Beskyttet natur
Har du områder på din ejendom, som ikke har været dyrket i 7-10 år? Så har du måske
beskyttet natur på din ejendom, som det er ulovligt at opdyrke. Det er din pligt som lodsejere
at holde dig orienteret om hvad der gælder for din ejendom. Det vil kommunen gerne hjælpe
dig med.

Hvis du er landmand eller har en større naturgrund, skal du være opmærksom på, om du har arealer
på din ejendom, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og dermed er karakteriseret som
beskyttet natur, som det er ulovligt at opdyrke eller på anden måde ændre. Hvis arealet pløjes op,
kan du blive pålagt at genoprette området og risikere politianmeldelse og bøde.
Reglerne gælder for:
1. Heder
2. Moser, vandhuller og lignende
3. Strandenge og strandsumpe
4. Almindelige enge og biologiske overdrev
Det er din pligt at holde din orienteret
Det er din pligt som lodsejer at holde dig orienteret om, hvorvidt du har beskyttet natur på din
ejendom. På www.arealinfo.dk kan du se, om der er områder på din ejendom, som er registreret
som beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3.
Registreringerne på internettet er dog kun vejledende, da naturen hele tiden forandrer sig.
En eng kan for eksempel blive mere fugtig med tiden, og hvis den ikke dyrkes i flere år, kan gamle
frø spire frem. Arealet kan således ”vokse ind i” en beskyttet tilstand. Du kan altså godt have et
naturareal, der ikke er registreret som beskyttet, men som er beskyttet alligevel.
Det gælder f.eks. flere tidligere brakarealer som i tidens løb har ændret sig til en eng.
Omvendt kan en eng gro til i træer og buske, fordi den for eksempel er blevet mere tør, eller fordi
den ikke længere afgræsses. Og så er det muligt, at den ikke længere er omfattet af
naturbeskyttelseslovens § 3.

For at være sikker på, om dine arealer indeholder beskyttet natur, kan du kontakte Teknik & Miljø
(se kontaktoplysninger nederst).
Naturbeskyttelseslovens § 3:
Stk. 1. Der må ikke foretages ændring i tilstanden af naturlige søer, hvis areal er over 100 kvm,
eller af vandløb eller dele af vandløb, der af miljøministeren efter indstilling fra
kommunalbestyrelsen er udpeget som beskyttede. Dette gælder dog ikke for sædvanlige
vedligeholdelsesarbejder i vandløb.
Stk. 2. Der må ikke foretages ændringer i tilstanden af
1) heder,
2) moser og lignende,
3) strandenge og strandsumpe samt
4) ferske enge og biologiske overdrev,
når sådanne naturtyper enkeltvis, tilsammen eller i forbindelse med de søer der er nævnt i stk. 1, er
større end 2.500 kvm, når de ligger i forbindelse med en sø eller et vandløb, der er omfattet af
beskyttelsen i stk.1.
Det må du
Du må anvende enge og andre naturområder som de hele tiden har været anvendt. En eng regnes for
at være en kultureng - der også hører under lovens § 3 - hvis det fx har været praksis at omlægge
engen hvert 7. år eller sjældnere. En kultureng kan således godt have været gødet, drænet, sprøjtet
og græsset hårdt, og der kan have været udsået græsser – og alligevel være beskyttet mod fx
opdyrkning med korn.
Er du i tvivl?
Hvis du er i tvivl, om et areal er beskyttet eller ej, så spørg i Teknik og Miljø. Naturmedarbejderne
kan kontaktes på tlf. 72 36 41 00, e-mail: natur@holb.dk eller ved at sende et brev til: Teknik og
Miljø, 0899 Kommuneservice.
Som udgangspunkt svarer vi på din henvendelse inden fire uger. På denne årstid kan det dog være
svært at afgøre, om et areal er beskyttet eller ej, da der ikke er mange planter fremme, og jorden
snart bliver dækket af sne. I tvivlstilfælde må vi derfor vente med at træffe en afgørelse til det bliver
forår.

