
Adresse ved personlig henvendelse: Lundbakvej 5, 9490 Pandrup

Munkens Klit Nord
Klemivej 14

8355 Solbjerg

§3 høring
Matr. 2æi og 2v Klitterne, Ingstrup
Jammerbugt Kommune har i forbindelse med anden sag besigtiget et areal på oven-
stående matrikler med henblik på vurdering af status som § 3-beskyttet areal.

Bemærk: 
Jammerbugt Kommune gensender denne høring med ny høringsfrist. Dette skyldes, 
at en intern IT-fejl har medført, at den oprindelige høring sendt d. 20. december ik-
ke blev modtaget af alle parter.

Foreløbig afklaring
Jammerbugt Kommune registrerer arealet som en mosaik af eng, mose og hede 
omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3.

Redegørelse
Arealet er besigtiget d. 4. december i forbindelse med en sag på matr. 2v Klitterne, 
Ingstrup. Det kunne her konstateres, at en del af denne samt en stor del af naboma-
triklen 2æi havde karakter af fersk eng med karakteristiske arter som lysesiv, mose-
bunke, kærtidsel m.m. Der forekom flere fugtige lavninger med karakter af fattig-
kær/mose med diverse arter af star samt mere tørre partier med hede og arterne he-
delyng, sandstar, bølget bunke samt mosserne hulbladet fedtmos, bølget kløvtand 
og trind fyrremos. 
En vis del af området er under tilgroning med rynket rose (invasiv art) samt gråpil.
Størstedelen af arealet har karakter af fællesareal med stier, der benyttes af som-
merhusejere m.m. Arealets § 3-status vil ikke ændre på mulighederne for denne an-
vendelse.

Det er Jammerbugt Kommunes vurdering, at hele arealet er omfattet af Naturbeskyt-
telseslovens § 3 som en mosaik af eng, mose og hede. Afgrænsningen kan ses på 
nedenstående kort.

Vand og Natur
Toftevej 43, 9440 Aabybro
Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888
www.jammerbugt.dk 

Find selvbetjeningsløsninger og kontak-
toplysninger på vores hjemmeside

Morten Larsen
Direkte 7257 7108

07-01-2020
Sagsnr.: 01.05.08-P21-22-19

http://www.jammerbugt.dk/selvbetjening/
http://www.jammerbugt.dk/kommunen/kontaktinformation/kontakt-kommunen/
http://www.jammerbugt.dk/kommunen/kontaktinformation/kontakt-kommunen/


Adresse ved personlig henvendelse: Lundbakvej 5, 9490 Pandrup

Afgrænsning af areal, der registreres som § 3-beskyttet natur. På kortet ses også de eksisterende § 3-arealer.

Lovgrundlag
Der er forbud mod at foretage ændringer i tilstanden af beskyttede naturarealer.
Kommunalbestyrelsen kan give dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3. Der 
skal foreligge særlige omstændigheder, før der kan gives dispensation, når ændrin-
gen af tilstanden er væsentlig eller i modstrid med at opretholde naturtypen som et 
beskyttet naturareal. 

Sagens videre forløb
Hvis du har kommentarer til sagen, bedes du sende dem skriftligt inden 14 dage. 
Herefter vil Jammerbugt Kommune sende en endelig afklaring. 

Du er velkommen til at kontakte mig på tlf.: 7257 7108 eller på mail: ote@jammer-
bugt.dk, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Venlig hilsen

Morten Larsen

Bilag: Uddrag af Naturbeskyttelsesloven



Pas på naturen på din ejendom

Til lodsejere

Mange naturområder er beskyttede af naturbeskyttelseslovens 

§ 3. Som lodsejer skal du være opmærksom på at overholde 

reglerne, som i hovedtræk er beskrevet herunder.

Hvilke arealer er beskyttede?

En række naturtyper er beskyttede af naturbeskyttelsesloven. 

På den anden side af dette ark er der en kort beskrivelse af de 

enkelte naturtyper.

Hvad betyder det, at arealerne er § 3-beskyttede?

