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Beskyttet natur på din ejendom og hvad betyder det? 
Det er vigtigt at vide, hvor du må pløje, gødske og sprøjte og hvor din jord er 

beskyttet natur, men hvordan finder du ud af det?  

Herunder får du svar på nogle af spørgsmålene, men du er altid velkommen til at kontakte Miljø- og 

Naturrådgiver Louise H. Riemann, hvis du er eller bliver i tvivl om noget. 

FAKTA - HVEM BESTEMMER? 

− Kommunen er myndighed 

− Kommunen afgør, om et areal er omfattet af § 3-beskyttelsen 

− Kommunen kan give dispensation til ændringer i tilstanden (normalt kun, hvis det gavner naturen)  

Spørg kommunen, hvis du;  

− vil ændre noget på arealet, f.eks. rydde et krat eller  etablere en sø 

− er i tvivl om, hvad du må gøre på dine arealer 

− er i tvivl om, om dine arealer er beskyttede, selvom de ikke er registreret på Miljøportalen 

− mener, at det er en fejl, at arealet er registreret som § 3-beskyttet. 

FAKTA - HVAD ER §3-BESKYTTET NATUR? 

− Husk at §3 er en vejledende registrering og at arealet både kan vokse ind og ud af registreringen 

− Overdrev, heder, ferske enge, strandenge og moser, der enkeltvis eller tilsammen er større end 2.500 

m² 

− Moser, der ligger i forbindelse med beskyttede vandløb eller søer, selvom de er mindre end 2.500 m² 

− Søer og vandhuller, som er over 100 m², eller integreret i et vandløb eller en anden naturtype, så 

arealet samlet set udgør mindst 2.500 m2 

− Vandløb, der er udpeget som § 3-beskyttede vandløb (fremgår af Miljøportalen) 

− Registreringen på Miljøportalen er kun vejledende 

− I fredskov er § 3-natur beskyttet uanset størrelse, og alle vandløb er beskyttede 

Hvad betyder det at arealet er §3-beskyttet? 

FAKTA - §3-BESKYTTET 

− Hidtidig lovlig drift må fortsættes frem til 1. juli 20200, hvor forbuddet indtræder 

− Tilstanden må ikke ændres, f.eks. ved at dræne, opdyrke, udgrave, opfylde, gøde, sprøjte eller tilplante 

− Al aktivitet, der kan ændre tilstanden, kræver dispensation - også aktiviteter, der kan forbedre naturen 
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Hvad sker der, hvis jeg overtræder §3-beskyttelsen? 

FAKTA - ALMINDELIG PRAKSIS ER 

− Kommunen kontakter lodsejeren, og der foretages et tilsyn 

− Kommunen giver påbud om, at der skal ske en fysisk lovliggørelse, eller der skal søges dispensation 

− Følger lodsejeren påbuddet, kan sagen normalt afsluttes 

− I grove tilfælde kan kommunen politianmelde lodsejeren 

− Overtrædelse af Naturbeskyttelseslovens § 3 kan give en bøde på mindst 20.000 kr. 

FAKTA - HVOR KAN DU SØGE OPLYSNINGER? 

Miljøportals Arealinformation 
Her kan du tjekke kortet sammen med luftfoto, så du kan se, om dit areal er omfattet af den vejledende 
udpegning.  
 
Landmand.dk 
Her kan du finde dine indtegnede marker og slå et lag til med dine §3-arealer. 
 
Beskyttet Natur-app 
Du kan installere Miljøstyrelsens app, som giver dig mulighed for at modtage en notifikation når du er nær 
et § 3-registreret naturområde eller et fredet fortidsminde. Appen kan findes i din iTunes App Store eller på 
Google Play ved at søge på "beskyttet natur" eller "Miljøstyrelsen" eller ved at følge disse links: 
Download app'en til Android 
Download app'en til Iphone 
 

Kontakt mig for mere information 

Miljø- og Naturrådgiver  

Louise H. Riemann 

Telefon: 73642915 

E-mail: lhr@lhn.dk 

Publiceret den 10-11-2020 

https://arealinformation.miljoeportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution
https://www.landmand.dk/
https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/3-beskyttede-naturtyper/appen-for-beskyttet-natur/
https://play.google.com/store/apps/details?id=dk.geoinfo.app0409d1c01dd14381bd9c191a26fa654a
https://apps.apple.com/dk/app/3-natur/id1316938157?l=da
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