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Teknisk anvisning til luftfotoregistrering af tabt § 3-natur
1. Formål
Denne anvisning 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
arealanvendelsen. Registreringen indgår i aftalen mellem Miljøministeriet og KL om et bedre
grundlag for beskyttelse af værdifuld dansk natur. De indsamlede data fra kortlægning skal samtidig
danne baggrund for den nødvendige kvalitetssikring og registrering af artssammensætningen i felten
(se den tekniske anvisning til besigtigelse af naturarealer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3
mv. version 1.04 (Fredshavn m.fl. 2010)).
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3. Overordnet beskrivelse af metode
Ændringerne i § 3-arealernes udbredelse digitaliseres ved en systematisk gennemgang af flyfotos
fra 1995, 1999, 2002, 2004, 2006, 2008 og 2010. Som supplement anvendes luftfotos fra 1992-1993
og forårsluftfotos i de geografiske områder, og fra de år, hvor disse er tilgængelige. 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, tilplantning, bebyggelse,
tilgroning osv. Luftfotokortlægningen omfatter alle § 3-arealer, der er registreret i de nuværende
vejledende registreringer. For at sikre en ensartet og reproducerbar kortlægning skal denne
anvisning løbende refereres til ligesom den skal anvendes som reference i tvivlstilfælde.

4. Forberedende arbejde
Til kortlægningen anvendes følgende temaer:
•
•
•
•

Luftfotos fra 1995, 1999, 2002, 2004, 2006, 2008 og 2010.
Regionale luftfotos fra 1992-1993 (hvor tilgængeligt)
Regionale forårsluftfotos
§ 3-temaer (DAI+AIS+statens)

4.1 Områdetildeling
Kortlæggerne vil få tildelt et antal 1x1 km kvadrater med de indeholdende § 3-registreringer.
Selvom denne 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 fordeles imellem
minimum 4 forskellige kortlæggere.

5. Procedure
Den grundlæggende metodik i undersøgelsen er en systematisk screening af § 3-registrerede
områder for ændringer i arealanvendelse. Indenfor hvert enkelt § 3-område gennemgås 2010
luftfotoet. Ved konstatering af en konflikt, eller mistanke om en konflikt, gennemgås alle
tilgængelige luftfotos fra 1995 til 2010.
Hver gang der i et vejledende registreret § 3-område findes et areal hvor anvendelsen er i konflikt
med naturtypens definitioner 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
5) Anførsel af kommentar til brug under feltbesigtigelsen
5.1 Digitalisering af potentielle konfliktarealer
Indenfor § 3-området digitaliseres arealet der på det pågældende luftfoto fremstår som værende i
konflikt med naturtypens definitioner. Varierer det tabte areal nævneværdigt i udbredelse fra år til
år, skal der udføres separate digitaliseringer på hvert luftfoto. Fremstår det tabte areal derimod med
samme udbredelse i flere år, skal arealet kun digitaliseres en gang. Tab ved tilgroning skal kun
digitaliseres på luftfotos fra 1995 og 2010. Definitioner af de enkelte konflikttyper, og deres
arealmæssige udbredelse, står beskrevet under afsnit 6.
Det tilstræbes at registreringerne skal indeholde en afvigelse på maksimalt +/- 5 meter for
polygoner under 2500 m2, mens præcisionen for polygoner over 2500 m2 maksimalt bør afvige med
+/- 10 meter. Det vil dog i mange tilfælde være muligt at opnå en væsentlig bedre præcision end
dette uden et øget tidsforbrug. Se i øvrigt beskrivelsen af en teknisk ændring under afsnit 6.11.