Grundstenen i § 3-beskyttelsen er, at tilstanden

 en hidtidige drift fra før 

 ikke må æn

dres. D

-

området blev beskyttet må 

fortsætte, men driften ikke må intensiveres. Naturområderne 

blev beskyttede i 1992 eller tidligere.

Dette må du gerne på § 3-arealer:

• Græsning må fortsætte eller igangsættes, hvor der tidligere 

er græsset – det gavner naturen! 

• Løbende fældning af enkelte træer og buske er tilladt. Ved 

større rydninger, skal der søges dispensation hos kommunen.

På § 3-arealerne må du ikke: 

Du må ikke foretage indgreb, der ændrer tilstanden på arealet, 

fx pløje, opdyrke, gødske, kalke, sprøjte eller tilskudsfodre, hvis 

ikke det har været den hidtidige praksis fra før området blev 

beskyttet. 

På § 3-arealerne må du fx heller ikke:

• Opmagasinere byggeaffald, jordfyld mv.

• Etablere tilkørselsveje eller vendepladser.

Eksempler på hvad du skal søge tilladelse til hos kommunen:

• Etablering af stier, opstilling af jagttårne eller hytter. 

• Etablering af søer eller plantning af træer og buske.

• Dræning af markerne rundt om fugtige § 3-arealer, hvis det 

påvirker vandstanden inde på naturarealet.

Specielt for vandhuller og søer

• Du må ikke udsætte fisk eller fodre ænder direkte i eller lige 

omkring vandhullet.

• Du må ikke smide affald i søen eller vandhullet, heller ikke 

haveaffald.

Eksempler på hvad du skal søge tilladelse til hos kommunen:

• Hævning af vandstanden eller oprensning af et vandhul.

• Anlæggelse af nye vandhuller. 

Specielt for vandløb

Der må ikke foretages indgreb i vandløb uden kommunens tilla-

delse. Det betyder fx, at sten og grus ikke må graves op af vand-

løbet, ligesom vandløbet ikke må gøres bredere og dybere. 

Hvor kan jeg se, om mine arealer er § 3-beskyttede? 

Miljøportalen, www.arealinfo.dk, giver et overblik over, hvor der 

er registreret § 3-arealer, men husk at disse registreringer er 

vejledende. Det er altid de faktiske forhold på et areal, der afgør 

om et område er omfattet af § 3. Kommunen træffer afgørelser 

om § 3-beskyttelsen. Hvis du er i tvivl, om du har arealer omfat-

tet af en § 3-beskyttelse, så spørg kommunen. 

Kan mine arealer være omfattet af en § 3-beskyttelse?

Vær særlig opmærksom på dine naturarealer i følgende tilfælde:

• Hvis du har arealer, der ikke har været i omdrift i minimum 7 

til 10 år.

• Hvis du vil foretage driftsændringer på arealer uden for omdrift, 

fx oprensning af vandhuller, etablering af nye markveje, plane-

ring eller ved ændringer i gødningsintensiteten på ekstensive 

græsarealer.

• Flerårige brakmarker og andre arealer uden for omdrift. Her 

skal du have helt styr på driftshistorien. 

Hav altid dette ark ved hånden

• Læg dette ark i traktoren

• Hæng det på opslagstavlen

• Giv det til forpagterenHvis du er i tvivl, skal du altid spørge hos 

kommunen. Spørg hellere en gang for 

meget end en gang for lidt!

Biopix



Udarbejdet i samarbejde med

Hvorfor er noget natur beskyttet?

Vilde dyr og planter har brug for levesteder i det dyrkede og 

bebyggede landskab. Natur erne er med til at skabe et områd

smukt og varieret landskab og rummer historier om tidligere 

tiders brug af naturen. For at værne om landets særlige natur, 

er en række naturtyper beskyttede efter naturbeskyttelseslo-

vens § 3.

Hvornår er arealerne beskyttede?

