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Lidt baggrund

Kritik af registreringen og administrationen af § 3-naturen (2007-2009)

Serviceeftersyn af § 3-området (1. feb 2010)

DMU-stikprøve af § 3-registreringerne 
(ca. 20% afvigelser – 7 % tabt og 8-14% ny natur)

Aftale  mellem Miljøministeriet og KL (nov 2010)
(36 mio til opdatering af den landsdækkende registrering på 3 år + forbedringer i 
Miljøportalen)
(Bevillingsprofil: 6% i 2011, 34% i 2012, 60% i 2013)
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Luftfototolkning

Gennemgang af hele landet
- uoverensstemmelser mellem 
eksisterende § 3-kortlægning og 
nyeste ortofoto 
- ny/overset natur.

Opgaven er gennemført i perioden 
april 2011 til august 2013

I alt blev 310.000 lokaliteter 
luftfototolket – 40.000 mere end det 
oprindelige estimat.

WebGIS til luftfototolkning



Naturstyrelsen SIDE 4

Feltarbejde

Besigtigelse af ny/overset natur samt 
uoverensstemmelser 
(undtagelse: søer)

Opgaven er gennemført i perioden 
maj 2011 til oktober 2013.

I alt er besigtiget knap 40.000 
lokaliteter – 2.000 mere end det 
oprindelige estimat. 
Heraf ca. 11.500 af konsulenter (heraf 
2 kommuner). 

MobilGIS og PDFblanket på 
TabletPC
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Videre forløb – efter feltarbejde

Kvalitetssikring (NST) (Konsistens- og overlapskontrol m.m.)

Datapakke i høring hos kommunerne (kom)

Håndtering af kommunale kommentarer (NST)

Data i DMP (NST) (§ 3-lag, besigtigelseslag, Naturdatabase)

Afrapportering pr. kommune (NST)

• Rapport

• Datapakke (total-lag, uoverensstemmelser, nye søer i eksisterende natur)

Afrapportering - landsdækkende (DCE) 

Kommunal opfølgning (kom)

• Opfølgning på uoverensstemmelser

• Opdatering af § 3-lag
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Samlet datapakke i høring

Omfattende datasæt

• Uoverensstemmelser

• Nye og oversete (som er natur)

• Tekniske ændringer

• Fejlkortlægninger

• Nye og oversete (som IKKE er natur)

• Feltbesigtigede (delmængde af ovenstående)

Styret tilbagemelding med bestemte koder (vejledning)

1. § 3-laget i DAI skal IKKE opdateres

2. § 3-laget i DAI afventer 

3. § 3-laget i DAI opdateres

4. NST opfølgning
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Samlet datapakke i høring

4 måneder til at kommentere – men ikke et krav at alle data gennemgås

Gode kommentarer gør håndteringen nemmere – Husk argumenter ved 
afvigelse fra udgangspunktet

Erfaring fra pilotkommuner (se vejledning)

• Genopdyrkningsret

• Sagsmateriale

• Egne kortlægningsdata

• Jo mere i GIS – jo mindre tidsforbrug

Kompliceret datamodel til håndtering af mange formål (afgrænsning i 
DAI, besigtigelser, fremdrift, problemtyper og naturtyper for både luftfoto og 
felt, ortofotos med natur/konflikt, høringsoplysninger, afrapportering)
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Kommunal opfølgning

Den enkelte kommune får en rapport med resultaterne af NST’s 
opdaterede § 3-registreringer + et samlet datasæt

• NST offentliggør rapporterne på hjemmesiden

Kommunerne skal følge op på uoverensstemmelser ved at afgøre, om 
der er sket en overtrædelse af § 3-beskyttelsen

Inspiration fra Fåborg-Midtfyn-modellen om samarbejde med 
landbrugs- og grønne organisationer

Hvis der er tale om en overtrædelse, skal kommunerne  håndhæve § 3-
beskyttelsen

• Det sker typisk ved at påbyde retablering af naturområdet

• I grove tilfælde anmeldes ejeren til politiet
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Håndhævelse

Naturstyrelsen samarbejder med KL og kommunerne om håndhævelse 
af § 3 bl.a. gennem:

• Håndhævelsesvejledning

• Har i 2012 afholdt workshop som kortlagde barrierer for 
håndhævelse af § 3

• Kurser i Envina om § 3-håndhævelse

• Mere samarbejde mellem kommunerne og politikredsene



Kommunernes vedligeholdelse af § 3-
registreringen

Den gældende lov præciseres om kommunernes pligt til at 
vedligeholde § 3-registreringen.

Hver kommune skal indenfor et 10-årigt interval fra 1/1 2011 
gennemgå det samlede registrerede og potentielle § 3-areal

• Afvigelser kontrolleres og nødvendige feltbesigtigelser gennemføres

• Det sker indenfor gældende økonomiske ramme

• Miljøministeriet følger kommunernes vedligeholdende registrering

Kommunerne skal informere om NBL § 3 og de vejledende 
registrerede arealer på egen hjemmeside



Natur og Landbrugskommissionens anbefalinger
om NBL § 3

Bindende udpegning af § 3-arealer

Ny- og afregistrering skal ske som afgørelser med mulighed for klage

§ 3-områder i byzone og sommerhusområder fra før 1992 skal være 
beskyttede i fuldt omfang

Forbud eller begrænsning mod gødskning og sprøjtning af beskyttede 
naturarealer

Statslig plejepligt skal tydeliggøres

Større bøder for overtrædelser af naturbeskyttelsen
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Information om projektet 

Løbende opdatering af NST’s 
hjemmeside – bl.a.:
- status for projektet
- foldere
- faktaark
- traktorark
- vejledninger
- info til kommuner
- aftalen mellem KL og MIM
- rapporter for hver kommune

www.beskyttedenaturtyper.dk

Søren Bagger

Landinspektør

Projektleder 

- § 3-registreringsprojekt

Mail: sorba@nst.dk

Tlf: 7254 3721


