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Naturen på din ejendom skal undersøges i 2021
Folketinget har besluttet, at vigtige vand- og naturområder skal undersøges 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 Miljøministeriet for
eksempel skræddersy projekter, der gavner naturen, vandmiljøet og landbruget.
I forbindelse med gennemførelsen af undersøgelser på din ejendom er Miljøstyrelsens
medarbejdere og konsulenter opmærksomme på at følge Sundhedsstyrelsens seneste
anbefalinger for at mindske risikoen for spredning af coronavirus, herunder at holde
afstand og at vaske hænder eller anvende håndsprit.
Miljøstyrelsen skal i 2021 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.

Artsovervågning - Markfirben

mafi_MJY_220(Markfirben)

Antal
besøg

1

Tidligste
dato for
besøg

Seneste
dato for
besøg

April

September

178107340

Undersøgelserne sker som led i det Nationale Overvågningsprogram for VAnd og NAtur
(NOVANA). Du kan finde oplysninger om programmet på Miljøstyrelsens hjemmeside:
http://mst.dk/overvaagning hvor der bl.a. ligger en kort introduktionsvideo om
NOVANA.
En anden video https://mst.dk/NOVANA-besøg forklarer, hvorfor vi kommer på besøg.
På et eller flere kort sidst i brevet er vist, hvor Miljøstyrelsen udfører undersøgelser. Du kan
også se, hvor vi gennemfører undersøgelserne ved at følge link til kort (linket vil kun være
aktivt til december 2021):
http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?profile=novana2019&page=lodsejerorientering&uuid=f2ed2454-88f7-479a-a884-0286c081826a

Undersøgelserne på din ejendom omfatter:
Artsovervågning - Markfirben
Solbadende markfirben eftersøges. Varighed op til én time.
Se resultaterne
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Se resultaterne
Resultaterne for naturovervågning vil kunne ses på Danmarks Arealinformation:
http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/
Resultaterne fra undersøgelserne af overfladevand findes i overfladevandsdatabasen
kaldet ODA: https://odaforalle.au.dk
Kemiresultater kan oftest ses 1 - 2 måneder efter prøvetagning, mens de fleste
biologiske data for natur og overfladevand først vil være tilgængelige i starten af 2022.
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 Informationscenter 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.
Behandling af persondata
Miljøstyrelsen indsamler data/viden om vand- eller naturområder på din ejendom. De
indsamlede undersøgelsesresultater bliver gemt i databaser og anvendes til
udarbejdelse af rapporter om vandmiljøet og naturens tilstand i Danmark.
Det fremgår af Miljømålsloven og bekendtgørelse nr. 835 af 27/6/2016 om overvågning
af overfladevand, grundvand, beskyttede områder og om naturovervågning i
internationale naturbeskyttelsesområder mv., at Miljøstyrelsen skal udføre disse
undersøgelser.
Miljøstyrelsen henter oplysning om din adresse og evt. cvr-nr. fra OIS-registret og cprnr. fra CPR-registret for at kunne skrive til dig. Brevet/mailen gemmes i et
journalsystem.
Dine data behandles efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e,
databeskyttelseslovens § 11, stk. 1 og efter arkivlovgivningen.
Vi overlader dine personoplysninger til Miljøstyrelsens databehandlere, herunder bl.a.
Statens IT.
Du kan læse mere om Miljøstyrelsens persondatapolitik på:
https://mst.dk/service/om-miljoestyrelsen/miljoestyrelsens-persondatapolitik
hvor du også kan orientere dig om, hvilke rettigheder du har, samt hvordan
Miljøstyrelsens databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes.
Vil du vide mere?
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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 Jess Jørgensen
Miljøstyrelsen Midtjylland
Lollandsvej 4G
7400 Herning
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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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