Overdrev, heder, ferske enge, strandenge og moser når de en-

keltvis eller tilsammen er over 2.500 m2. Moser er også be-

skyttede, hvis de ligger i forbindelse med beskyttede vandløb 

 

Overdrev

Overdrev er tørre, næringsfattige og ofte 

kuperede arealer med en lang græsnings-

historie. På typiske overdrev kan der være 

enkelte træer, buske og krat og måske en-

kelte store sten. Overdrevene er en af de

danske naturtyper med det højeste antal

forskellige planter, svampe og insekter. 

Mange arter finder man ikke andre steder. 

Heder

Heden er kendetegnet ved at være do-

mineret af dværgbuske som lyng, revling 

og tyttebær

 Kun få forskellige, men sær

ræer og krat forekommer 

også.

t - 

lige 

plantearter trives på hederne. Hedejor -

en er ofte sandet og næringsfattig. 

d

Ferske enge 

Engene er fugtige og lysåbne. Ofte ligger 

de på lavbundsarealer i tilknytning til vand-

løb, ådale, moser eller søer. Engen dækker 

over meget varieret natur – fra den gødede 

kultureng med få forskellige vilde planter, 

til den meget artsrige natureng, der aldrig 

har været omlagt. 

Strandenge og strandsumpe

Langs kysterne ligger et bælte af natur 

som danner en overgang mellem hav 

 ,

og 

land. Det er lavtliggende arealer med   hård-

føre , der tåler at blive 

over

græsser og urter

svømmet eller påvirket af saltvands

sprøjt. 

 -

Moser og kær

Moser og kær er fugtige, sumpede lav-

bundsarealer, som findes i områder, hvor 

grundvandet står højt. De er vigtige leve-

steder for en lang række dyr og sjældne 

plantearter. Der findes flere typer: Fra høj- 

moserne, der er opbygget af et tykt tørve-

lag med et særligt og artsfattigt plantesam-

fund, over de knoldede og afgræssede 

rigkær med en utrolig artsrigdom, til de 

meget fugtige og utilgængelige elle-, aske- 

eller pilesumpe. 

eller søer, selvom de er mindre end 2.500 m
2

. Søer og 

vandhuller når de er over 100 m

2

.

fremgår af Miljøportalen. 

Beskyttelsen gælder både i det åbne land og i skove. Vær op-

mærksom på, at i fredskov er § 3-natur beskyttet uanset stør-

relse, og alle vandløb er beskyttede. 

Kommunen afgør, om arealer er § 3-beskyttede. Hvis du er i 

tvivl om, hvad du må på dine arealer, skal du spørge kommu-

nen. De har pligt til at svare inden for 4 uger. 

Søer og vandhuller

Søer og vandhuller - også de anlagte  er 

vigtige levesteder 

 -

for mange forskellige 

planter og dyr, fx mange padder og in-

sekter, som lever her en del af deres liv. 

Søer og vandhuller er også tilholdssted 

for en lang række fugle og større dyr, der

lever på land. De bruger dem især til

Vandløb

Vandløb starter som små bække, der mø-

des i større åer og løber videre ud i fjorde 

og havet. De snor sig gennem landskabet 

og er forbindelseslinjer mellem naturtyper 

som skove, søer, enge og moser, fjord og 

hav. Vandløbene rummer rigdomme af 

fisk, dyr og planter og er grundlag for liv 

og spredningsveje i omgivelserne. 

Læs mere i hæftet: Er der beskyttet natur 

på din ejendom? Information om naturbe-

skyttelseslovens § 3.

 

Hæftet og flere oplysninger om § 3-natur 

findes på www.beskyttedenaturtyper.dk.

John Frikke/Biovest

Niels Dahlin Lisborg

John Frikke/Biovest

John Frikke/Biovest

John Frikke/Biovest

John Frikke/Biovest

John Frikke/Biovest

De fleste er naturlige vandløb. 

n§ 3-beskyttede va dløb

drikkevand.
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ad. §3 matr. 2 æi Klitterne, Ingstrup 

Jammerbugt Kommune 
Vand og Natur 
Toftevej 43,  
9440 Aabybro 
ote@jammerbugt.dk 
 

Munkens Klit, den 13.01.2020 
 
Vedr.: Høringssvar - ”Matr. 2æi Klitterne, Ingstrup Jammerbugt Kommune registrerer 
arealet som en mosaik af eng, mose og hede omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3.” 
 