Foto 1-2: Opdyrkede § 3-områder i 2004 (tv.) og 2008 (th.). Her udføres separate digitaliseringer, da udbredelsen 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©.
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5.2 Anførsel af hvilke år konflikten er til stede
Det anføres i tabellen hvilke år der har været ændringer i arealanvendelsen (se tab. 1). Dette betyder
at f.eks. en omlægning af en eng skal markeres det år hvor omlægningen har fundet sted, men ikke
de efterfølgende år, medmindre der er sket nye omlægninger i disse år. Det skal med andre ord ikke
direkte vurderes om arealerne indeholder det tilstrækkelige naturindhold for at være omfattet af
beskyttelsen. Såfremt det kan erkendes at der er sket en omlægning eller anden forstyrrelse i årene
imellem to årgange af luftfotos skal dette markeres som en konflikt i det år hvor det nyeste luftfoto
er fra. Arealer tabt ved tilgroning skal kun registreres i årene 1995 og 2010.
5.3 Anførsel af konflikttypen
Det anføres hvilken arealanvendelse der ligger til grund for det potentielle arealtab ved at vælge en
af de opsatte konfliktkategorier:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opdyrkning
Omlægning
Haver, parker og golfbaner
Bebyggelse
Sommerhusområder
Infrastruktur
Råstofgravning og jorddeponering
Tilplantning
Tørlægning og dræning
Tilgroning
Fejlagtig kortlægning
Teknisk ændring

5.4 Kommentarfelter
Til anvendelse under feltbesigtigelsen bør anføres en bemærkning til den specifikke konflikt. Dette
kan bl.a. dække konfliktens udbredelse, konfliktens position inden for arealet, hvilken/hvilke
årgang(e) af luftfotos konflikten blev konstateret på, samt hvilke forhold der ønskes undersøgt (se
afsnit 5.0). Såfremt et konfliktareal ikke skal besigtiges anføres en begrundelse. Ved tvivl i
luftfototolkningen af specifikke områder kan disse markeres og senere tages op i plenum.
5.5. Kriterier for feltbesigtigelse
I dette felt anføres det om konflikten opfylder betingelserne for at skulle feltbesigtiges eller ej.
Konfliktområder skal feltbesigtiges såfremt minimum et af nedenstående kriterier er opfyldt:
1)
2)
3)
4)

Der er tvivl om konfliktens konsekvens for områdets beskyttelsesstatus
Der er tvivl om beskyttelsesstatus af området generelt
Der er tvivl om den registrerede konflikt er reel
Der er tvivl om konfliktens arealmæssige omfang

Konfliktområde skal ikke feltbesigtiges såfremt:
1) En feltbesigtigelse ikke potentielt vil kunne besvare et eller flere af ovenstående
tvivlstilfælde
2) Der er tale om en teknisk ændring (se afsnit 6.11)
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Såfremt et konfliktområde ikke skal besigtiges anføres en begrundelse i kommentarfeltet (se afsnit
5.5).

6. Beskrivelse af konflikttyper
6.1 Opdyrkning
Definition
Kategorien anvendes når § 3-områder er inddraget i det
intensivt dyrkede areal. Herunder gælder både enårig og
flerårige afgrøder, undtagen plantager af træer, der hører
under tilplantning. Dyrkede arealer har i perioder bar jord
og kan forveksles med omlægning. I tvivlstilfælde skal
arealet kategoriseres som omlagt i stedet for opdyrket.
Genkendelse
På opdyrkede arealer anvendes oppløjning, hvilket
medfører at jordoverfladen fremstår jævn og ensfarvet.
Når jorden er tilsået vil der typisk ses rækker af hjulspor
mellem afgrøderne. I modsætning til kulturengene, vil
farven på den tilsåede mark være helt ensformig pga.
monokulturen.

Foto 3: Eksempel på et opdyrket engareal (sydligst),
mens der på det nordlige areal er foretaget høslæt.
DDO®land 2008, COWI©.

