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Naturstyrelsens tidsplan for registrering af arealer om-
fattet af naturbeskyttelseslovens § 3 i 2012 og 2013 
 
Som bekendt har Miljøministeriet og Kommunernes Landsforening den 19. 
november 2010 indgået en aftale om et bedre grundlag for beskyttelse af 
værdifuld dansk natur omfattet af naturbeskyttelselovens § 3. 
 
Aftalen omfatter en opdatering af § 3-registreringen i Danmarks Miljøportal 
(DMP). Det er Naturstyrelsen, der gennemfører opdateringen, og kommu-
nen er orienteret om arbejdet i brev af 8. april 2011. 
 
I 2011 er opdateringen påbegyndt i 8 pilotkommuner, og ved afslutningen af 
feltsæsonen er 3 kommuner helt registrerede færdigt. Der pågår nu arbejde 
med at efterbehandle data, inden de pågældende kommuner får lejlighed til 
at gennemse materialet. Herefter vil Naturdatabasen og Danmarks Arealin-
formation i Danmarks Miljøportal blive opdaterede. 
 
Fagfolk fra bl.a. de 8 pilotkommuner har deltaget i en følgegruppe, hvor re-
gistreringsarbejdet er blevet drøftet. Der har været afholdt møder den 29. 
april og 14. november i Odense. 
 
Naturstyrelsen vil i samarbejde med Aarhus Universitet (tidligere DMU) ud-
arbejde en rapport over pilotåret, omfattende dels processer, arbejdsgange 
samt værktøjer og dels udviklingen i naturregistreringerne. Rapporten for-
ventes offentliggjort i marts 2012. 
 
Naturstyrelsen er nu ved at gøre klar til at påbegynde arbejdet i de næste 
kommuner. I den forbindelse er der udarbejdet en plan for de kommende 
års arbejde. Planen vedlægges, og vil desuden blive lagt på 
www.beskyttedenaturtyper.dk, hvor der også findes oplysninger om aftalen 
mellem Miljøministeriet og KL, fremdriften i registreringsprojektet samt øvrig 
information om § 3-serviceeftersynet, som forløb i 2010. Det kan blive nød-
vendigt at foretage justeringer i planen undervejs, men dette vil fremgå at 
hjemmesiden og i dialog med de involverede kommuner. 
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Bemærk, at planen tager udgangspunkt i, hvornår feltarbejdet for de enkelte 
kommuner påbegyndes, og luftfototolkningen kan derfor godt begynde året 
før.  
 
Hver enkelt kommune vil blive kontaktet forud for at Naturstyrelsen begyn-
der registreringsarbejdet med henblik på at drøfte processen og kommu-
nens egne registreringer, planer for § 3-arbejdet og eventuelle ønsker til 
arbejdet. 
 
Vedlagte Faktaark beskriver processen og samarbejdet med kommunerne. 
 
 
Med venlig hilsen 

    
Søren Bagger  Søren Hald 
Projektleder   Kontorchef 
 


