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Status på gennemgang og håndhævelse af uoverensstemmelser i den vejledende
registrering af beskyttet natur.
2014-2435.
By- og Landskabsforvaltningen fremsender til By- og Landskabsudvalgets orientering sag om,
status på gennemgang og håndhævelse af uoverensstemmelser i den vejledende registrering af beskyttet natur.

Sagsbeskrivelse
I perioden 2008-2013 har den daværende Teknik- og Miljøforvaltning gennemført naturkvalitetskortlægning af den beskyttede natur i Aalborg Kommune. Der er ca. 8.500 beskyttede naturarealer i
Aalborg Kommune, hvoraf ca. 1.800 er søer og vandhuller. Dertil kommer ca. 2.500 beskyttede
naturarealer, der ligger i kommunens seks Natura2000-områder, hvor Staten har ansvaret for kortlægningen.
I forbindelse med kortlægningen er der registreret uoverensstemmelser mellem den vejledende kortlægning fra 1992, som blev foretaget af Nordjyllands Amt, og den faktiske udstrækning af det beskyttede naturareal. Uoverensstemmelserne kan skyldes forskydninger i diverse kortmateriale, fejl i
den vejledende registrering i 1992, som er baseret på luftfototolkninger, eller at der er sket overtrædelser i anvendelsen af de beskyttede naturarealer f.eks. opdyrkning eller tilplantning. Fra kortlægningen i 2008-2012 blev der konstateret ca. 650 sager, hvor der vurderes at være tale om større
overtrædelser. Her skal der foretages en myndighedsbehandling med skriftlig kontakt til lodsejer,
besigtigelse med lodsejer og evt. opfølgning med påbud om genetablering af den forsvundne eller
beskadigede natur. Antallet af mulige større overtrædelser konstateret i feltsæsonen 2013 er endnu
ikke opgjort, men erfaringstal fra de tidligere år ligger på 120-150 sager med det antal kortlægninger, der er foretaget i 2013. Det samlede antal sager, hvor der kan være tale om større overtrædelser
forventes således at ligge på ca. 800 sager. Hertil kommer en række mindre sager, hvor uoverensstemmelserne vurderes til at skyldes forskydninger i kortmaterialet, fejl i den vejledende registrering fra 1992 eller overtrædelser af mindre eller ingen betydning. I de sager foretages der en teknisk
rettelse i den vejledende registrering.
Teknik- og Miljøforvaltningen har i 2012 og særligt i 2013 gjort en målrettet indsats for at myndighedsbehandle sager, hvor der kan være tale om større overtrædelser. Der er frem til udgangen af
2013 afsluttet ca. 110 af disse sager. Sagerne er afsluttet med forskellige typer af afgørelser:
-

indgåelse af frivillig aftale med lodsejer om retablering af natur og søer (f.eks. ophør med
dyrkning af arealer eller fjernelse af beplantning og affald/opfyld).
afregistrering af den beskyttede natur fordi der viser sig enten at være fejl i den vejledende
registrering, eller arealet er vokset ud af beskyttelsen.
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lovliggørende dispensation i de tilfælde hvor lodsejerens tiltag på arealet ville have opnået
dispensation ved en ansøgning herom forud for tiltaget.
påbud om retablering af natur og søer (f.eks. ophør med dyrkning af arealer eller fjernelse af
beplantning og affald/opfyld).

Ved vurdering af ressourceforbruget til opgaven (efteråret 2011) blev det lagt til grund, at hovedparten af sagerne kunne løses ved at indgå frivillige aftaler med lodsejerne og derved spare administrative ressourcer. Erfaringen viser imidlertid, at det er færre sager, som kan løses via frivillige
aftaler, og ressourceforbruget ved de frivillige aftaler er på niveau med ressourceforbruget i sager
med udstedelse af påbud. Der har endvidere været en del sager, hvor lodsejer via konsulent har stillet tvivl om, hvorvidt arealet overhovedet er omfattet af beskyttelse og har bedt om yderligere vurdering og dokumentation af grundlaget for at arealet er udlagt som beskyttet natur. Ressourcer til
sagsbehandling heraf indgik ikke i vurderingen af ressourcebehovet i 2011. Endvidere har det vist
sig nødvendigt at følge op på flere af påbuddene ad flere omgange. Skønnet over ressourcebehovet
er således sat for lavt, og med de nuværende ressourcer til opgaven, hvoraf halvdelen er midlertidig
frem til 31. december 2015, skønnes det på baggrund af de nuværende erfaringer, at der ved udgangen af 2015 vil være 300-400 sager, som mangler myndighedsbehandling. Opgaven vil således
strække sig over en længere periode end forventet, eller der skal tilføres yderligere ressourcer, for at
opgaven kan afsluttes med udgangen af 2015.

Beslutning:
Til orientering.
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