6.2 Omlægning
Definition
Defineres som en oppløjning af arealet uden tegn på
plantning af afgrøder, typisk på ferske enge. Under
kategorien hører også arealer med vegetation, hvorpå det
kan erkendes at arealet er blevet omlagt i et af årene
imellem to flyfoto-årgange. Omlægning kan forveksles
med opdyrkning men i tvivlstilfælde skal arealer med bar
jord kategoriseres som omlægning.
Særligt for ferske enge gælder at de lovligt kan
omlægges med 7-10 års mellemrum, såfremt dette har
været vanlig praksis. En omlægning af en fersk eng bør
Foto 4: Eksempel på et omlagt engareal (sydligst).
Den nordlige del af engarealet er også tidligere
derfor kun digitaliseres såfremt der af den forudgående
omlagt. DDO®land 2008, COWI©.
historik kan konstateres minimum 7 år uden omlægning,
eller såfremt engen fremstår med udpræget
mosaikstruktur på luftfoto fra 1995 (se teknisk anvisning
til luftfotoregistrering af ny og overset § 3-natur (Juel & Nygaard 2011) afsnit 6.1 og 6.2.1).
Genkendelse
En omlægning af et areal vil ofte efterlade tydelige plovfurer, der også vil kunne erkendes et par år
efter omlægningen. I andre tilfælde kan omlægningen kun erkendes på en markant mere homogen
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struktur og mere mørkegrøn vegetation, dog uden tydelige hjulspor. Vegetationen vil farvemæssigt
fremstå mere heterogen end ved intensiv dyrkning.
6.3 Haver, parker og golfbaner
Definition
Haver på over 100 m2, parker og golfbaner der alle er
rekreative områder, der kendetegnes ved intensiv pleje
og kulturplanter. Bygninger med tilhørende haver på
under 100 m2 kan digitaliseres sammen under
kategorien bebyggelse.
Genkendelse
Haver, parker og golfbaner kan erkendes som en lavere
og mere grøn vegetation end på naturområderne, ofte
med enkeltstående træer og buske.

Foto 5: Et § 3-areal der er blevet inddraget til en
større have. DDO®land 2008, COWI©.

6.4 Bebyggelse
Definition
Alle bygninger, indkørsler, gårdsplader og øvrige
konstruktioner i forbindelse med huse. Undtaget herfra
er tilhørende haver på over 100 m2 der registreres under
haver, parker og golfbaner. Undtaget herfra er
sommerhusområder der skal anføres som sådanne.
Genkendelse
Bygninger, indkørsler, gårdspladser ol. er let
genkendelige på de skarpe kanter samt, de for husenes
vedkommende, tydelige skygger.
Foto 6: Nybygget hus. Digitaliseringen inkluderer
det omkringliggende forstyrrede areal. DDO®land
2008, COWI©.

Sommerhusområder
Definition
Større samlinger af mindre huse med små enkle haver
og tilførende veje, inklusiv den i området
mellemliggende natur.
Genkendelse
Områder af små huse med enkle haver, hvor der ofte
ikke ses græsplæner eller tydelige skel imellem
ejendommene. Ofte beliggende ved vandet og i hedeog klitområder, f.eks. ved den jyske vestkyst.
Foto 7: Sommerhusområde. Der udføres en
digitalisering omkring alle tætliggende huse, haver og
veje. Enkeltstående huse digitaliseres for sig.
DDO®land 2008, COWI©.
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6.5 Infrastruktur
Definition
Veje med en bredde på minimum 4 meter i gennemsnit,
parkeringspladser og rundkørsler. Dette omfatter også
ikke-asfaltbelagt infrastruktur. De i 1995-eksisterende
veje skal ikke digitaliseres.
Genkendelse
Både veje, parkeringspladser og rundkørsler er let
genkendelige med skarpe grænser til de
omkringliggende strukturer.
Foto 8: Ikke-asfalteret vej der anvendes af biler, og
derfor vil være omfattet af infrastruktur-kategorien.
DDO®land 2008, COWI©.

6.6 Råstofgravning og jorddeponering
Definition
Råstofgrave, og jorddeponering plus anlægsarbejde.
Såfremt at det kan erkendes at et anlægsarbejde sker i
forbindelse med infrastruktur, bygninger og haver, eller
sommerhusområder skal arealet i stedet for henføres til
disse kategorier.
Genkendelse
Der ses bar jord, og oftest oprindeligt geologisk
materiale.
Foto 9: Eksempel på råstofgravning ved
overdrevsarealer. DDO®land 2008, COWI©.

6.7 Tilplantning
Definition
Kategorien benyttes på områder med vedplanter i ensartet
sammensætning i forhold til art, alder og størrelse, samt
tydelig række- og/eller afstandsinddeling. Tilplantningen
behøver ikke at have et lukket kronedække, i
modsætningen til tilgroning, før arealet defineres som
tilplantet. Under denne kategori hører også egentlige
plantager.
Genkendelse
Se efter skygger og efter om træ-partierne fremstår med
samme farve, højde og samme afstand imellem de enkelte
træer. Det kan også i mange tilfælde erkendes at der er
foretaget jordbehandling/jordforstyrrelse i forbindelse
med udplantningen.

