
- hvad vedrører det mig?
Beskyttet natur

§ 3. Der må ikke foretages ændring i tilstanden af naturlige søer, hvis areal 
er på over 100 m2, eller af vandløb eller dele af vandløb, der af miljø- og 
fødevareministeren 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 m2 i sammenhængende areal.

Stk. 3. Der må heller ikke foretages ændring i tilstanden af moser og lignen-
de, der er mindre end 2.500 m2, når de ligger i forbindelse med en sø eller et 
vandløb, der er omfattet af beskyttelsen i stk. 1.

§ 4. På arealer, der er omfattet af § 3, stk. 2 eller 3, må der ikke foretages

1) sprøjtning eller i øvrigt anvendes sprøjtemidler,
2) gødskning eller
3) omlægning eller særskilt jordbehandling, jordforbedring, såning eller plant-
ning.

Stk. 2. Forbuddet i stk. 1 gælder ikke for de tiltag, der er nævnt i bestemmel-
sen, når disse foretages af hensyn til Forsvarets trænings-, uddannelses-, 
øvelses- eller missionsaktiviteter.

Stk. 3. Miljøministeren kan i særlige tilfælde meddele dispensation fra forbud-
det i stk. 1.

Forbuddet mod at ændre tilstanden er også omfattet af Krydsoverensstemmelse, fordi 
den beskyttede natur kan have betydning for fuglelivet, og da KO-kravene bidrager til at 
opfylde EU’s Fuglebeskyttelsesdirektiv.

Så det bliver rigtig vigtigt for dig at vide, om din jord er beskyttet natur.
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Heder, moser, strandenge, 
ferske enge og overdrev 
er beskyttet jf. 
Naturbeskyttelsesloven. 
Man må ikke (uden dispen-
sation fra kommunen) gøre 
noget, der ændrer tilstanden 
af beskyttet natur.

Folketinget har i juni 2020 
vedtaget en ændring af 
Naturbeskyttelsesloven, som 
betyder, at:
fra 1. juli 2022 må man ikke 
længere bruge sprøjtemidler, 
gødske eller omlægge/-
jordbehandle beskyttede 
naturarealer.



Hvordan finder jeg ud af, om mine arealer er naturbeskyttede?
På Danmarks Miljøportal (arealinformation) ligger den vejledende 
registrering af beskyttet natur. Du kan se kortet sammen med luftfoto, 
så du kan se, om dit areal er omfattet af den vejledende udpegning. 

Du kan bede din miljørådgiver eller planteavlskonsulent om at under-
søge det, eller spørge kommunen. 

Du kan gå ind via Internet Markkort - https://tastselv.fvm.dk.

Du kan installere Miljøstyrelsens Beskyttet Natur-app. Med den på 
telefonen kan du se §3-status, når du står ude i marken:
Download app’en til Android
Download app’en til Iphone

Læs om beskyttede naturtyper §3 på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Der kan være fejl i registreringen, og arealer kan være tegnet 
unøjagtigt ind. Det er vigtigt at få styr på, så du ved, hvor du må pløje, 
gødske og sprøjte. 

Nogle gange er arealerne tegnet unøjagtigt, og nogle gange er det 
ploven, der år efter år har taget en lille smule mere. Luftfoto tilbage 
til 1992 kan være en støtte til at se, om §3-grænsen ligger rigtigt. 

Det, der var beskyttet, da Naturbeskyttelsesloven trådte i kraft i 
1992, er som udgangspunkt stadig beskyttet. Så man skal gå en del år 
tilbage og se på luftfoto, hvis man er i tvivl. 

Arealer kan vokse ind i §3, hvis de ikke bliver gødsket, omlagt eller 
sprøjtet i en årrække. Et vedvarende græsareal, der bliver gødsket 
og slået, bliver ikke nødvendigvis naturbeskyttet, fordi det ikke bliver 
pløjet. 

Det er tilstanden på arealet – kulturgræsser eller vilde planter - der 
bestemmer. Dyrkningshistorien har også betydning, når man skal 
afgøre om et areal er eng eller græsmark. 

