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Arter og Naturbeskyttelse 

Ref. AJUEL 

Den 4. december 2018 

 

Til høringsparterne på vedlagte høringsliste   

  

  

 

Høring – Udkast til revideret Vejledning om 
naturbeskyttelseslovens § 3-beskyttede naturtyper 
 
Miljøstyrelsen sender hermed udkast til revideret Vejledning om 

naturbeskyttelseslovens § 3-beskyttede naturtyper (§ 3-

administrationsvejledningen) i høring. 

 

Vejledning om naturbeskyttelseslovens § 3-beskyttede naturtyper er blevet 

revideret som led i Aftale om Naturpakken. Vejledningen er oprindeligt udarbejdet 

i 1993, og er senest revideret i 2009.  

 

Vejledningen er rettet mod kommunernes administration af bestemmelserne i 

naturbeskyttelseslovens § 3. Det er hensigten, at den opdaterede og udvidede 

vejledning skal understøtte kommunernes løsning af myndighedsopgaver på 

området samt bidrage til at gøre det lettere for borgere og organisationer mm. at 

orientere sig om § 3-beskyttelsen.  

 

Udover generel ajourføring er vejledningen i 2018 særligt blevet opdateret 

indenfor følgende aspekter:  

 

 Supplering med et væsentligt antal domstolsafgørelser og 

klagenævnsafgørelser siden 2008 indenfor en lang række emner. Med 

henblik på at fremme opgaven har Kammeradvokaten bistået med 

beskrivelse af principielle klagenævns- og domstolsafgørelser fra 2009 frem 

til medio 2017. 

 

 Opdatering i forhold til ny eller ændret lovgivning siden 2009, f.eks. ift. 

minivådområder, permanent genopdyrkningsret, kystbeskyttelsesloven, 

vandområdeplaner og husdyrregulering. 

 

 Der er foretaget en uddybning af konkrete afsnit på baggrund af 

interessentinddragelse. Interessenterne har været inddraget ift. at udpege 

konkrete problemstillinger i kommunernes administration af beskyttelsen, 

der med fordel kunne belyses yderligere.  

 

 Præciseringer af forskellige retningslinjer i forhold til hvornår et område er 

beskyttet efter § 3, bl.a. ift. ferske enge i marsken, kontinuitet af overdrev, 
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samt tilføjelse af supplerende naturtypebeskrivelser fra § 3-

registreringsvejledningen.  

 

 Øget information om digitale kilder til viden om § 3-arealerne, den 

vejledende § 3- registrering og øvrige datalag relevante for § 3-

administrationen.  

 

Den reviderede vejledning forventes at blive publiceret i foråret 2019. 

 

Afgivelse af høringssvar 

Eventuelle høringssvar bedes sendt til Miljøstyrelsen senest onsdag den 13. 

februar kl. 12.  

 

Høringssvar sendes til mst@mst.dk og att. til Sepideh Bashari med angivelse af 

sagsnr. MST-020-00099. 

 
Spørgsmål vedrørende ændringerne af vejledningen kan rettes til Anders Juel, 
ajuel@mst.dk, Tine Nielsen Skafte, tns@mst.dk, eller Sepideh Bashari, 
sebas@mst.dk. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Anders Juel 
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