Området er i ’Byplanvedtægt nr. 4 for Pandrup Kommune’ af 19. februar 1974 udlagt som 
”Bygeuegnet areal” og har henligget således siden områdets udstykning. 
 
Arealet er mod vest og syd omkranset af afvandingskanaler, som har forbindelse til de øv-
rige kanaler og dræn i området. Disse er etableret ved områdets udstykning for at sikre at 
bl. a. områdets sivedræn kan fungere optimalt. – Der er ligeledes ’et par’ kanaler på tværs 
arealet, som dog er ved at være tilgroet. 
Kanalerne har afløb mod øst via afdræningskanaler på de tilstødende landbrugsarealer. 
 
Kanalerne på landbrugsarealet mod øst 2ao, samt den kanal som krydser matr. nr. 2v, 
som i dag er ejet af fonden ’Kaj Kjær Flora og Fauna’, har manglet vedligeholdelse gen-
nem årene og har derved medført et stigende – overfladenært – grundvandsniveau på 
arealet, og en dermed højere liggende og fladere ’sænkningstragt’ for de tilstødende area-
lers dræning. – Det har bevirket et konstant højt vandspejl i ’vore’ kanaler, med det resultat 
at der i meget våde perioder har været vand på terræn i hele områder, 2æi, og ligeledes 
på de tilstødende sommerhusgrunde. 
Landbrugsarealet, 2ao, er blevet handlet indenfor de seneste ca. 5 år og afdræningskana-
lerne blev oprenset og er nu velfungerende. 
 
Det – overfladenære – grundvandsniveau har påvirket områdets – 2æi - biologi betydeligt 
over de senere år. 
 
Grundejerforeningen Munkens Klit Nord har flere gange henvendt sig til de tidligere ejere 
af 2v for at få foretaget oprensningen, men uden held. – For 2 år siden så vi os nødsaget 
til selv manuelt at fjerne de værste forhindringer og fik derved sænket vandstanden, i ’vore’ 
kanaler’ med 20 – 30 cm. – Vor henvendelse til ’Kaj Kjær Fonden’ har medført at Fonden 
har foretaget manuel oprensning, således at vandstanden er sænket yderligere ca. 20 cm. 
– Der er dog behov for at afvandingskanalen henover 2v uddybes yderligere 0,5 – 1,0 m, 
således at der er frit afløb fra ’vore’ kanaler og at det derved opnås, at den sænkningstragt 
der oprindelig var tiltænkt, kan genetableres i hele sommerhusområdet. 
 
Vi har kontakt til ’Kaj Kjær Fonden’ som er positiv overfor at opfylde deres forpligtigelse til 
yderligere uddybning og at sikre et frit afløb. 
 
Vor forening har sammen med nabo grundejerforeningen løbende oprenset/vedligeholdt 
kanalerne omkring 2æi, - når oprensningen på 2v er etableret fuldt ud, kan vi få vurderet 
behovet for oprensning af ’vores’ kanaler. 



2 
ad. §3 matr. 2 æi Klitterne, Ingstrup 

 
Det kan i øvrigt bemærkes, at ifølge vore observationer påvirkes søen på matr. nr. 2v ikke 
af kanalernes tilstand – uændret vandstand, idet søen er ’tilkoblet’ kanalen via egen ’grøft’. 
Der er tilsyneladende en ’lervold’ el. lign. mellem sø og kanal. 
 
Området er, som Jammerbugt Kommunes skrivelse også nævner, ved at blive begroet 
med pil og især Rynket Rose, - vi har gennem de seneste år søgt en bekæmpelse af dis-
se, men områdets høje vandstand og manglende frost har forhindret dette. – Vi har en 
stående aftale med en entreprenør om at udføre bekæmpelsen straks området er ’farbart’ i 
en længere frostperiode, - eller tør sommerperiode. 
 
