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LandbrugsAvisen 2. sektion

Jydelejet. § 3-naturen indeholder nogle af Danmarks mest bevaringsværdige naturområder, her Jydelejet på Møn. Et græsningslaug plejer området. Foto: Sten Asbirk

37.000 lokaliteter skal
tjekkes for ny natur
I de næste tre år skal
Naturstyrelsen gennemgå det danske
landskab for naturtyper,
der er omfattet af
Naturbeskyttelsesloven.
Af Tine Nielsen Skafte,
Sten Asbirk og Elin Pitter,
Naturstyrelsen
I de kommende måneder,
fra maj til september, kommer der folk fra Naturstyrelsen ud i det danske landskab
for at gennemgå heder, overdrev, enge, moser og andre
naturtyper, der er omfattet af
naturbeskyttelseslovens § 3.
På baggrund af en aftale mellem Kommunernes
Landsforening og Miljøministeriet har Naturstyrelsen
sat et projekt i gang, hvor der
sættes fokus på at kortlægge
§ 3-naturtyperne, og på at få
formidlet hvordan de bedst
muligt beskyttes og plejes
fremover.
§ 3-beskyttelsen i naturbeskyttelsesloven
gælder

både for det åbne land og
skov. Beskyttelsen omfatter søer og vandløb, heder,
moser, strandenge, ferske
enge og overdrev og udgør
dermed en væsentlig del af
Danmarks værdifulde natur.
§ 3-områderne er spredt over
hele Danmark og er vigtige
levesteder for mange vilde
dyr og planter. Samlet udgør
områderne ca. ni pct. af Danmarks areal og repræsenterer
både nogle af de flotteste og
mest besøgte naturområder i
landet. Samtidig er mange af
§ 3-områderne små oaser for
det lokale dyre- og planteliv
og bidrager hermed til opretholdelsen af den biologiske
mangfoldighed i Danmark.
Hvorfor skal der registreres
nu?
Der er indgået en aftale mellem Miljøministeriet og
Kommunernes
Landsforening om at opdatere og vedligeholde registreringen af
de § 3-beskyttede områder.
Det er Naturstyrelsen, der

står for opdateringen i perioden 2011-13, og det er kommunerne der efterfølgende
skal vedligeholde registreringerne inden for 10-årige
intervaller.

”

Der er ingen plejepligt for de private
lodsejere, så naturen
er afhængig af ejernes
interesse for at gøre
en indsats for naturen.

I alt skal Naturstyrelsen
på luftfoto tjekke mere end
240.000 eksisterende registreringer for, om naturen er
gået tabt, og hele Danmarks
areal skal 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.
For at sikre projektet et
godt resultat er der etableret
en følgegruppe med Landbrug & Fødevarer, Dansk
Skovforening,
Danmarks
Naturfredningsforening og
Kommunernes
Landsforening, som rådgiver om arbejdet.
Naturpleje
En betingelse for at opretholde de fleste af de lysåbne
naturtyper er, at der foretages en drift med græsning
og høslæt eller pleje af områderne. Der er ingen plejepligt for de private lodsejere,
så naturen er afhængig af
ejernes interesse for at gøre
en indsats for naturen. Både
kommunerne og Naturstyrelsen vejleder i plejeforanstaltninger. Der er mange
gode eksempler på en frivillig indsats, f.eks. er der blevet etableret græsnings- og
høslætlaug. Der er store fordele for både naturen og
ejerne i at tænke i større

sammenhængende plejetiltag, hvor flere ejendommes
arealer indgår.
Der er også åbnet en naturplejeportal,
(www.beskyttedenaturtyper.dk), hvor
der kan hentes råd og vejledning. Portalen beskriver,
hvordan naturtyperne kan
plejes og vedligeholdes, så
den naturlige mangfoldighed af dyre- og plantearter
bevares.
Vil du vide mere
I 2010 udsendte Naturstyrelsen et informationshæfte om
§ 3-beskyttelsen til alle lodsejere i det åbne land. Hæftet
kan også ses på www.beskyttedenaturtyper.dk. I maj i år
har Naturstyrelsen udsendt
et A4 ark med en kort version af hæftets indhold. Arket er egnet til at have med i
traktoren.
Arket kan fås gratis ved
henvendelse til Miljøministeriets netbutik eller ses
på dette link www. naturs t y re l s e n . d k / u d g ive l s e r /

aarstal/2012/pas paa naturen
paa din ejendom.htm

Mere information
Naturstyrelsen har i maj
annonceret i den lokale
presse om, at feltregistreringerne af naturtyperne
vil foregå i maj-september
i de konkrete kommuner.
Af annoncen fremgår,
hvem der er Naturstyrelsens kontaktperson.
Lodsejerne kan kontakte
denne person, hvis de
ønsker flere oplysninger.
Lodsejeren kan endvidere
holde sig orienteret på Naturstyrelsens hjemmeside,
(www.beskyttedenaturtyper.dk), og her følge med
i, hvor langt registreringsarbejdet er nået.
Resultatet af feltarbejdet
vil kunne ses på Miljøportalen (www.arealinfo.dk)
som en opdatering af §
3-registreringen.

