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Carsten Parby

Fra: Lena Marie Bau <lemba@odsherred.dk>

Sendt: 22. august 2017 14:06

Til: 'carsten@parby.com'

Emne: Naturbeskyttelseslovens § 3

Kære Carsten Parby, 
 
Som lovet får du hermed lidt information om hvad der generelt gælder på områder, der er omfattet af 
naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttede naturtyper.  
 
Det står i naturbeskyttelseslovens § 3, at der ikke må foretages ændringer i tilstanden af heder, moser, overdrev, 
strandenge mm., der er over 2500 m2. I særlige tilfælde kan der opnås dispensation til tilstandsændringer, og det 
er kommunen, som er myndighed vedr. beskyttet natur. Selv ændringer, der er naturforbedrende, kræver 
dispensation. Det er primært i tilfælde, hvor man vil lave naturforbedrende projekter, eller hvor der er store 
samfundsmæssige interesser, at der kan opnås dispensation.  
 
Et eksempel på et naturforbedrende projekt kunne være, at der etableres græsning med kreaturer i et 
naturområde, som er ved at gro til i træer og buske. Det kunne eks. også være åbning af et rørlagt vandløb gennem 
en mose. 
 
Du spurgte specifikt til, om man må fælde/beskære træer i et beskyttet område. Der er ikke tale om en 
tilstandsændring, hvis du beskærer træerne i en del af et naturområde, eller hvis du fælder nogle enkeltstående 
træer og buske. Det må du derfor gerne. Derimod kan der være tale om en tilstandsændring, hvis du i en mose 
vælger at fælde alle træer, og derefter trække rødderne op. Det ville derfor kræve en dispensation, men det ville 
være tvivlsom om der ville kunne dispenseres til den tilstandsændring.  
 
I 2010-2012 gennemgik staten et serviceeftersyn af al beskyttet natur i DK. Dette serviceeftersyn betød bl.a. en 
masse tekniske tilretninger i kortet over registrerede naturtyper. På baggrund af dette valgte Odsherred Kommune 
at sende brev ud til alle de lodsejere i kommunen, som har beskyttet natur registreret på deres ejendom. Du kan 
læse mere om statens § 3-serviceeftersyn her: http://svana.dk/natur/national-naturbeskyttelse/beskyttede-
naturtyper-3/3-serviceeftersyn/ og mere om beskyttet natur her: http://www.odsherred.dk/borger/natur-
vandloeb-og-klima/beskyttet-natur.  
 
Jeg håber at ovenstående besvarer dine spørgsmål, og ellers er du velkommen til at kontakte os igen. 
 
 
Venlig hilsen  
  
Lena Bau 
Biolog 
Naturteamet - Natur, Miljø og Trafik 
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