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Beskyttet natur:

Opgaven kan stadig
blive kommunal
I Kolding Kommune og mange andre kommuner ærgrer politikere og medarbejdere sig over, at opgaven med at finde den uregistrerede beskyttede natur i første omgang ikke er tilfaldet kommunerne;
men løbet er ikke kørt endnu, og KL arbejder for at arbejdet med feltregistreringen sendes i udbud
Af | Irene Brandt

Kære miljøminister Karen Ellemann
Kolding Kommune er enig med miljøministeren i, at registreringen af §3-natur ikke
er god nok. Derfor har kommunen også de
senere år lagt et stort arbejde i at opdatere
vores viden om naturen gennem årlige
tilsyn, feltundersøgelser og opdatering af
§3-registreringen – en indsats vi regner
med at fortsætte med de kommende år.
Da der er registreret ca. 3.500 §3-lokaliteter inden for kommunegrænsen, vil vi dog
med vores nuværende ressource langt fra
kunne gennemgå alle resterende §3-arealer
over den treårige periode, som svarer til
Naturstyrelsens tidshorisont, ligesom der
over tid vil være behov for gentagne tilsyn
på udvalgte lokaliteter. Derfor er et overordnet initiativ til at forbedre registreringen af
§3-natur velkomment.
Sådan lyder indledningen i et brev formanden for Plan- og miljøudvalget i Kolding Kommune, Christian Kloppenborg-Skrumsager,
umiddelbart inden påske sendte til miljøminister Karen Ellemann. Resten af brevet er
mindre fordrageligt, for Christian Kloppenborg-Skrumsager er ikke tilfreds med, at
opgaven med at registrere den beskyttede
§3-natur er blevet placeret i Naturstyrelsen.
”Det er utroligt ærgerligt, at denne opgave ikke varetages af kommunerne. Det er os,
der har det lokalkendskab, opgaven kræver,
og vi risikerer, at de 36 mio. kr. der nu bruges
på opgaven er spildte, fordi de registreringer, Naturstyrelsen foretager, ikke kommer
kommunernes naturafdelinger til gavn,” siger
Christian Kloppenborg-Skrumsager.
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Han frygter også, at medarbejderne i
kommunerne alligevel ender med at skulle
udføre registreringen, fordi opgaven er blevet
reduceret til stort set kun at bestå af en skrivebordsgennemgang ved hjælp af luftfotos.
”Der er stor sandsynlighed for, at der
vil blive foretaget fejlregistreringer, når
registreringen alene sker på baggrund af
luftfotos. Efterfølgende bliver det kommunernes sagsbehandlere i naturafdelingerne,
der skal på besigtigelse og rette fejlene i
takt med, at de opdages,” siger Christian
Kloppenborg-Skrumsager
I brevet til ministeren understreger han,
at selvom Naturstyrelsen skulle finde på at
tage på feltregistrering, så vil disse besøg
ofte ikke være tilstrækkelige til en endelig
afklaring af arealets §3-status.
”Årsagen er, at Naturstyrelsen ikke ligger
inde med kommunens viden om tidligere
sagsbehandling på arealerne, at en detaljeret botanisk kortlægning ofte er nødvendig,
ligesom dialog med lodsejeren ofte er nødvendigt for af at klarlægge det driftshistoriske
element i spørgsmålet om §3-status.
Naturstyrelsens registrering vil derfor
også sjældent være tilstrækkeligt grundlag for eventuel §3-sagsbehandling på den
enkelte lokalitet, ligesom kommunens
sagsbehandling på miljøgodkendelser
til driftsændringer på landbrugsbedrifter
kræver grundigere undersøgelser for at
kunne anvendes. Endelig forekommer det
som spild af ressourcer, at der ikke kobles
værdisætning, målsætning og plejevurdering af lokaliteterne på arealbesigtigelserne, da disse elementer er en sædvanlig
del af kommunens tilsyn som et vigtigt

