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Vær opmærksom på dine §3-

arealer  
Naturbeskyttelsesloven 

Søer, heder, overdrev og enge er beskyttet 

under naturbeskyttelseslovens §3. Derfor må 

der ikke foretages ændringer i deres tilstand 

uden en dispensation, hvilket skal søges ved 

den pågældende kommune.  

Orientering inden igangsættelse af vildt-

pleje 

Eksisterende naturområder kan ofte gøres 

mere attraktive for vildtet ved tilplantning, 

etablering af vildtstribe, grave en sø eller op-

rense et vandhul.  

Disse gode intentioner for vildtet (og jagten), 

kan give problemer for lodsejeren, hvis tilta-

gene ændrer tilstanden i et §3-område. Der-

for er det vigtigt, at man inden vildtplejen 

bliver igangsat, orienterer sig om arealets 

status og om det, man vil foretage sig, kræ-

ver en dispensation. 

 

Figur 1: Husk at søge dispensation hos kommunen inden op-
rensning af søen begynder 

  

Er der beskyttet natur på ejendommen?  

Kommunerne har udpeget §3-områder i hele 

landet, der er gode pejlemærker for, om om-

råderne er naturbeskyttede.  

Appen ”§3-natur” kan vise udpeget §3-natur 

på telefon eller tablet, når man står på area-

let. Det gør det muligt via GPS at se, om der 

er beskyttede naturtyper hvor man befinder 

sig. Det er også muligt at finde udpegede §3-

arealer på hjemmesiden ”Arealinformation”.  

Dog kan områderne vokse ind- og ud af ud-

pegningen og derfor kan man ikke være sikker 

på stregerne på kortet svarer til den nuvæ-

rende situation. Områder kan også udvikle sig 

til §3-natur, men ikke være udpeget af kom-

munen endnu.  

På hjemmesiden ”Din Natur” kan man gratis 

abonnere på at få opdateringer, når der sker 

ny registrering eller ændringer i de områder, 

man ejer eller er interesseret i.  

I sidste instans kan man altid spørge kommu-

nen, hvis man er i tvivl. De har pligt til at 

svare inden for 4 uger. 

 

 

 

 

 

 

http://www.jaegerforbundet.dk/
https://arealinformation.miljoeportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution
https://dinnatur.miljoeportal.dk/
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Hvad sker der ved overtrædelse? 

Når kommunen opdager der er sket en over-

trædelse, tager de kontakt til ejeren og fore-

tager et tilsyn. Herefter skal der søges om di-

spensation, men hvis ikke denne bliver god-

kendt, skal naturen genoprettes.  

Det kan f.eks. betyde, at man skal fylde en 

nygravet sø, fjerne et tilplantet område, el-

ler endda at man skal genoprette en nygødet 

strandeng. Det er ofte en dyr omgang at gen-

oprette §3-natur, og det er derfor vigtigt (og 

billigere) at orientere sig om reglerne før man 

går i gang.   

Afhængig af situationen kan man også risikere 

bødestraf, og en overtrædelse af krydsover-

ensstemmelseskrav kan give nedsættelse af 

berettiget støtte til bedriften. 

Landbrugsdrift på §3-arealer efter 1. juli 

2022 

Tidligere har det været tilladt at omlægge, 

pløje og gødske §3-arealer, hvis det har væ-

ret normal praksis, inden områderne blev ud-

peget til beskyttet natur. Dette er pr. 1. juli 

2022 lavet om, og det er således ikke længere 

tilladt, selvom arealerne tidligere har haft en 

mere intensiv landbrugsdrift.  

Det er især strandenge og enge, der førhen 

var intensivt dyrket, som nu skal lægges om 

til ekstensiv drift – f.eks. græsning og høslæt.  

Dog kan bedrifter, der er særligt hårdt ramt, 

søge om dispensation eller erstatning hos Mil-

jøstyrelsen. 

 

 

 

 

Hvis du vil vide mere 

Læs om §3-naturbeskyttelse og vildtpleje på 

miljøstyrelsens hjemmeside, og se nedenstå-

ende QR-kode, for at finde relevante faktaark 

og links til mere information. 

 

 

Figur 2: Pas på ved jordbehandling af §3-områder. Der er ef-
ter 1. juli 2022 kommet nye regler 

http://www.jaegerforbundet.dk/