Hvis kommunen mener, at din græsmark er en fersk eng eller 
strandeng, er det vigtigt at få det afklaret, så du ved, om du må 
sprøjte, gødske og omlægge efter 1. juli 2022. 
Din viden om dyrkningshistorien kan være afgørende for sagen.

Nej, som udgangspunkt får lodsejeren ikke besked, med mindre 
kommunen mener, der er sket en overtrædelse. 

Men man kan holde sig orienteret ved hjælp af denne app, hvor man 
kan logge ind med NemID, indtaste sin mailadresse og indtegne et 
område, hvor man gerne vil holdes opdateret med ændringer i §3-
udpegningerne. På den måde kan man både få besked vedr. egne og 
forpagtede arealer, nabo-arealer osv. 
https://dinnatur.miljoeportal.dk/map/

Hvor finder jeg oplysninger?

Hvad gør jeg, hvis der er 
overlap eller fejl i 
udpegningen?

Eng eller græsmark?

Får jeg at vide, hvis 
kommunen registrerer 
natur på min ejendom?

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


Heder, moser, strandenge og strandsumpe, ferske enge og overdrev, 
der er større end 2.500 m2 i sammenhængende areal.

Søer, der er 100 m2 eller derover.

Vandløb: De vandløb, der er beskyttede, er konkret udpegede og 
fremgår af Miljøportalen www.arealinfo.dk.

Moser og lignende, der er mindre end 2.500 m2, er også beskyttede, 
hvis de ligger i forbindelse med en sø på 100 m2 eller derover.

Naturtyper, der er mindre end 2.500 m2, men støder op til eller 
indgår i sammenhæng med andre naturtyper, og hvor det samlede 
areal derved bliver over 2.500 m2, er også beskyttede.

Beskyttelsen gælder både i det åbne land og i skove. Vær opmærksom 
på, at i fredskov er søer, moser, heder, strandenge eller strandsumpe, 
ferske enge og overdrev beskyttede uanset størrelse, og alle vandløb 
er beskyttede.
Kilde: Miljøministeriet, Naturstyrelsen 2011, Er der beskyttet natur på din ejendom? Information 
om naturbeskyttelseslovens §3.

Du må ikke aktivt ændre tilstanden. Hvis du hidtil har afgræsset eller 
slået arealet, må du gerne fortsætte med det, på samme måde, men 
ikke f.eks. begynde at tilskudsfodre eller fordoble græsningstrykket.

Du må ikke jordbehandle, sprøjte, gødske (ud over gødning afsat ved 
græsning), kalke eller jordforbedre.

Du må ikke lade lysåbne landbrugsarealer gro til. Hvis arealet har 
status af landbrugsjord, skal det ryddes, så opvækst højst er 5 år 
gammelt.

Du må gerne foretage sædvanlig vedligeholdelse af dræn og grøfter, 
men du må ikke ændre tilstanden af det omkringliggende areal ved at 
øge afvandingen. Så hvis du i mange år har undladt at vedligeholde 
dræn eller grøfter, kan du have mistet retten til at gøre det.

Du må ikke rense dit vandhul op, men hvis du spørger kommunen, kan 
du ofte få en dispensation, så du må gøre det efter deres anvisninger.

Du må ikke grave en sø i en mose, uden at få en dispensation først.

Hidtidig forstlig udnyttelse af elle- og askemoser, birkemoser og 
pilemoser må fortsætte. 

Du kan læse mere i hæftet ”Er der beskyttet natur på din ejendom?” 
fra Miljøstyrelsens hjemmeside. 

7436 5187
msh@landbosyd.dk 

Martin Snedker 
Hansen

Skov- og naturrådgiver

7436 5134
nic@landbosyd.dk 

Nis
Callesen

Planteavlsrådgiver

7436 5079
bbp@landbosyd.dk 

Britt Bjerre 
Paulsen

Miljørådgiver

Kontakt os for mere 
information

Størrelsen af §3-beskyttede 
arealer - hvornår er 
naturarealer beskyttede?

Når mit areal er 
naturbeskyttet - hvad må jeg, 
og hvad må jeg ikke?

http://www.arealinfo.dk
http://Er der beskyttet natur på din ejendom?

