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Ploven fjerner § 3 beskyttet natur 

 
Naturbeskyttelsesloven fra 1992 indeholder bestemmelser om beskyttelse af bestemte naturtyper. Disse 

bestemmelser er beskrevet i lovens § 3.  

 

Mange naturområder er forsvundet fra landskabet i løbet af de sidste 50 år. Når naturområderne forsvinder, 

forsvinder også fugle- og dyreliv sammen med naturtypernes flora og fauna. For at bremse denne udvikling 

besluttede Folketinget i 1972 at beskytte bestemte naturtyper, og i 1992 blev disse bestemmelser udvidet til 

den såkaldte Naturbeskyttelseslov, som blandt andet indeholder bestemmelser om beskyttelse af forskellige 

naturtyper.  

 

Omkring 9,5 procent af Danmarks areal er beskyttet gennem Naturbeskyttelseslovens § 3. Det handler om: 

 

Søer, moser, ferske enge, strandenge, heder, overdrev og vandløb. 
 

Disse naturtyper er beskyttede overalt, hvor de forekommer i Danmark. 

 

 

Aftale om opdatering af § 3 beskyttet natur 
 
Miljøministeriet og Kommunernes Landsforening indgik den 19. november 2010 en aftale om at 

tilvejebringe et bedre grundlag for beskyttelse af nævnte naturtyper, der er omfattet af 

naturbeskyttelseslovens § 3. Med det formål skal den vejledende registrering af § 3 områderne i Danmarks 

Miljøportal opdateres over hele landet i løbet af perioden 2011 – 2013, og afrapporteringen er i fuld gang 

med det resultat, at vi har fået et helt andet billede af § 3 områderne end hidtil. Opdateringen for 

Nordjylland viser uhørt mange uoverensstemmelser, hvoraf langt over halvdelen er opdyrket og omlagt.
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Ministeriet og KL er også enig om, at kommunerne skal foretage en løbende vedligeholdelse af 

registreringsgrundlaget også efter 2013. Aftalen præciserer, hvad den gældende lovgivnings krav om en 

vedligeholdelse af registreringerne indebærer. Hver kommune skal således indenfor 10-årige intervaller 

gennemgå det samlede registrerede og potentielle § 3-arealer i kommunen og sammenligne dette med 

luftfoto fra hele kommunen. Aftalen nævner helt tydeligt, at de steder, hvor der konstateres afvigelser, skal 

afvigelserne kontrolleres, og der skal gennemføres de nødvendige feltbesigtigelser for at kunne opdatere 

registreringen i Danmarks Miljøportal. For at følge udviklingen i den løbende vedligeholdelse af 

registreringen vil Miljøministeriet og KL foretage en vurdering af indsatsen i 2018. Aftalen vil blive 

udmøntet i en bekendtgørelse. 

 

 

                                                      
1
 Kommunerne har på et tidligere tidspunkt har haft Naturstyrelsens endelige materiale til høring i en periode på 4 måneder med mulighed for 

gensvar og rettelser. Det skal også nævnes, at lodsejerne inden feltarbejdet er informeret om opdateringen og feltundersøgelserne ved annoncering i 

lokale aviser. 
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Sammendrag af de afsluttede opdateringer i Nordjylland 
 

Nedenstående oversigt viser nøgletal fra de enkelte kommuners endelige rapport på 18 – 20 sider.  

Her er det direkte link til Naturstyrelsens opdatering:  
http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/national-naturbeskyttelse/beskyttede-naturtyper-3/opdatering-af-3-natur/ 

 

 

 

 
 

 

Ovenstående viser, at Nordjylland har fået en tilgang på 8.624 ha beskyttet natur. Disse naturarealer har 

selvfølgelig hele tiden været der, men er nu opdateret og registreret som § 3 beskyttet natur i Danmarks Miljøportal. 

Slutrapporteringen viser, at Nordjylland har et antal på 73.895 § 3 beskyttet natur  med et samlet areal på 125.451 ha 

svarende til 15,9 % af arealerne for Nordjyllands kommuner, hvor især Læsø,Thisted, Frederikshavn og Jammerbugt er 

tilgodeset med  rimelige store § 3 beskyttet natur. 