Foto 10: En for nyligt tilplantet hede, inklusiv
ældre tilplantning i østlig side. Hele det tilplantede
areal digitaliseres på trods af at vegetationen er
åben, og der er oprindelig vegetation tilbage
mellem de plantede træer. DDO®land 2008,
COWI©.
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6.8 Tørlægning og dræning
Definition
Kategorien henføres specifikt til registrerede moser og
søer, hvor der ikke kan erkendes vandspejl eller tydelig
fugtighed indenfor det udpegede areal, eller hvor det kan
erkendes at der er udlagt dræn. Der kan både være tale om
bevidste opfyldninger og naturlige tørlægninger.
Kategorien kan også anvendes på enge hvor der er direkte
tegn på dræning, f.eks. ved udlægning af drænrør. Søer der
er opfyldt og har en arealanvendelse der hører under en af
de andre kategorier, skal i stedet henføres til disse (se foto
11). Søer der er opstået som følge af
genopretningsprojekter, skal ikke udpeges som tørlagte i
årene før genopretningen.

Foto 11: Eksempel på tørlagt sø der efterfølgende er
inddraget i det dyrkede areal. DDO®land 2008,
COWI©.

Genkendelse
Der kan for søerne ikke erkendes nogen åben vandflade, mens der for moser slet ikke kan erkendes
nogen mørke fugtige områder. Evt. kan der erkendes nye udlægninger af dræn.

6.9 Tilgroning
Definition
Benyttes på områder med vedplanter i naturlig varieret
sammensætning i forhold til art, alder og størrelse, samt
uden tydelig række- og/eller afstandsinddeling. For at
området betragtes som tilgroet skal der være tale om en
sammenhængende og tæt vegetation med mulighed for
at lægge en indskreven cirkel på minimum 30 meter i
diameter et sted i tilgroningen. Hele tilgroningen og
cirklen behøver ikke at være inden for § 3-polygonet
(se eksempel). Vær opmærksom på at tilgroning som
undtagelse ikke anses som værende en konflikt på
naturtypen mose. Bemærk at tab ved tilgroning kun
skal digitaliseres på luftfotos fra 1995 og 2010.

Foto 12: Eksempel på digitaliseret, tilgroet areal
(rødt polygon), hvor der kan lægges en 30 m
indskreven cirkel inden for tilgroningen. DDO®land
2008, COWI©.

Genkendelse
Se efter skyggerne i en lukket tilgroning, der vil blive
kastet i kanten af tilgroningen. Et tilgroet areal, med
rester af lysåben vegetation, kaster derimod skygger
inde i lysningerne.

Foto 13: Eksempel på tilgroning (rødt polygon) der
skal digitaliseres, selvom der ikke kan lægges en
cirkel på 30 m i diameter indenfor selve § 3-arealet.
DDO®land 2008, COWI©.
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6.10 Fejlagtig kortlægning
Definition
Fejlagtig kortlægning findes hvor områder der ikke er natur er blevet udpeget på grund af
fejltolkning af kortmaterialet. Områder der udpeges som fejlagtig kortlægning bør derfor anvendes
ved polygoner der bør slettes fra de vejledende registreringer. Ved en potentielt fejlagtig
kortlægning vil det ikke være muligt at genkende noget af polygonets form i landskabet på nogen af
de tilgængelige årgange af luftfotos.
I områder hvor digitale luftfotos fra 1992 er tilgængelige, bør vurderingen af om et udpeget område
er fejlkortlagt, baseres på om området kan erkendes som natur på luftfotos fra 1992. I flere
landsdele vil disse kort dog ikke være tilgængelige og her kan vurderingen alene baseres på om der
med landskabets konturer på 1995-billedet, potentielt kan have ligget et naturområde på stedet.
Såfremt at der er tegn, enten på luftfotos eller i højdemodellen, på at der kan have været et
naturområde inden for registreringen, skal digitaliseringen henføres til en af de øvrige
konfliktkategorier.

Foto 14-16: To § 3-udpegede overdrev hvoraf dele af den ene kan anses for at være en fejlagtig kortlægning, da områdets form på
intet tidspunkt kan genfindes i landskabets konturer. DDO®land 1995, 1999. 2008, COWI©.