Områdets stier, på langs og tværs, vedligeholder foreningen og foreningens beboere 
jævnligt ved klipning, således at disse er farbare for områdets beboere og gæster. 
 
Grundejerforeningen Munkens Klit Nord ønsker, 
at arealet fortsat henligger som det var hensigten i byplanvedtægten, 
at afvandingkanalernes funktion genetableres, 
at afvandingkanalerne fortsat kan vedligeholdes således at den oprindeligt påtænkte effekt 
for områdets afvanding fastholdes, 
at vi fortsat har mulighed for at bekæmpe tilgroningen af arealet løbende, 
at stier fortsat kan blive i området og vedligeholdes som hidtil. 
 
Vi har således ingen indvendinger mod at området registreres og karakteriseres som ’§3 
område’ – blot det ikke er i strid med ovennævnte ønsker. 
 
Vi ser frem til kommunens svar. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
På vegne af 
Grundejerforeningen Munkens Klit Nord 
 
Hans Jensen  Ove Steen Nielsen 
Formand     Vejformand  
bentehansjensen@gmail.com ove@steenwenneberg.dk 
2276 3137    2349 0537 



Adresse ved personlig henvendelse: Lundbakvej 5, 9490 Pandrup

Munkens Klit Nord
Klemivej 14

8355 Solbjerg

§ 3-afklaring
Matr. 2æi og 2v Klitterne, Ingstrup
Jammerbugt Kommune har i forbindelse med anden sag besigtiget et areal på oven-
stående matrikler med henblik på vurdering af status som § 3-beskyttet areal.

En foreløbig afklaring har været i høring hos ejere af matriklerne, og Jammerbugt 
Kommune sender hermed en endelig afklaring.

Afklaring
Jammerbugt Kommune registrerer arealet som en mosaik af eng, mose og hede 
omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3.

Redegørelse 
Besigtigelse
Arealet er besigtiget d. 4. december i forbindelse med en sag på matr. 2v Klitterne, 
Ingstrup. Det kunne her konstateres, at en del af denne samt en stor del af naboma-
triklen 2æi havde karakter af fersk eng med karakteristiske arter som lysesiv, mose-
bunke, kærtidsel m.m. Der forekom flere fugtige lavninger med karakter af fattig-
kær/mose med diverse arter af star samt mere tørre partier med hede og arterne he-
delyng, sandstar, bølget bunke samt mosserne hulbladet fedtmos, bølget kløvtand 
og trind fyrremos. 
En vis del af området er under tilgroning med rynket rose (invasiv art) samt gråpil.
Størstedelen af arealet har karakter af fællesareal med stier, der benyttes af som-
merhusejere m.m. Arealets § 3-status vil ikke ændre på mulighederne for denne an-
vendelse.

Det er Jammerbugt Kommunes vurdering, at hele arealet er omfattet af Naturbeskyt-
telseslovens § 3 som en mosaik af eng, mose og hede. Afgrænsningen kan ses på 
nedenstående kort.

Vand og Natur
Toftevej 43, 9440 Aabybro
Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888
www.jammerbugt.dk 

Find selvbetjeningsløsninger og kontak-
toplysninger på vores hjemmeside

Morten Larsen
Direkte 7257 7108

28-01-2020
Sagsnr.: 01.05.08-P21-22-19
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Adresse ved personlig henvendelse: Lundbakvej 5, 9490 Pandrup

Afgrænsning af areal, der registreres som § 3-beskyttet natur. På kortet ses også de eksisterende § 3-arealer.

Oplysninger fra ejer
Jammerbugt Kommune har modtaget høringssvar fra grundejerforeningen Mun-
kens Klit Nord, der omhandler afvandingskanaler i området.
Grundejerforeningen gør opmærksom på, at der omkring matr. 2æi og 2v ligger 
drænkanaler, der afvander mod drænkanaler mod øst og sikrer en stabil afvanding 
af det nærtliggende sommerhusområde. Der er kanaler vest for matr. 2æi og syd 
for matr. 2æi og 2v, og disse er vedligeholdt løbende. Der er enkelte tværgående 
kanaler på matr. 2æi, som ikke er vedligeholdt, hvorfor de er tilgroet.  
  
