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Nedenstående værdier bygger på Naturstyrelsens nøgletal for de 11 

kommuner i Nordjylland rangeret efter antal uoverensstemmelser: 
 

 

 

Hjørring Kommune (baseret på udkast til NST rapport) 
Kommunen har1178 uoverensstemmelser, og det svarer til, at 12 ud af 100 naturområder i 

kommunen desværre må betegnes som potentielt tabt natur. Arealmæssigt drejer det sig om 634 ha § 3 

beskyttet natur som er forsvundet, og det svarer til 6,0 % af kommunens samlede § 3 arealer. 

Hyppigste påvirkningsfaktorer er opdyrkning: 54 % af antal uoverensstemmelser er arealmæssigt 

opdyrket, hvilket svarer til 358 ha. 

En yderlig påvirkningsfaktor er omlægning: 22 % af antal uoverensstemmelser er arealmæssigt 

omlagt, hvilket svarer til 180 ha. 

Opdyrkning og omlægning udgør 538 ha svarende til 85 % potentielt tabt natur 

Netto tilvækst af naturarealer: -281 ha 

 

Brønderslev Kommune (baseret på udkast til NST rapport) 
Kommunen har 939 uoverensstemmelser, og det svarer til, at 17 ud af 100 naturområder i 

kommunen desværre må betegnes som potentielt tabt natur. Arealmæssigt drejer det sig om 568 ha § 3 

beskyttet natur som er forsvundet, og det svarer til 9,4 % af kommunens samlede § 3 arealer. 

Hyppigste påvirkningsfaktorer er opdyrkning: 53 % af antal uoverensstemmelser er arealmæssigt 

opdyrket, hvilket svarer til 375 ha. 

En yderlig påvirkningsfaktor er omlægning: 11 % af antal uoverensstemmelser er arealmæssigt 

omlagt, hvilket svarer til 98 ha. 

Opdyrkning og omlægning udgør 473 ha svarende til 83 % potentielt tabt natur 

Netto tilvækst af naturarealer: - 394 ha 

 

Frederikshavn Kommune 
Kommunen har 728 uoverensstemmelser, og det svarer til, at 8 ud af 100 naturområder i 

kommunen desværre må betegnes som potentielt tabt natur. Arealmæssigt drejer det sig om 569 ha § 3 

beskyttet natur som er forsvundet, og det svarer til 4,1 % af kommunens samlede § 3 arealer. 

Hyppigste påvirkningsfaktorer er opdyrkning: 47 % af antal uoverensstemmelser er arealmæssigt 

opdyrket, hvilket svarer til 177 ha. 

En yderlig påvirkningsfaktor er omlægning: 10 % af antal uoverensstemmelser er arealmæssigt 

omlagt, hvilket svarer til 65 ha. 

Opdyrkning og omlægning udgør 242 ha svarende til 43 % potentielt tabt natur 

Netto tilvækst af naturarealer: - 413 ha 

 

Jammerbugt Kommune   
Kommunen har 587 uoverensstemmelser, og det svarer til, at 10 ud af 100 naturområder i 

kommunen desværre må betegnes som potentielt tabt natur. Arealmæssigt drejer det sig om 688,5 ha § 

3 beskyttet natur som er forsvundet, og det svarer til 4,2 % af kommunens samlede § 3 arealer. 

Hyppigste påvirkningsfaktorer er opdyrkning: 59 % af antal uoverensstemmelser er arealmæssigt 

opdyrket, hvilket svarer til 437 ha. 

En yderlig påvirkningsfaktor er omlægning: 16 % af antal uoverensstemmelser er arealmæssigt 

omlagt, hvilket svarer til 167 ha. 

Opdyrkning og omlægning udgør 604 ha svarende til 88 % potentielt tabt natur 

Netto tilvækst af naturarealer: - 273 ha 
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Mariager Fjord Kommune   
Kommunen har 482 uoverensstemmelser, og det svarer til, at 8 ud af 100 naturområder i 

kommunen desværre må betegnes som potentielt tabt natur. Arealmæssigt drejer det sig om 233,2 ha § 

3 beskyttet natur som er forsvundet, og det svarer til 3 % af kommunens samlede § 3 arealer. 