Genkendelse
En fejlkortlægning kan adskilles fra en teknisk ændring (se nedenfor) på at der ved en
fejlkortlægning ikke kan erkendes noget eksisterende naturareal, hverken på polygonets form, eller
på dets placering. Således vil der ikke ses nogen indikationer på at der skulle have eksisteret natur
inden for registreringen.
6.11 Teknisk ændring
Definition
En teknisk ændring udgør en korrektion af en
eksisterende vejledende registrering, hvor
uoverensstemmelsen skyldes unøjagtigheder i
kortlægningen og ikke en egentlig ændring i
arealanvendelsen. Unøjagtigheder kan opstå som
følge af forkert projektion, og ved manglende
præcision i digitaliseringen.
Ved en forkert projektion er det udpegede § 3-område
blevet georefereret forkert, og polygonet vil ligge
Foto 17: Eksempel på sø der er indtegnet upræcist
vha. et cirkelpolygon, der sandsynligvis også er
forkert georefereret. DDO®land 2008, COWI©.
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forskudt i forhold til naturområdets udbredelse på de
anvendte luftfotos.
En hvis grad af afvigelse kan dog accepteres i de
eksisterende registreringer og skal ikke ændres. For
mindre polygoner under 2500 m2 er en fejlmargen på +/5 meter acceptabel, mens fejlmargenen for polygoner
over 2500 m2 er +/- 10 meter.
Genkendelse
En teknisk ændring kan adskilles fra fejlkortlægningen på
at det eksisterende naturareal vil kunne erkendes i
registreringen, enten på polygonets form, eller på dets
placering, således at der ikke er tvivl om hvilket område
der er blevet registreret.

Foto 18: Eksempel på strandeng der er forkert
georefereret og bør korrigeres. DDO®land 2008,
COWI©.

Foto 19: Eksempel på uoverensstemmelse der ikke skal betegnes som en
teknisk ændring, da uoverensstemmelsen ikke skyldes unøjagtig
kortlægning. Det ikke-registrerede område skal derimod digitaliseres
som ny/overset natur (se teknisk anvisning til luftfotoregistrering af ny
og overset § 3-natur (Juel & Nygaard 2011)). Luftfotos: DDO®land
2008, COWI©.
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7. Adskillelse af natur fra agerland
En af de største udfordringer i luftfotoanalysen ligger i
at adskille høslæt, der ikke er i konflikt med
beskyttelsen, fra omlægning og opdyrkning. Her
opstilles nogle af de karakterer der kan anvendes til
adskillelse:
•

Høslæt giver bredere, lyse striber i arealet end
omlægning.

•

De fremkomne striber ved en omlægning vil
næsten altid være lige. Dog er der ofte udført en
forpløjning på modsat led i kanten af arealet.

•

Ved høslæt er de fremkomne linjer i vegetationen
ikke nødvendigvis lige.

•

Ved pløjninger fra samme år som flyfotoet
fremkommer ofte blottet mineraljord.

•

Området fremstår ensfarvet efter oppløjning i
modsætning til høslæt, hvor området vil fremstå
mere heterogent.

Foto 20: Eksempel på et opdyrket engareal
(sydligst), mens der på det nordlige areal kun er
foretaget høslæt. På arealet med høslæt har maskinen
vendt, mens der på det opdyrkede er foretaget en
forpløjning i kanten. DDO®land 2008, COWI©.

Foto 21: Et let genkendeligt høslæt hvor vegetationen
har brede lyse striber der runder i hjørnerne af arealet.
DDO®land 2008, COWI©.

Foto 22: Luftfoto af omlagt engareal fra 2004.
Omlægningen kan kendes på de smalle striber og i
dette tilfælde på den bare jord. DDO®land, 2004,
COWI©.

Foto 23: Luftfoto af engareal med høslæt. Høslættet
kendes på de forskellige farver i arealet, samt de buede
striber i vegetationen hvor maskinen har vendt.
Området er dog formentlig tidligere omlagt da
vegetationen fremstår mørkegrøn og uden
mosaikstruktur. DDO®land, 2008, COWI©.
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