En manglende vedligeholdelse af en del af kanalen syd for matr. 2v har ifølge 
grundejerforeningen medført, at der i perioden har stået vand på matr. 2æi samt 
de tilstødende sommerhusgrunde. Dette har ifølge grundejerforeningen også bi-
draget til en ændring i biologien på matr. 2æi.

Det er grundejerforeningens ønske, at der kan ske en fast vedligeholdelse af disse 
kanaler og muligvis uddybe dele af dem, hvilket forventes at gøres i samarbejde 
med ejeren af nabomatriklen 2v.

Grundejerforeningen er opmærksom på opvækst af pil og rynket rose, som ønskes 
bekæmpet i fremtiden, når arealet er tørt og tillader det.
Det ønskes endvidere, at stier i området kan holdes farbare som tidligere.



Adresse ved personlig henvendelse: Lundbakvej 5, 9490 Pandrup

Samlet vurdering
Jammerbugt Kommune fastholder registreringen af arealet som værende fersk eng 
med indslag af hede og mose omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3.
Det vurderes, at arealet ikke tidligere har haft karakter af eng, men at dette skyldes 
en udvikling i vandstanden på arealet. Det vurderes, at dette er sket efter 1992, og 
der gælder således en fuld beskyttelse for naturarealet.

De omkringliggende kanaler er også besigtiget d. 4. december, og disse vurderes 
at have karakter af grøfter, der vedligeholdes jævnligt. Det vurderes derfor som al-
mindelig flerårig praksis, der skal sikre en stabil vandstand i relation til det nærtlig-
gende sommerhusområde og ikke som et indgreb, der kræver dispensation fra lov-
givningen. Dette kan således fortsætte som hidtil for kanalerne vest for matr. 2æi 
og syd for matr. 2æi og 2v. 
Ønskes en uddybning af kanaler i nær tilknytning til naturarealer, skal dette vurde-
res i forhold til, om det kan give en tilstandsændring på arealerne. Dette kan i visse 
tilfælde kræve en dispensation fra lovgivningen.
Ligeledes skal evt. fremtidig rydning af pil og rynket rose på engarealet vurderes af 
kommunen ift., om det kan kræve dispensation.

Lovgrundlag
Der er forbud mod at foretage ændringer i tilstanden af beskyttede naturarealer.
Kommunalbestyrelsen kan give dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3. Der 
skal foreligge særlige omstændigheder, før der kan gives dispensation, når ændrin-
gen af tilstanden er væsentlig eller i modstrid med at opretholde naturtypen som et 
beskyttet naturareal. 

Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevare-
klagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af 
www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger 
på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen 
sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du 
klager, skal du betale et gebyr på kr. 900. Du betaler gebyret med betalingskort i 
Klageportalen. Klagen skal indgives inden for 4 uger fra datoen, hvor afgørelsen er 
meddelt.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kom-
mer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker 
at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning 
til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender her-
efter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, 
hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

http://www.nmkn.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/


Adresse ved personlig henvendelse: Lundbakvej 5, 9490 Pandrup

Indbringelse for domstolene
Afgørelser efter Naturbeskyttelsesloven kan indbringes for domstolene. En sådan 
retssag skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Det er 
ikke nogen betingelse, at sagen har været indbragt for klagenævnet. Uanset om der 
anlægges retssag, er man forpligtet til at rette sig efter afgørelsen, indtil domstolen 
måtte bestemme noget andet.

Har du spørgsmål til afgørelsen, er du velkommen til at kontakte mig på tlf.: 7257 
7108 eller mail: ote@jammerbugt.dk.

Venlig hilsen

Morten Larsen

Bilag:
1. Naturbeskyttelseslovens §3



Pas på naturen på din ejendom

Til lodsejere

Mange naturområder er beskyttede af naturbeskyttelseslovens 

§ 3. Som lodsejer skal du være opmærksom på at overholde 

reglerne, som i hovedtræk er beskrevet herunder.

