.
DDO®land 2004, 2008, COWI©.

21 % mellem det reelle § 3-areal
og den vejledende registrering
på Danmarks Miljøportal. Områderne er beskyttede uanset,
om de er registrerede eller ej,
men registreringen er et vigtigt
arbejdsredskab for kommuner
og borgere.
Stikprøveundersøgelsen tager
udgangspunkt i den vejledende
registrering på Danmarks Miljø
portal og omfatter 500 prøvefelter i 21 tilfældigt udvalgte kommuner. Kommunerne er udvalgt
således, at de tidligere amter re

præsenteres med mindst 1 og
højst 2 kommuner. Ved hjælp af
luftfotos er det undersøgt om §
3-naturen har ændret sig, eller
om der er kommet ny § 3-natur,
som bør være registreret. Efter
luftfoto-undersøgelsen er resul
taterne blevet kvalitetssikret ved
efterbehandling i de enkelte
kommuner. Undersøgelsen omfatter den arealmæssige udvik
ling i perioden 1995 til 2008.
Ny registrering
På baggrund af stikprøveunder

søgelsen indgik Miljøministeriet
og Kommunernes Landsfore
ning den 23. november 2010 en
aftale om registrering af den eksisterende § 3-natur. Formålet
med aftalen er at sikre, at regi
streringen af § 3-områderne bli
ver opdateret over hele landet i
løbet af perioden 2011 - 2013.
Der vil derfor over de næste tre
år blive gennemført et landsdæk
kende projekt, som har til formål
at opdatere den § 3-beskyttede
natur på Danmarks Miljøportal.

Ny/overset natur: Ved hjælp af ældre luftfotos kan der hurtigt screenes for, om lysåbne områder har den nødven
dige kontinuitet. I dette tilfælde kunne det erkendes, at det ene lysåbne område var en skovrydning, mens det andet
ved nærmere eftersyn viste sig at være en mose. DDO®land 2008, 1999, COWI©.
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Registreringens indhold og
omfang
Opdatering af § 3-registreringen
sker ved hjælp af luftfotos og
feltarbejde. Alle de beskyttede §
3-naturområder registreres i
Danmarks Miljøportal. De nuværende registreringer, som omfatter mere end 240.000 § 3-områder, sammenlignes med de
nyeste luftfotos, og hvor der er
forskelle, skal naturområdet undersøges i felten. Det kan være,
at nogle registrerede naturområ
der er forsvundet ved opdyrk
ning, afvanding, tilplantning, til
groning eller bebyggelse m.v. Ud
fra DMU´s stikprøveundersø
gelse vurderes det, at i størrelsesorden 7% af de registrerede §
3-områder skal undersøges i fel
ten. De registrerede § 3-områ
der, hvor der ikke konstateres
forskelle til de nyeste luftfotos,
undersøges ikke yderligere.
Det kan også være, at nogle af
de naturområder, man kan se på
luftfotos, ikke er registrerede, eller at ny beskyttet natur er kommet til. Derfor screenes/gennemses hele kommunens
landareal for overset eller ny
natur, og alle disse potentielt beskyttede naturtyper undersøges i
felten, dog bortset fra søer og
vandhuller, der med rimelig stor
sikkerhed kan identificeres alene
ud fra luftfotos. I alt forventes
det ud fra DMU´s stikprøveundersøgelse, at i størrelsesorden
37.000 områder skal undersøges
i felten. For hvert område, der
undersøges i felten, udfyldes et
skema med vurderinger af områdets strukturforhold m.v., og
der noteres en planteliste (se
figur s.145). Skemaobservationerne lægges ind i Danmarks
Naturdata i Miljøportalen.
Der er således tale om en omfattende arbejdsopgave med et

Opdatering af § 3-natur. I 2011-2013 gennemgås alle registreringer af
§ 3-natur i hele landet. Kortet viser, hvor langt projektet er nået i de enkelte
kommuner (primo oktober 2011). www.naturstyrelsen.dk.

stort behov for botanisk kyndige
feltfolk.
Alle opdateringer skal regi
streres i Miljøportalen. I de til
fælde, hvor naturen er forsvundet, er det kommunerne, som
skal følge op på, om dette er i
overensstemmelse med § 3-beskyttelsen.
Teknisk anvisning til
luftfotoanalyser
Tabt natur
DMU har udarbejdet en teknisk
anvisning til registrering af tabt
natur. Anvisningen har til formål
at beskrive en ensartet metode
til luftfotobaseret registrering af
udpegede § 3-arealer, der potentielt er gået helt eller delvis tabt
som følge af ændringer i areal
anvendelsen.
Ændringerne i § 3-arealernes
udbredelse digitaliseres ved en
systematisk gennemgang af flyfotos fra 1995, 1999, 2002,
2004, 2006, 2008 og 2010. I

