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Du har beskyttet natur på din ejendom
Naturstyrelsen har nu opdateret kortlægningen af beskyttet natur. Du får dette
brev, fordi der er fundet ny eller overset natur på din ejendom. Det kan også
være fordi, der er ændret væsentligt på grænsen for kendt natur.
Du kan se de nye kort på internettet på Danmarks Arealinformation på denne
adresse: http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/
Hvad er beskyttet?
Den gennemførte kortlægning omfatter natur, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Det drejer sig om ferske enge, overdrev, strandenge og
strandsumpe, heder, søer og vandhuller, samt moser, kær og lignende.
Mange vandløb er også omfattet af § 3, men indgår ikke i den aktuelle opdatering.
Kortet med beskyttet natur er fortsat kun vejledende. Et område kan derfor
godt være beskyttet, selv om det ikke er med i kortlægningen. Det modsatte
kan også være tilfældet. Hvis der er tvivl om, hvorvidt et areal er omfattet af
§3, vil kommunen lave en konkret vurdering. Udgangspunktet er altid den faktiske tilstand på arealet, forudsat at der ikke er foretaget indgreb i strid med
beskyttelsen, og oplysninger om arealets historie. Det er altid kommunen, der
træffer afgørelse, om arealet er beskyttet eller ej.
De beskyttede områder må anvendes som før, de blev omfattet af beskyttelsen. Det betyder, at hidtidig lovlig anvendelse må fortsætte, men ikke intensiveres.
Beskyttelsen betyder, at man ikke må ændre naturens tilstand. En ændring
kan f.eks. være at dræne, opdyrke, udgrave, opfylde, gødske, sprøjte eller tilplante arealer.
Kommunen kan dispensere fra beskyttelsen. Dispensation kan kun gives i
særlige tilfælde.
Du kan læse mere om § 3-natur i Naturstyrelsens folder ”Er der beskyttet natur på din ejendom?”. Folderen findes på nettet på denne adresse:
http://naturstyrelsen.dk/media/nst/Attachments/Udgivelser2011BeskyttetNatur1.pdf
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Herning Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk. Hvis du vil se de oplysninger, vi har registreret om dig, så
kontakt sagsbehandleren af denne sag, som vil hjælpe dig videre. Du kan også læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk

Baggrunden
Kommunernes Landsforening og Miljøministeriet indgik i 2010 en aftale om at opdatere den
vejledende registrering af beskyttet natur.
Formålet var at opdatere kortet med beskyttet natur. Stikprøver havde vist, at der var 15-20
procent fejl, når den gamle registrering blev sammenlignet med luftfotos fra 2008.
Den oprindelige registrering er blevet foretaget af amterne i 1992-95 og er ikke blevet systematisk opdateret siden.
Den nye opdatering er sket ved at sammenligne oplysningerne fra dengang med nye luftfotos fra 2010-12. Der, hvor der var forskelle, blev arealerne undersøgt i felten.
Det vil sige, at der både kan være natur, der er forsvundet, natur der har været overset i den
daværende registrering og nye arealer, der er blevet til natur.
Det er nu kommunens opgave at vedligeholde den vejledende registrering af de § 3-beskyttede naturområder. Ifølge aftalen mellem Miljøministeriet og Kommunernes Landsforening
skal dette ske løbende, så alle arealer tjekkes i løbet af en 10-årig cyklus.
Hvad gør du nu?
Måske er du uenig i registreringen. Eller du kan være i tvivl om, et areal er beskyttet eller ej. I
så fald skal du ringe til os eller sende en mail til natur@herning.dk.
Du kan finde mere information om § 3-beskyttelsen samt information om opdateringsprojektet på Naturstyrelsens hjemmeside - www.nst.dk.
Har du spørgsmål til brevet, er du velkommen til at kontakte en af følgende sagsbehandlere i
Natur og Grønne Områder; Iben Jakobsen, 9628 8051, Kith Skovgaard, 9628 8036, Rune
Sørensen, 9628 8154 eller Gert Andersen 9628 8072.

Med venlig hilsen
Natur og Grønne Områder, Herning Kommune
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