Hvilke arealer er beskyttede?

En række naturtyper er beskyttede af naturbeskyttelsesloven. 

På den anden side af dette ark er der en kort beskrivelse af de 

enkelte naturtyper.

Hvad betyder det, at arealerne er § 3-beskyttede?

Grundstenen i § 3-beskyttelsen er, at tilstanden

 en hidtidige drift fra før 

 ikke må æn

dres. D

-

området blev beskyttet må 

fortsætte, men driften ikke må intensiveres. Naturområderne 

blev beskyttede i 1992 eller tidligere.

Dette må du gerne på § 3-arealer:

• Græsning må fortsætte eller igangsættes, hvor der tidligere 

er græsset – det gavner naturen! 

• Løbende fældning af enkelte træer og buske er tilladt. Ved 

større rydninger, skal der søges dispensation hos kommunen.

På § 3-arealerne må du ikke: 

Du må ikke foretage indgreb, der ændrer tilstanden på arealet, 

fx pløje, opdyrke, gødske, kalke, sprøjte eller tilskudsfodre, hvis 

ikke det har været den hidtidige praksis fra før området blev 

beskyttet. 

På § 3-arealerne må du fx heller ikke:

• Opmagasinere byggeaffald, jordfyld mv.

• Etablere tilkørselsveje eller vendepladser.

Eksempler på hvad du skal søge tilladelse til hos kommunen:

• Etablering af stier, opstilling af jagttårne eller hytter. 

• Etablering af søer eller plantning af træer og buske.

• Dræning af markerne rundt om fugtige § 3-arealer, hvis det 

påvirker vandstanden inde på naturarealet.

Specielt for vandhuller og søer

• Du må ikke udsætte fisk eller fodre ænder direkte i eller lige 

omkring vandhullet.

• Du må ikke smide affald i søen eller vandhullet, heller ikke 

haveaffald.

Eksempler på hvad du skal søge tilladelse til hos kommunen:

• Hævning af vandstanden eller oprensning af et vandhul.

• Anlæggelse af nye vandhuller. 

Specielt for vandløb

Der må ikke foretages indgreb i vandløb uden kommunens tilla-

delse. Det betyder fx, at sten og grus ikke må graves op af vand-

løbet, ligesom vandløbet ikke må gøres bredere og dybere. 

Hvor kan jeg se, om mine arealer er § 3-beskyttede? 

Miljøportalen, www.arealinfo.dk, giver et overblik over, hvor der 

er registreret § 3-arealer, men husk at disse registreringer er 

vejledende. Det er altid de faktiske forhold på et areal, der afgør 

om et område er omfattet af § 3. Kommunen træffer afgørelser 

om § 3-beskyttelsen. Hvis du er i tvivl, om du har arealer omfat-

tet af en § 3-beskyttelse, så spørg kommunen. 

Kan mine arealer være omfattet af en § 3-beskyttelse?

Vær særlig opmærksom på dine naturarealer i følgende tilfælde:

• Hvis du har arealer, der ikke har været i omdrift i minimum 7 

til 10 år.

• Hvis du vil foretage driftsændringer på arealer uden for omdrift, 

fx oprensning af vandhuller, etablering af nye markveje, plane-

ring eller ved ændringer i gødningsintensiteten på ekstensive 

græsarealer.

• Flerårige brakmarker og andre arealer uden for omdrift. Her 

skal du have helt styr på driftshistorien. 

Hav altid dette ark ved hånden

• Læg dette ark i traktoren

• Hæng det på opslagstavlen

• Giv det til forpagterenHvis du er i tvivl, skal du altid spørge hos 

kommunen. Spørg hellere en gang for 

meget end en gang for lidt!

Biopix



Udarbejdet i samarbejde med

Hvorfor er noget natur beskyttet?

Vilde dyr og planter har brug for levesteder i det dyrkede og 

bebyggede landskab. Natur erne er med til at skabe et områd

smukt og varieret landskab og rummer historier om tidligere 

tiders brug af naturen. For at værne om landets særlige natur, 

er en række naturtyper beskyttede efter naturbeskyttelseslo-

vens § 3.

