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Orientering om håndshævelsessager efter naturbeskyttelsesloven
2014-2435
By- og Landskabsforvaltningen fremsender til By- og Landskabsudvalgets orientering status på
gennemgang og håndhævelse af uoverensstemmelser i den vejledende registrering af beskyttet natur.
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By- og Landskabsudvalget
Sagsbeskrivelse
By- og Landskabsforvalt ningen kortlagde i perioden 2008-2013 de naturarealer, der er beskyttet af naturbeskyttelseslovens §3, i Aalborg Kommune. Efterfølgende er en løbende genkortlægning med vedligeholdelse
af data om naturarealerne iværksat. Det er hensigten, at arealerne genkortlægges med en frekvens på hvert
6.-8. år. Der er ca. 8.500 beskyttede naturarealer i Aalborg Kommune, hvoraf ca. 1.800 er søer og vandhuller.
Formålet med kortlægningen var dels at få kendskab til naturindholdet og –kvaliteten i de enkelte §3-arealer
for derved at sikre et bedre vidensgrundlag i administrationen af naturbeskyttelsesloven, og dels at få verificeret den vejledende registrering af beskyttet natur, som Nordjyllands Amt forestod i 1992.
Alle ca. 8.500 beskyttede naturarealer er blevet kortlagt. I ca. 750 tilfælde blev der i kortlægningen konstateret forhold af større karakter, som kan være overtrædelser af bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven. De
konstaterede forhold på naturarealerne kan være dræning, opdyrkning, tilplantning, oplag af affald m.m.
Arealet af de ca. 750 tilfælde svarer til ca. 14 % af arealet med beskyttet natur i Aalborg Kommune.
By- og Landskabsforvalt ningen har siden efteråret 2011 gennemgået, vurderet og myndighedsbehandlet
disse sager. Ressourceforbruget har vist sig at være højere end estimeret ved opgavens start, hvilket By - og
Landskabsudvalget også blev orienteret om på udvalgets møde den 23. januar 2014. Status på sagerne er,
at ca. halvdelen er afsluttet, mens sagsbehandlingen på den øvrige halvdel for hovedpartens vedkommende
ikke er påbegyndt endnu.
Sagerne er blevet løst i en prioriteret rækkefølge ud fra en vurdering af, hvor akut og omfattende overtrædelsen er og ellers ud fra tidspunktet for kortlægningen og konstateringen af den mulige overtrædelse, for derved at mindske risikoen for sagernes forældelse.
Alle sager fra kortlægningen i 2008 og 2009 er afsluttet, og det samme gør sig næsten gældende for kortlægningen i 2010. Sagerne er enten afsluttet med et påbud, en frivillig aftale med lodsejer om retablering af
naturarealet eller en lovliggørende dispensation. Arealet for de afsluttede sager svarer til ca. 880 ha. Heraf
er registreringen som beskyttet natur fastholdt på 640 ha, mens registreringen ikke er fastholdt på 240 ha.
Indsatsen på disse sager har altså en stor betydning for fastholdelsen af den beskyttede natur.
I forbindelse med genkortlægningen er der en udfordring i, at de mulige håndhævelser fra førstegangskortlægningen ikke er færdigbehandlet. Det er uhensigtsmæssigt at genkortlægge et areal, hvis en mulig overtrædelse fra første kortlægning ikke er sagsbehandlet og afsluttet på naturarealet.
Førsteprioriteten i personaleressourcerne til myndighedsbehandling er at myndighedsbehandle ansøgninger
om dispensation m.m., som lodsejere løbende indsender samt at få besvaret de interne høringer i forbinde lse med lokalplaner, byggesager, vandindvindinger og landbrugssager. Mængden af sager på disse to felter
svarer stort set til de personaleressourcer, der er til rådighed til sagsområdet, hvorfor gennemgang og vurdering af håndhævelsessagerne efter kortlægningen kun løses i meget begrænset omfang. Inden for det sidste
år er der således alene afsluttet ca. 20 sager. Konsekvensen heraf kan være forældelse af sagerne, med tab
af beskyttet natur som følge. Ud fra de nuværende ressourcer vurderes det, at håndhævelsessagerne vil
blive løst over en periode på 10-15 år, hvilket ikke vurderes at være hensigtsmæssigt eller acceptabelt.
Med en ressourcetilførsel til området med 2 årsværk i 2 år, er det forvaltningens vurdering, at de resterende
ca. 390 sager vil være afsluttede.
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