kortlægningen udpeges arealer
af enge, moser, heder, overdrev,
strandenge og søer, der vurderes
potentielt at være gået tabt som
følge af ændringer i arealanvendelsen ved f.eks. opdyrkning, til
plantning, bebyggelse, tilgroning
osv.
Luftfotokortlægningen omfatter alle § 3-arealer, der er registrerede i de nuværende vejledende registreringer.
Kortlæggerne vil få tildelt et
antal 1x1 km kvadrater med de
eksisterende § 3-registreringer.
Selvom den tekniske anvisning
har til formål at sikre, at registreringer foretages på en ensartet
måde, kan det ikke udelukkes, at
der vil være mindre forskelle
mellem de enkelte kortlæggeres
fortolkninger af luftfotos. For at
minimere sandsynligheden for
en geografisk skævvridning af
undersøgelsens resultater, vil 1x1
km kvadraterne indenfor de enkelte kommuner blive fordelt
URT 35:4 • december 2011
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imellem flere kortlæggere.
Den grundlæggende metodik i
undersøgelsen er en systematisk
screening af § 3-registrerede om
råder for ændringer i arealan
vendelse. Indenfor hvert enkelt §
3-område gennemgås alle til
gængelige luftfotos fra 1995 til
2010.
Hver gang der i et vejledende
registreret § 3-område findes et
areal hvor anvendelsen er i kon
flikt med naturtypens definitio
ner udføres der:
1) Digitalisering af potentielt
konfliktareal
2) Anførsel af hvilke år
konflikten kan erkendes
3) Anførsel af konflikttypen
4) Anførsel af om arealet skal
feltbesigtiges eller ej
Ny og overset §3-natur
DMU har også udarbejdet en

teknisk anvisning til registrering
af ny og overset §3-natur. For
målet med den anvisning er at
beskrive en ensartet og reproducerbar metode til luftfotoba
seret kortlægning af ny og overset § 3-natur.
Luftfotoregistreringen omfatter en afgrænsning og foreløbig
naturtypebestemmelse af arealer
udenfor den vejledende registrering, hvor vegetationen på luftfotos fremtræder som natur, der
kan være omfattet af naturbe
skyttelseslovens § 3. Som en del
af luftfototolkningen vil det blive
registreret om de fundne områ
der fremtræder som §3-natur på
luftfotos fra 1995 og 2010 (overset §3-natur) eller om det er ny
§3-natur, der er kommet til i
perioden 1995-2010.
Kortlægningen omfatter alle
potentielle § 3-arealer, der ikke

indgår i den vejledende registrering af § 3.
Kortlægningen består af 2
grundelementer:
• Identifikation og afgrænsning
af potentielle § 3-områder
• Undersøgelse af historik vha.
1995-luftfotos
Under kortlægningen udføres
afgrænsning og bestemmelse af
enge, moser, heder, overdrev,
strandenge og søer, der vurderes
potentielt at kunne opfylde kriterierne efter naturbeskyttelseslovens § 3. På de fundne arealer
udføres en analyse af luftfotose
rien, hvor det konstateres, om
der er tale om nyudviklet
§3-natur eller §3-natur, der er
blevet overset i de oprindelige
udpegninger.
Til kortlægningen anvendes
følgende temaer:

Botanik og vegetationstyper er i fokus ved § 3-registreringen – her Salep-Gøgeurt.
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Botanik og vegetationstyper er i fokus ved § 3-registreringen – her Nikkende Kobjælde.

• Luftfotos fra 1995, 1999, 2002,
2004, 2006, 2008 og 2010
• § 3-temaer (DAI og statens)
• Højdemodel (DTM)
• Det Danske Kvadratnet med
en cellestørrelse på 1x1km.
Teknisk anvisning til feltre
gistrering
DMU har udarbejdet en teknisk
anvisning til feltarbejdet. Feltre
gistreringen skal give et tilstræk
keligt grundlag for at afgøre om
naturarealer, der er blevet udvalgt i luftfotobehandlingen til
feltregistrering, har § 3-status jf.
Naturbeskyttelsesloven. Den tek
niske anvisning giver mulighed
for at foretage indsamlingen af
naturdata efter ensartede og reproducerbare metoder.
Til dataindsamlingen benyttes
standardiserede registreringsske-

maer til feltbesigtigelse af de beskyttede naturtyper og data lag
res i Danmarks Naturdata,
Miljøportalen. Skemaerne og
hele metoden til beregning af
naturtilstand er udviklet af
DMU for Naturstyrelsen i dialog
med kommunerne. Der er udviklet et skema for hver af de §
3-beskyttede naturtyper.
Registreringen omfatter en afgrænsning af lokaliteten og en
vurdering af hvilke hovednaturtyper og evt. undertyper, der
forekommer. Der udføres en re
gistrering af strukturindikatorerne for hver af lokalitetens ho
vednaturtyper, og en
ikke-systematisk opgørelse over
arter fundet på naturarealet.
Metoden giver mulighed for
beregning af en naturtilstand på
arealet efter samme principper