Hvornår er arealerne beskyttede?

Overdrev, heder, ferske enge, strandenge og moser når de en-

keltvis eller tilsammen er over 2.500 m2. Moser er også be-

skyttede, hvis de ligger i forbindelse med beskyttede vandløb 

 

Overdrev

Overdrev er tørre, næringsfattige og ofte 

kuperede arealer med en lang græsnings-

historie. På typiske overdrev kan der være 

enkelte træer, buske og krat og måske en-

kelte store sten. Overdrevene er en af de

danske naturtyper med det højeste antal

forskellige planter, svampe og insekter. 

Mange arter finder man ikke andre steder. 

Heder

Heden er kendetegnet ved at være do-

mineret af dværgbuske som lyng, revling 

og tyttebær

 Kun få forskellige, men sær

ræer og krat forekommer 

også.

t - 

lige 

plantearter trives på hederne. Hedejor -

en er ofte sandet og næringsfattig. 

d

Ferske enge 

Engene er fugtige og lysåbne. Ofte ligger 

de på lavbundsarealer i tilknytning til vand-

løb, ådale, moser eller søer. Engen dækker 

over meget varieret natur – fra den gødede 

kultureng med få forskellige vilde planter, 

til den meget artsrige natureng, der aldrig 

har været omlagt. 

Strandenge og strandsumpe

Langs kysterne ligger et bælte af natur 

som danner en overgang mellem hav 

 ,

og 

land. Det er lavtliggende arealer med   hård-

føre , der tåler at blive 

over

græsser og urter

svømmet eller påvirket af saltvands

sprøjt. 

 -

Moser og kær

Moser og kær er fugtige, sumpede lav-

bundsarealer, som findes i områder, hvor 

grundvandet står højt. De er vigtige leve-

steder for en lang række dyr og sjældne 

plantearter. Der findes flere typer: Fra høj- 

moserne, der er opbygget af et tykt tørve-

lag med et særligt og artsfattigt plantesam-

fund, over de knoldede og afgræssede 

rigkær med en utrolig artsrigdom, til de 

meget fugtige og utilgængelige elle-, aske- 

eller pilesumpe. 

eller søer, selvom de er mindre end 2.500 m
2

. Søer og 

vandhuller når de er over 100 m

2

.

fremgår af Miljøportalen. 

Beskyttelsen gælder både i det åbne land og i skove. Vær op-

mærksom på, at i fredskov er § 3-natur beskyttet uanset stør-

relse, og alle vandløb er beskyttede. 

Kommunen afgør, om arealer er § 3-beskyttede. Hvis du er i 

tvivl om, hvad du må på dine arealer, skal du spørge kommu-

nen. De har pligt til at svare inden for 4 uger. 

Søer og vandhuller

Søer og vandhuller - også de anlagte  er 

vigtige levesteder 

 -

for mange forskellige 

planter og dyr, fx mange padder og in-

sekter, som lever her en del af deres liv. 

Søer og vandhuller er også tilholdssted 

for en lang række fugle og større dyr, der

lever på land. De bruger dem især til

Vandløb

Vandløb starter som små bække, der mø-

des i større åer og løber videre ud i fjorde 

og havet. De snor sig gennem landskabet 

og er forbindelseslinjer mellem naturtyper 

som skove, søer, enge og moser, fjord og 

hav. Vandløbene rummer rigdomme af 

fisk, dyr og planter og er grundlag for liv 

og spredningsveje i omgivelserne. 

Læs mere i hæftet: Er der beskyttet natur 

på din ejendom? Information om naturbe-

skyttelseslovens § 3.

 

Hæftet og flere oplysninger om § 3-natur 

findes på www.beskyttedenaturtyper.dk.

John Frikke/Biovest

Niels Dahlin Lisborg

John Frikke/Biovest

John Frikke/Biovest

John Frikke/Biovest

John Frikke/Biovest

John Frikke/Biovest

De fleste er naturlige vandløb. 

n§ 3-beskyttede va dløb

drikkevand.


