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Analyse af § 3 strandsump 

 
 
Hovedkonklusioner 
 

• Naturtypen strandsump har meget få ansøgninger i både 2006 og 2008, der kan derfor ikke 
siges noget kvalificeret om ændringen de to år imellem 

 
 
Antal sager om § 3 strandsump 
 
By- og Landskabsstyrelsen har i 2008 registreret 1085 § 3-sager fordelt på 10 forskellige naturtyper. 
§ 3 overdrev udgør med 2 sager mindre end 0,5 % af samtlige § 3 afgørelser for 2008. I 2006 blev 
der registreret 1391 sager hvoraf 7 sager omhandlede § 3 strandsump, dette svarer til ca. 0,5 % af 
samtlige afgørelser det år. Det samlede antal ansøgte sager for § 3-områder viser et fald på 22 % fra 
2006 til 2008. 
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Tilsynssager og ansøgninger om tilstandsændringer i § 3 strandsumpe  
 
Det samlede antal tilstandsændringer for alle naturtyper falder fra 1703 tilstandsændringer i 2006 til 
1520 tilstandsændringer i 2008, dvs. et fald på ca. 11 %. Antal ansøgte tilstandsændringer i 
strandsumpe er 7 tilstandsændringer i 2006 og 4 tilstandsændringer i 2008. Andelen af 
tilstandsændringer i § 3 strandsumpe er i både 2006 og 2008 under 0,5 % af samtlige 
tilstandsændringer. 
 
De mest ansøgte tilstandsændringer er etablering af sti eller sø. I 2006 er der i alt søgt om 5 
forskellige kategorier af tilstandsændringer, mens der i 2008 i alt er søgt om 3 forskellige 
tilstandsændringer.  
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Figur 1a Ansøgte tilstandsændringer og tilsyn med § 3 
strandsumpe i 2006 fordelt efter ansøger. 
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Figur 1b Ansøgte tilstandsændringer og tilsyn med § 3 
strandsumpe i 2008 fordelt efter ansøger. 

 
 
Figur 1 viser fordelingen af ansøgte tilstandsændringer på forskellige kategorier i 2006 og 2008. 
Der er meget få kategorier begge år, og der ansøges ikke om de samme tilstandsændringer årene 
imellem. 
 

• Der er ansøgt om meget få tilstandsændringer begge år 
 

• Der ansøges ikke om de samme tilstandsændringer årene imellem 
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Ansøger til tilstandsændringer og tilsyn i § 3 strandsumpe 
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Figur 2a Afgørelser til ansøgte tilstandsændringer og 
tilsyn i § 3 strandsumpe i 2006. 
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Figur 2b Afgørelser til ansøgte tilstandsændringer og 
tilsyn i § 3 strandsumpe i 2008. 

 
 
Figur 2 viser, hvilke kategorier af tilstandsændringer, der er givet dispensation, afslag og 
lovliggørelse til.  
 

• Idet antallet af tilstandsændringer i naturtypen strandsump er meget lille, kan der ikke siges 
noget kvalificeret om afgørelsespraksis 
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Vilkår i forbindelse med dispensationer og lovliggørende dispensationer til tilstandsændringer 
i § 3 strandsumpe 
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Figur 3a Vilkår for dispensation og lovliggørende 
dispensation til § 3 strandsumpe fordelt efter ansøger i 
2006. 
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Figur 3b Vilkår for dispensation og lovliggørende 
dispensationer til § 3 strandsumpe fordelt efter ansøger 
i 2008. 

 
 
Figur 3 viser, hvilke vilkår der er stillet som betingelse for dispensationer og lovliggørende 
dispensationer til tilstandsændringer i § 3 strandsumpe. 
 

• Der er stillet flere vilkår i 2008 på trods af færre tilstandsændringer sammenlignet med 2006 
 
 



5 

Vurdering af dispensationer/lovliggørende dispensationer for § 3 strandsumpe 
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Figur 4a Vurdering af dispensation/lovliggørende 
dispensation for § 3 strandsumpe i 2006. 
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Figur 4b Vurdering af dispensation/lovliggørende 
dispensation for § 3 strandsumpe. 

 
 
Figur 4 viser, om den dispensationsgivende myndighed har vurderet, om der er tale om 
tilstandsændringer til fordel for naturtypen og dens tilknyttede plante- og dyreliv, eller om der er 
tale om, at strandsumpen ikke får sin biologiske tilstand forringet. 
 

• Vurderingerne er ens årene imellem 
 

• I 2006 er der på baggrund af 7 sager registreret 3 vurderinger, mens der i 2008 på baggrund 
af 2 sager er registreret 2 vurderinger 

 
 
Resultater for § 3 strandsumpe 
 
Der er registreret meget få sager om tilstandsændringer i strandsump, og der er derfor ikke grundlag 
for at diskutere det registrerede data, idet dette data er forbundet med alt for store tilfældigheder.  
 

  

 