Hyppigste påvirkningsfaktorer er opdyrkning: 38 % af antal uoverensstemmelser er arealmæssigt 

opdyrket, hvilket svarer til 58 ha. 

En yderlig påvirkningsfaktor er omlægning: 30 % af antal uoverensstemmelser er arealmæssigt 

omlagt, hvilket svarer til 96 ha. 

Opdyrkning og omlægning udgør 154 ha svarende til 66 % potentielt tabt natur 

Netto tilvækst af naturarealer: 18 ha 

 

 

Rebild Kommune 
Kommunen har 400 uoverensstemmelser, og det svarer til, at 7 ud af 100 naturområder i 

kommunen desværre må betegnes som potentielt tabt natur. Arealmæssigt drejer det sig om 234,2 ha § 

3 beskyttet natur som er forsvundet, og det svarer til 4,2 % af kommunens samlede § 3 arealer. 

Hyppigste påvirkningsfaktorer er opdyrkning: 73 % af antal uoverensstemmelser er arealmæssigt 

opdyrket, hvilket svarer til 155 ha. 

En yderlig påvirkningsfaktor er omlægning: 11 % af antal uoverensstemmelser er arealmæssigt 

omlagt, hvilket svarer til 45 ha. 

Opdyrkning og omlægning udgør 200 ha svarende til 85 % potentielt tabt natur 

Netto tilvækst af naturarealer: -161 ha 

 

Thisted Kommune   
Kommunen har 383 uoverensstemmelser, og det svarer til, at 9 ud af 100 naturområder i 

kommunen desværre må betegnes som potentielt tabt natur. Arealmæssigt drejer det sig om 310,1 ha § 

3 beskyttet natur som er forsvundet, og det svarer til 1,1 % af kommunens samlede § 3 arealer. 

Hyppigste påvirkningsfaktorer er opdyrkning: 54 % af antal uoverensstemmelser er arealmæssigt 

opdyrket, hvilket svarer til 105 ha. 

En yderlig påvirkningsfaktor er omlægning: 18 % af antal uoverensstemmelser er arealmæssigt 

omlagt, hvilket svarer til 83 ha. 

Opdyrkning og omlægning udgør 188 ha svarende til 61 % potentielt tabt natur 

Netto tilvækst af naturarealer: - 174 ha 

 

Vesthimmerlands Kommune   
Kommunen har 343uoverensstemmelser, og det svarer til, at 5 ud af 100 naturområder i 

kommunen desværre må betegnes som potentielt tabt natur. Arealmæssigt drejer det sig om 284 ha § 3 

beskyttet natur som er forsvundet, og det svarer til 3,2 % af kommunens samlede § 3 arealer. 

Hyppigste påvirkningsfaktorer er opdyrkning: 68 % af antal uoverensstemmelser er arealmæssigt 

opdyrket, hvilket svarer til 187 ha. 

En yderlig påvirkningsfaktor er omlægning: 15 % af antal uoverensstemmelser er arealmæssigt 

omlagt, hvilket svarer til 72 ha. 

Opdyrkning og omlægning udgør 259 ha svarende til 91 % potentielt tabt natur 

Netto tilvækst af naturarealer: - 243 ha 

 

 



Dansk Ornitologisk Forening 
Lokalafdeling Nordjylland 

 

3 

 

 

 

 

Aalborg Kommune   
Kommunen har 200 uoverensstemmelser, og det svarer til, at 3 ud af 100 naturområder i 

kommunen desværre må betegnes som potentielt tabt natur. Arealmæssigt drejer det sig om 162,2 ha § 

3 beskyttet natur som er forsvundet, og det svarer til 1,3 % af kommunens samlede § 3 arealer. 

Hyppigste påvirkningsfaktorer er opdyrkning: 47 % af antal uoverensstemmelser er arealmæssigt 

opdyrket, hvilket svarer til 86 ha. 