 

”Netto tilvækst naturarealer”. Rapporten fra Naturstyrelsen indeholder også beregning af ”Netto tilvækst af 

Naturarealer”,  og i Nordjylland er der en tilbagegang på 1.811 ha. Disse nøgletal er beregnet som arealet af ny natur 

fratrukket arealet af uoverensstemmelser (potentielt tabt natur), og denne oversigt viser reelt, hvor grelt, det ser ud for § 

3 beskyttet natur i næsten alle Nordjyllands kommuner. Der er 7 kommuner med minus tilvækst i nettoresultat, og her er 

det især Frederikshavn Kommune med minus 413 ha efterfulgt af Brønderslev Kommune med minus 394 ha, 

der er iøjnefaldende. 

 
Uoverensstemmelser eller potentielt tabt natur 

”Uoverensstemmelser – potentielt tabt natur” udgør 3.722 ha for kommunerne i Nordjylland. Oversigten viser, 

at nogle kommuner bidrager væsentligt med tabt natur eksempelvis 689 ha i Jammerbugt Kommune og 634 ha i 

Hjørring Kommune.
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2 Talværdierne for Brønderslev Kommune og Hjørring Kommune bygger på udkast til den endelige NST rapport. 
Kommunerne mener, at nogle forhold i rapporten ikke giver det fulde overblik  ift. hvad der er retvisende,og hvad der ikke er.  

Naturarealer i Nordjylland

Kommune    Naturareal ved    Naturareal          Forøgelse      Uoverensstemmelser Netto tilvækst

% af          ved       af naturareal         (potentielt tabt natur) naturarealer

slut slut kommunensstart %  af antal %  af ha 

antal ha areal Antal ha Antal ha % Antal ha ved start ved start ha %

Læsø 1.314        5.558      46,9      948         5.201      366       357       6,9 46 21 4,9         0,4        46 0,9

MariagerFjord 6.957        7.819      10,8      5.964      7.040      993       779       11,1 482 223 8,1         3,2        18 0,3

Rebild 6.306        6.009      9,7        5.811      5.628      495       381       6,8 400 234 6,9         4,2        -161 -2,9

Vesthimmerland 6.791        8.909      11,6      6.602      8.801      189       108       1,2 343 284 5,2         3,2        -243 -2,8

Aalborg 7.875        14.663    12,9      6.919      12.864    956       1.799    14,0 200 162 2,9         1,3        54 0,4

Hjørring 12.685      11.765    12,7      10.121    10.608    2.564    1.157    10,9 1178 634 11,6       6,0        -281 -2,7

Frederikshavn 9.902        14.322    22,0      9.057      13.776    845       546       4,0 728 569 8,0         4,1        -413 -3,0

Brønderslev 7.099        6.449      10,2      5.580      6.029      1.519    420       7,0 939 568 16,8       9,4        -394 -6,5

Jammerbugt 6.544        17.016    19,6      5.746      16.202    798       814       5,0 587 689 10,2       4,2        -273 -1,7

Thisted 6.646        29.466    26,9      4.493      27.743    2153 1.723    6,2 383 310 8,5         1,1        -174 -0,6

Morsø 1.776        3.475      9,5        1.373      2.935      403       540       18,4 69 27 5,0         0,9        10 0,3

Nordjylland 73.895      125.451  15,9      62.614    116.827  11.281  8.624    7,4 5.355     3722 8,6         3,2        -1.811    -1,6

Kilde: Naturstyrelsen Hjørring & Brønderslev Kommune: værdierne er hentet fra udkast til endelig NST rapport Rapport 3

http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/national-naturbeskyttelse/beskyttede-naturtyper-3/opdatering-af-3-natur/
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Man kan ikke undgå at se, at Brønderslev Kommune har mistet (potentielt tabt) 17 % af § 3 beskyttet natur i antal og 

knap 10 % i areal. Det er ganske uacceptabelt set med DOF Nordjyllands øjne, og de 17 % mistet natur kan meget vel 

blive ”højdespringeren” i Danmark. 

 

Vore § 3 beskyttede naturområder har hele tiden været under pres og flere er forsvundet, og denne opdatering viser også 

nu et  skræmmende billede af naturen i Nordjylland ved registrering af den store mængde af  uoverensstemmelser, som 

må betegnes som tabt natur. Som forventeligt skyldes den største part af disse uoverensstemmelser opdyrkning og 

omlægning af værdifulde biotoper, og derudover bebyggelser, infrastruktur, tilplantning, tilgroning, men der er også 

sket hugst, hvor mærkeligt det end lyder på § 3 arealer ved anlæg af bl.a. haver, parker og golfbaner. Kommunerne har 

pligt til at bearbejde de her ulovlige forhold, der er oplistet ved kommunerne.  Aftalen med KL nævner helt tydeligt, at 

afvigelserne skal kontrolleres ved nødvendige besigtigelser, håndhævelser osv., og betids nok for ikke at fortabe retten 

til at give bødestraf, træk i landbrugsstøtten eller gøre polititilhold gældende rettidigt inden forældelse.  

