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Naturen på din ejendom skal undersøges i 2018
Folketinget har besluttet, at vigtige vand- og naturområder skal undersøges hvert år for
at få så stort et kendskab til naturens og vandmiljøets aktuelle tilstand som muligt. Jo
større kendskab til naturens og vandmiljøets tilstand, jo bedre kan Miljø- og
Fødevareministeriet for eksempel skræddersy projekter, der gavner naturen,
vandmiljøet og landbruget.
Miljøstyrelsen (MST) skal i 2018 besøge steder på eller nær et areal, som du ejer.
Undersøgelserne udføres enten af Miljøstyrelsens egne medarbejdere eller af
konsulenter, der arbejder for os. Det drejer sig konkret om følgende undersøgelse(r):

Undersøgelse

Stations nr.

Antal
besøg

Tidligste
dato for
besøg

Seneste
dato for
besøg

Næringsstoffer/MFS i sediment

ARH90908(Brassø (BRA 1))

1

Oktober

November

Undersøgelse af næringsstoffer,
undervandsplanter og fisk i sø

ARH90908(Brassø (BRA 1))

10

Maj

September

91519186

På kortet sidst i brevet er det vist, hvor Miljøstyrelsen udfører undersøgelser.
Undersøgelserne sker som led i det nationale overvågningsprogram for vand og natur
(NOVANA). Du kan finde flere oplysninger om programmet på Miljøstyrelsens hjemmeside:
http://mst.dk/natur-vand/overvaagning-af-vand-og-natur/
Her finder du også en kort introduktionsvideo om, hvad NOVANA er og hvad det går ud på.

Undersøgelserne på din ejendom omfatter:
Næringsstoffer/MFS i sediment
Der udtages prøver fra søbunden til bestemmelse af indholdet af næringsstoffer/MFS.
Prøvetagningen kan tage op til ½ dag.
Undersøgelse af næringsstoffer, undervandsplanter og fisk i sø
Vi udtager en vandprøve fra båd, som analyseres for næringstoffer og samtidig måles ilt
og temperatur. Derudover undersøger vi, hvilke planter og fisk, der er i søen. Det tager
op til 2 timer at tage en vandprøve, mens undersøgelsen af henholdsvis vandplanter og
fisk, hver kan tage mellem 1 og 3 dage, afhængig af søens størrelse.
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Se resultaterne
Mange af undersøgelserne er tilgængelige på Danmarks Miljøportal:
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/
Resultaterne for fisk og planter i vandløb og søer samt planter i marine områder kan
fås hos den lokale MST enhed i begyndelsen af 2019.
Lovhjemmel
Besøget har lovhjemmel i naturbeskyttelseslovens § 76, skovlovens § 49 og § 33 i lov
om vandplanlægning.
Adgangsforhold
Er der særlige forhold ved færdsel på din ejendom, som vi skal være opmærksomme på
– for eksempel erhvervsmæssig jagt, fritgående tyre, låste bomme og lignende, eller
ønsker du yderligere oplysninger om vores undersøgelser på din ejendom, kan du
henvende dig til Miljøstyrelsens Informationsenhed via mail eller telefon se nedenfor.
Hvis andre benytter dit område – for eksempel jægere, lejere eller forpagtere, vil det
være en stor hjælp, hvis du vil informere dem om vores besøg, så de er forberedt.
Hvis du ikke ejer området
Hvis du ikke er ejer af de(t) omtalte areal, kan du se bort fra dette brev. Hvis du
kender navnet på den nye ejer, vil vi blive glade for at få oplyst dette.
Vil du vide mere?
Du kan få flere oplysninger om undersøgelserne og Miljø- og
Fødevareministeriets arbejde ved at kontakte:
Miljøstyrelsens Informationscenter:
Tlf. 72 54 44 66 (mandag - torsdag kl 9:30 - 16 og fredag 9:30 - 15)
mail: info@mst.dk
Vi vil vise hensyn og forsøge at forstyrre så lidt som muligt, når vi udfører
undersøgelserne. Vi håber, at besøget ikke skaber ulejlighed.

Med venlig hilsen
Kontorchef Peter Kaarup
Miljøstyrelsen Østjylland
Vasevej 7
8920 Randers NV
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Her undersøger vi
Herunder fremgår et eller flere kort, som i relation til din (eller dine ejendomme) viser, hvor vi i
Miljøstyrelsen laver undersøgelser. Det er angivet med blå skravering og/eller stations nr. (ikke
synligt i alle tilfælde), hvor vi færdes. Dit areal er skraveret med angivelse af understreget matrikel
nr. (ikke synligt i alle tilfælde). Kortet/kortene indeholder data fra Styrelsen for Dataforsyning og
Effektivisering.
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