som i kommunernes besigtigelser
og Natura 2000-planlægningen.
På grundlag af registreringen
kan der beregnes et strukturindeks, der beskriver arealets strukturelle tilstand og dermed omfanget af positive strukturer og
negative påvirkninger på arealet.
Ud fra artslisten kan det dokumenteres, at naturtypen er tilste
de på arealet, og om særligt værdifulde eller problematiske arter
er tilstede. Den ikke-systematiske
metode giver dog ikke mulighed
for at beregne et artsindeks, der
beskriver den aktuelle biologiske
tilstand på arealet. Naturtilstan
den for arealet baseres således
alene på strukturindekset.
Metoden er tænkt at være en
relativ hurtig og ressourcebespa
rende vurdering af arealet, der
skal kunne klares på i gennemURT 35:4 • december 2011
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snit 0,5-1 time. Mosaikprægede,
komplekse og meget artsrige lo
kaliteter vil tage længere tid, og
mere ensartede, artsfattige area
ler vil tage kortere tid.
Ved feltbesøget registreres ka
rakteristiske arter for naturtypen,
indikatorarter, rødlistede arter,
bilag IV-arter og evt. invasive
arter. Oplysninger om karakteri
stiske arter, antallet af indikator
arter, stjernearter og problemar
ter vil give et fingerpeg om
arealets § 3-status og biologiske
tilstand. Ønsker man et egentligt
artsindeks forudsætter det en sy
stematisk udarbejdet artsliste fra
et dokumentationsfelt jf. den tek
niske anvisning for besigtigelse
af naturarealer (Fredshavn m.fl.
2010b).
Indikatorarter er indikatorer
for høj eller god artsindeks, og
forekommer flere indikatorarter
på en lokalitet er der stor sand
synlighed for at arealet har en
høj biologisk værdi.
Hvem udfører
registreringerne
Naturstyrelsen har ansvar for
opdateringen af § 3-registreringen. Styrelsens decentrale enhe
der udfører luftfotoanalyserne,
men en del af feltarbejdet er
sendt i udbud for årene 2012 og
13. Projektet finansieres af Mil
jøministeriet med 36 mio. kr.
Styrelsen vil være i tæt dialog
med de kommuner, hvor regi
streringen er i gang.
Når opdateringen er færdig, er
det kommunernes opgave at ved
ligeholde registreringen af den §
3-beskyttede natur. Som noget
nyt skal kommunerne fremover
gennemgå de beskyttede natur
arealer i en 10-årig cyklus. Reg
lerne for dette vil blive præciseret
i lovgivningen.
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Pilotår i 2011
I 2011 gennemføres et pilotprojekt, hvor alle faser af opgaven
vil blive afprøvet i et mindre antal kommuner. Det drejer sig om
Holstebro, Mariagerfjord, Haderslev, Odense, Næstved, Roskil
de, Egedal og Furesø kommuner.
Man kan løbende følge på en
hjemmeside, hvor langt vi er
kommet i registreringsprocessen
i de enkelte kommuner, se www.
beskyttedenaturtyper.dk. På
hjemmesiden kan man også
finde en § 3-statistik over udvik
lingen i kommunernes § 3-områ
der, og den vil blive opdateret
med slutresultatet af den opdaterede registrering, når den foreligger. For alle kommuner vil
Naturstyrelsen desuden udar
bejde en kort sammenfattet rapport med hovedresultaterne af
registreringsarbejdet.
Perspektiver
En række kommuner har alle
rede gennemført en hel eller
delvis nyregistrering af deres §
3-beskyttede naturområder, inden det landsdækkende opdate
ringsprojekt kom i gang. En totalregistrering af alle kommunens § 3-områder baseret på feltbesøg giver det bedste grundlag
for at gennemføre en naturkvali
tetsplanlægning til prioritering af
naturpleje, fredning, naturgen
opretning og etablering af et
sammenhængende grønt naturnetværk m.v. i kommunen. Naturinteresserne kan på et velfunderet grundlag bedre planlægges
i sammenhæng med andre interesser fx landskabsbevarelse, fri
luftsliv, sundhed og adgang til
naturen mv.
De enorme mængder af botaniske data, der vil blive tilført
Miljøportalen, vil der også være

en stor udfordring i at få nyttig
gjort ud over deres klare sagsbehandlingsværdi. Der må kunne
gennemføres f.eks. specialeprojekter m.v. til tværgående analy
ser af botaniske indikatorarters
forekomst og f.eks. relationer/afhængighed af områdernes strukturindeks, udbredelsen og trus
len af invasive plantearter,
hyppighed og betydning af trus
ler som opdyrkning, afvanding,
tilplantning, tilgroning og bebyg
gelse m.m.m.
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