 

Den voldsomme mængde af uoverensstemmelser, som betragtes som potentielt tabt natur, er bekymrende, da tab af § 3 

natur har så stor betydning for den biologiske mangfoldighed. Derfor vil tabet af disse biotoper give ringere vilkår for 

fugle- og dyreliv, flora og fauna og en omfattende 

biodiversitet vil gå tabt. 

 

 Alle lodsejere har siden 1992 kunnet kontakte amt og 

fra 2007 kommunen, for at få helt præcist at vide, om 

der er § 3 beskyttet natur på hans ejendom, og med de 

her afvigelser er der stadig lodsejere, der ikke ved, at 

der er natur på hans ejendom, som de skal passe på. 

Det er moralsk forkasteligt, at lodsejere bevidst eller 

ubevidst overser beskyttet natur på sine jorde.  

Der er ingen undskyldninger, og slet ikke når man 

sætter ploven i jord som tydeligvis ikke har været 

under plov længe - lodsejere skal altid kontakte 

myndighederne og få en vurdering af status først - det 

gælder for landmanden, som det gælder for alle andre 

lodsejere i landet.  

 

I 2005 besluttede miljøministeren, som led i et større 

håndhævelsesinitiativ på natur- og miljøområdet, 

at der skal udarbejdes en ny vejledning i håndhævelse af 

naturbeskyttelsesloven, planloven og byggeloven.  

 

 

VEJLEDNING OM HÅNDHÆVELSE AF 

NATURBESKYTTELSESLOVEN, PLANLOVEN OG BYGGELOVEN 

Maj 2007 

 

http://naturstyrelsen.dk/media/nst/attachments/92115/vejled_hands.pdf 

 

Formål 
Vejledningen har til formål at hjælpe tilsynsmyndighederne med at håndhæve 

– naturbeskyttelsesloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 884 af 18. august 2004 med senere ændringer, 

– planloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004 med senere ændringer, og 

– byggeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 452 af 24. juni 1998 med senere ændringer. 

 

Vejledningen omfatter som noget nyt også håndhævelse af naturbeskyttelsesloven  

Vejledningen indeholder som noget nyt også et afsnit om tilsyn og besigtigelse. Afsnittet giver en overordnet 

beskrivelse af tilsynsmyndighedernes forpligtelser efter loven, og giver nogle retningslinjer for, hvordan 

tilsynsmyndigheden skal forberede og gennemføre besigtigelser.  

 

§ 3 beskyttet natur under opfyldning                                                 

Foto: Mogens Ingemannsen 

http://naturstyrelsen.dk/media/nst/attachments/92115/vejled_hands.pdf
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Endvidere fremgår det af vejledningen, at kommunalbestyrelsen har pligt til årligt at indsende oplysninger til Skov- og 

Naturstyrelsen om kommunens tilsyns- og plejevirksomhed efter naturbeskyttelsesloven, jf. bekendtgørelse nr. 1604 af 

20. november 2006 om pleje af fredede arealer og om tilsyn, som senest er ændret i forbindelse med 

kommunalreformen, med ikrafttræden den 1. januar 2007. 

 

Lov nr. 19 af 24.02.15 – højere bødeniveau 
Det fremgår af loven, at der vil blive et højere bødeniveau for overtrædelser af naturbeskyttelsesloven. 

 

 

Aftalen mellem Miljøministeriet og Kommunernes Landsforening forpligter kommunerne til at følge op på 

uoverensstemmelserne, men nærværende § 3 eftersyn viser desværre, at der for nogle kommuners 

vedkommende tilsyneladende mangler en effektiv opfølgning.  
 

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 

 

Desværre viser Naturstyrelsens rapporter, at flere nordjyske kommuner har uoverensstemmelser, der i antal og 

areal giver et skræmmende billede til sammenligning med 22 tilfældigt valgte kommuner andre steder i 

Danmark. Her kunne spørgsmålet så være, om de 11 kommuner i Nordjylland hver især råder over de 

nødvendige og tilstrækkelige ressourser målt ift. antal og areal af § 3 beskyttet natur for sagsbehandling med 

tilsyn, besigtigelse og opfølgning af de registrerede uoverensstemmelser.  