En yderlig påvirkningsfaktor er omlægning: 16 % af antal uoverensstemmelser er arealmæssigt 

omlagt, hvilket svarer til 30 ha. 

Opdyrkning og omlægning udgør 116 ha svarende til 72 % potentielt tabt natur 

Netto tilvækst af naturarealer: 54 ha 

 

 

Morsø Kommune 
Kommunen har 69 uoverensstemmelser, og det svarer til, at 5 ud af 100 naturområder i 

kommunen desværre må betegnes som potentielt tabt natur. Arealmæssigt drejer det sig om 27 ha § 3 

beskyttet natur som er forsvundet, og det svarer til 0,9 % af kommunens samlede § 3 arealer. 

Hyppigste påvirkningsfaktorer er opdyrkning: 72 % af antal uoverensstemmelser er arealmæssigt 

opdyrket, hvilket svarer til 21 ha. 

En yderlig påvirkningsfaktor er omlægning: 3 % af antal uoverensstemmelser er arealmæssigt 

omlagt, hvilket svarer til 1 ha. 

Opdyrkning og omlægning udgør 22 ha svarende til 81 % potentielt tabt natur 

Netto tilvækst af naturarealer: 10 ha 

 

 

Læsø Kommune 
Kommunen har 46 uoverensstemmelser, og det svarer til, at 5 ud af 100 naturområder i 

kommunen desværre må betegnes som potentielt tabt natur. Arealmæssigt drejer det sig om 21 ha § 3 

beskyttet natur som er forsvundet, og det svarer til 0,4 % af kommunens samlede § 3 arealer. 

Hyppigste påvirkningsfaktorer er opdyrkning: 20 % af antal uoverensstemmelser er arealmæssigt 

opdyrket, hvilket svarer til 4 ha. 

En yderlig påvirkningsfaktor er omlægning: 7 % af antal uoverensstemmelser er arealmæssigt 

omlagt, hvilket svarer til 2 ha. 

Opdyrkning og omlægning udgør 6 ha svarende til 29 % potentielt tabt natur 

Netto tilvækst af naturarealer: 46 ha 
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Sammendrag: 11 kommuner i Nordjylland  
Kommunerne har sammenlagt 5.355 uoverensstemmelser, og det svarer til, at 9 ud af 100 

naturområder i Nordjylland desværre må betegnes som potentielt tabt natur. Arealmæssigt drejer det 

sig om 3.722 ha § 3 beskyttet natur som er forsvundet, og det svarer til 3 % af kommunernes samlede 

§ 3 arealer. 

Hyppigste påvirkningsfaktorer er opdyrkning: 54 % af antal uoverensstemmelser er 

arealmæssigt opdyrket, hvilket svarer til 1.963 ha. 

En yderlig påvirkningsfaktor er omlægning: 16 % af antal uoverensstemmelser er arealmæssigt 

omlagt, hvilket svarer til 835 ha, 

Opdyrkning og omlægning udgør 2.798 ha svarende til 75 % af potentielt tabt natur 

Netto tilvækst af naturarealer: - 1.811 ha 

 

 

 

Sammendrag: 22 tilfældige kommuner i landet  
Kommunerne har sammenlagt 5226 uoverensstemmelser, og det svarer til, at 6 ud af 100 

naturområder i de tilfældige kommuner i landet desværre må betegnes som potentielt tabt natur. 

Arealmæssigt drejer det sig om 2106 ha § 3 beskyttet natur som er forsvundet, og det svarer til 2 % af 

kommunernes samlede § 3 arealer. 

Hyppigste påvirkningsfaktorer er opdyrkning: 42 % af antal uoverensstemmelser er 

arealmæssigt opdyrket, hvilket svarer til 880 ha. 

En yderlig påvirkningsfaktor er omlægning: 10 % af antal uoverensstemmelser er arealmæssigt 

omlagt, hvilket svarer til 340 ha. 

Opdyrkning og omlægning udgør 1220 ha svarende til 58 % potentielt tabt natur 

Netto tilvækst af naturarealer: 820 ha 

 

 

 

 