bidrag til kommunens arbejde med naturkvalitetsplanlægning,” skriver Christian
Kloppenborg-Skrumsager.
Det er med andre ord spild af penge,
at Naturstyrelsen sandsynligvis er på vej til
at bruge 36 mio. kr. til at registrere den beskyttede natur, når indsatsen efterfølgende
ikke kan bruges i kommunernes arbejde
med den beskyttede natur.
”For mig handler det ikke om pengene.
Opgaven skal - uanset om vi får penge til
det eller ej - ligge i kommunerne, for det er
kun de kommunale natur-sagsbehandlere,
der har det lokalkendskab, der skal til, hvis
opgaven skal løses på en fornuftig måde,”
siger Christian Kloppenborg-Skrumsager.
Lokalkendskabet er oparbejdet gennem
tidligere besigtigede arealer, verserende og
tidligere sager (håndhævelses- og dispensationssager) og erfaring i tolkning af luftfoto,
ligesom medarbejderne har flere års erfaring i feltundersøgelser og brug af DMUs
registreringssystem.
”Det er derfor indlysende, at opgaven
med at registrere og opdatere §3-registreringen hører hjemme i kommunen,” skriver
Christian Kloppenborg-Skrumsager. Han
afslutter sit brev til miljøministeren med
følgende anbefaling:
”Kolding Kommune skal derfor anbefale,
at opgaven med at gennemgå og opdatere
§3-registreringen udføres af kommunerne.
Sigtet er at opnå en omkostningseffektiv udførelse af opgaven, der ikke blot vil kunne skabe
større retssikkerhed og kvalitet i afklaringen af
§3-status, men også vil bidrage til at løse andre
opgaver, som §3-registrering og –besigtigelser
er en forudsætning for at kunne løse.”
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Send opgaven i udbud
I KL ærgrer chefkonsulent Troels Garde Rasmussen sig også over, at forhandlingerne
mellem regeringen og KL ikke førte til en
entydig placering af opgaven i kommunerne. På den anden side har han ikke opgivet
håbet om, at det alligevel kan ende med, at
det også bliver kommunale sagsbehandlere
i nogle kommuner, der ender med at gennemføre den del af opgaven, der handler
om feltregistrering.
”Vi har aftalt en organisatorisk model,
hvor Miljøministeriet og KL er sammen
om projektet med Miljøministeriet som
projektansvarlig. I dette projekt skal staten
blandt andet vælge, hvem der skal være entreprenør på feltregistreringen i 2012-2013.
2011 bliver en slags pilotprojekt, hvor
Naturstyrelsens egne folk feltregistrerer,”
siger Troels Garde Rasmussen.
Opgaven kommer forenklet sagt til at
bestå af tre dele:
• Gennemgangen af luftfotos.
• Feltregistreringen.
• Indberetning til miljøportalen.
”Der er intet til hindring for, at Miljøministeriet sender feltregistreringen i udbud,
så opgaven kan løses bedst og billigst. Regeringen er stor fortaler for at sende offentlige opgaver i udbud - og feltregistreringen
af den beskyttede natur er faktisk et oplagt
sted at bruge udbud. Derefter er det så op
til Naturstyrelsen, den enkelte kommune
eller private konsulentfirmaer at byde på
opgaven,” siger Troels Garde Rasmussen.
Han er bekendt med andre kommuner,
der som Kolding beklager, at det i første

Kommunale naturafdelinger
løser opgaven bedst

Kommunerne vil kæmpe
for, at naturmedarbejderne,
som skal registrere den
beskyttede natur, er ansat
i kommunerne.

omgang ikke lykkedes KL og Miljøministeriet at blive enige om at placere opgaven i
kommunerne.
”Men det hører med til historien, at
det faktisk er utroligt vanskeligt at fordele
midlerne til opgaven på forhånd, fordi den
handler om at registrere al den beskyttede
natur, som endnu ikke er registreret. Stikprøveundersøgelser indicerer, at det drejer
sig om en betydelig fejlmargin, men det er
ikke jævnt fordelt i hele landet, og vi kan
jo ikke på forhånd vide, hvor luftfotogennemgangen vil afsløre, at den uregistrerede
natur sandsynlig forekommer. Til gengæld
vil det blive meget lettere, når gennemgangen af luftfotoene er afsluttet, for så ved vi
præcist, hvor mange hektar det drejer sig
om i den enkelte kommune. Til den tid står
det staten frit for at vælge den billigste løsning,” siger Troels Garde Rasmussen.

Vi er klar til at byde
Formanden for KTCs faggruppe for Natur
og Overfladevand, NOV, Flemming Lehbert
Sørensen, forstår også godt, at Christian Kloppenborg-Skrumsager ærgrer sig over, at opgaven med at registrere den beskyttede natur i
første omgang ikke er blevet kommunal.
”Vi er selv ret frustrerede over, sagsforløbet i forbindelse med planlægningen
af indsatsen. Det ER ærgerligt, at opgaven
måske er gledet ud af kommunale hænder.
Vi håber, at KL vinder gehør i regeringen for
sit forslag om at sende feltregistreringen i
udbud, for vi har så mange fordele i kommunerne af selv at løse opgaven, at vi helt
sikkert vil byde på at udføre feltregistreringen,” siger Flemming Lehbert Sørensen.

Derfor skal Kolding Kommunes
egen naturafdeling ifølge Christian
Kloppenborg-Skrumsager stå for
registreringen af beskyttet natur:
• K
 olding Kommune har siden
kommunalreformens gennemførelse foretaget mange vurderinger af §3-status, hvoraf en del
har betydet, at de givne arealer
er taget ud af registreringen –
eksempelvis i forbindelse med
sagsbehandling på anmeldelser
om 15 års genopdyrkningsret.
Naturstyrelsen vil ikke kunne se
disse tilfælde ved deres gennemgang, fordi de ikke har adgang til kommunens sagsarkiv.
• K
 olding Kommune prioriterer
gennemførelsen af naturkvalitetsplanlægning højt, og kommunens besigtigelser i den
forbindelse kan derfor betragtes
som egentligt dobbeltarbejde på
de arealer, som Naturstyrelsen
vil gennemgå.
• V
 ed at Kolding Kommune
foretager det meget grundige
tilsyn på §3-lokaliteterne udbygges kommunens kendskab til
naturgrundlaget.
• N
 aturstyrelsens gennemgang af
§3-lokaliteter kan antagelig forventes at medføre et stort antal
håndhævelsessager, som ikke
kan løftes med den nuværende
bemanding i kommunerne. En
mere hensigtsmæssig fremgangsmåde i at løfte sådanne
håndhævelsessager vil netop
være en mere gradvis gennemgang af §3-lokaliteterne over tid.
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