 

Naturstyrelsen rapporter viser helt tydeligt, at Nordjylland har store naturarealer sammenlignet med de 22 

kommuner: 11 kommuner i Nordjylland har 73.895 naturarealer på 125.451ha til sammenligning med 22 andre 

kommuner, som har 98.580 naturarealer på 144.034 ha.  

 

Antal uoverensstemmelser i de 22 tilfældige valgte kommuner viser, at der ”kun” er 42 % (880 ha) som er 

opdyrket til sammenligning med kommunerne i Nordjylland, der tegner sig for 54 % (1.963 ha) 
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Det er DOF Nordjyllands ønske, at kommunerne vil bestræbe sig på at bearbejde de her ulovlige forhold, så 

vi kommer disse uhyrligheder til livs. Hvis kommunen ikke reagerer på en ulovlighed kan det få betydelige 

retlige konsekvenser. Kommunen har pligt til at følge op på udstedte påbud.  Kommunen kan ved en 

vedvarende passivitet ikke håndhæve reglerne for beskyttelse af § 3 beskyttet natur overfor pågældende 

ejer, jf. side 7 i Vejledning om håndhævelse af Naturbeskyttelsesloven, Planloven og Byggeloven, maj 

2007, og her kan passivitet få fatale følger, hvor § 3 Beskyttet natur bliver taberen. Tilsyneladende er der 

ingen konsekvens for kommunen ved at være passiv. 

 

Desværre frasiger Brønderslev Kommune sig åbenlyst  myndighedsansvar ved at nedprioritere 

indsatsen i de lovpligtigede ansvarsområder for Vand, Natur og Miljø, og kommunen fjerner ved den 

lejlighed samtidigt betydelige arbejdsressourser fra nævnte ansvarsområder. Kommunen er på lige fod med 

alle andre kommuner i landet af staten pålagt myndighedsansvar ved lov med hensyn til håndhævelse af 

naturbeskyttelseslovens § 3, og det vil derfor nærme sig det lovstridige at nedprioritere opgaverne i 

afdelingen for Vand, Natur og Miljø. Denne nedprioritering  vil medføre endnu ringere vilkår for en i 

forvejen trængt natur i kommunen, hvilket også understøttes af de utallige uoverensstemmelser. 

 

Naturstyrelsens 

opdatering af 

kommunernes § 3 

rapporter giver et 

skræmmende billede 

af ”plovens” færden 

igennem § 3 

beskyttede 

naturarealer, ferske 

enge, strandenge, 

heder, overdrev, hvor 

flere tusinde hektarer 

på landsplan er 

forsvundet ved 

opdyrkning og 

omlægning.  

 

 

Yderligere hugst i de beskyttede naturperler gør naturen i Nordjylland endnu fattigere, og det vil være til stor 

skade for fugle- og dyreliv.  Vi skal beskytte den beskedne natur, vi har tilbage, og sikre den mod 

ødelæggelse. Der er mange grunde til at bevare de forskellige naturtyper som moser, enge, strandenge, 

overdrev, vandløb og søer. Hver især har disse biotoper sin egen betydning for fugle og pattedyr og 

ligeledes for den omfattende mangfoldighed og rigdom af arter, blomster,sommerfugle, insekter, biller, 

padder og krybdyr. Biodiversiteten har stor betydning for os alle, og samfundet har på den ene eller anden 

måde brug for naturen. 

 

 

 

 

 

Brønderslev, den 26. november 2015 

DOF Nordjylland v/ Vagn Gjerløv 

Medlem af Det Grønne Råd i Brønderslev Kommune 

 

 

Uoverensstemmelser  
 

Sum af uoverensstemmelser i 11 kommuner i Nordjylland 

 plus sum af uoverensstemmelser i 22 tilfældigt valgte kommuner 

viser 

 

10.581 uoverensstemmelser  

med et areal på 5.828 ha som potentielt tabt natur, 

heraf er 2.843 ha opdyrket og 1.175 ha er omlagt, 

i alt 4.018 ha (69 %) 
 

Omtrentligt svarende til en trejedel af landets kommuner. 
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Bilag vedlagt 


