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KL høringssvar vedr. bekendtgørelse og vejledninger 
til Grønt Danmarkskort, udviklingsområder samt lokale 
naturråd 

 

KL takker for modtagelse af bekendtgørelse og vejledninger til Grønt Dan-

markskort, udviklingsområder samt lokale naturråd. 

 

KL vil gerne kvittere for, at der med den igangværende planlovsrevision gi-

ves mulighed for at udpege udviklingsområder ved kysterne. Dermed er der 

tilvejebragt bedre rammer for, at kommunerne fremover kan planlægge for 

tiltag, der styrker udvikling og vækst lokalt. Dog forventes kravet om lands-

plandirektiver at gøre administrationen af områderne noget tung. KL anbefa-

ler, at der indføres en ekstra ansøgningsrunde i foråret 2018, som til dels 

kan kompensere herfor. 

 

Ligeledes mener KL, at det er meget positivt, at Grønt Danmarkskort beva-

res og styrkes i en revideret planlov. Nogle kommuner er i disse måneder al-

lerede i gang med at vedtage første generation af Grønt Danmarkskort, 

mens andre endnu har til gode at lave udpegningerne. Kommunerne ser 

frem til at komme i gang, hvad enten det drejer sig om at videreudvikle et al-

lerede etableret Grønt Danmarkskort, eller udpegningsarbejdet først skal til 

at begynde. 

 

Med den fremsendte bekendtgørelse om etablering af lokale naturråd får 

kommunerne formaliseret opgaven med at sikre en bred inddragelse af lo-

kale interessenter i arbejdet med Grønt Danmarkskort. Etablering af lokale 

naturråd har længe været et ønske hos kommunerne. KL anbefaler dog en 

justering af tidsplanen således, at de politiske intentioner og ønsker med na-

turrådene også kan omsættes i en kommunal planproces.  

 

Med det aktuelle planlovsforslag er der lagt vægt på at sikre en tæt sam-

menhæng mellem hhv. de nye udpegninger af udviklingsområder og Grønt 

Danmarkskort. Det ønske kan KL fuldt ud tilslutte sig, idet parallelle forløb 

kan give god mulighed for at planlægge både strategisk og afbalanceret i 

den enkelte kommune. Proceskravene bør imidlertid tilpasses kommunernes 

forskellige situationer, særligt under hensyntagen til de kommuner, der i 

disse måneder er ved at vedtage 1. generation Grønt Danmarkskort.  

 

Da det ikke indenfor høringsfristen har været muligt at forelægge hørings-

svaret politisk, tages der forbehold for efterfølgende politisk behandling 

heraf.   

 

Overordnede budskaber 

 

 Der bør indføres en ekstra ansøgningsrunde til udviklingsområder i 

foråret 2018, så de kommuner, der ikke kan nå ansøgningsfristen d. 
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15. oktober 2017, ikke tvinges til at vente helt indtil 2020/2021 med 

at få tilsagn om udpegning af udviklingsområder 

 

 Der bør ikke være krav om miljøvurdering af kommuneplanstrate-

gien før ansøgning om udviklingsområder. Vejledningens passager 

herom bør derfor slettes  

 

 Kommunernes arbejde med Grønt Danmarkskort sker af lovgiv-

ningsmæssige årsager i forskellig takt, hvilket bør adresseres i vej-

ledningen om Grønt Danmarkskort. Det skal stå helt klart for kom-

munerne, hvordan de skal forholde sig ift. deres konkrete situation   

 

 Det særlige krav om en fornyet udpegning af Grønt Danmarkskort 

for kommuner, der ønsker at ansøge om udviklingsområder pr. 15. 

oktober 2017, fremgår ikke af vejledningsudkastet til Grønt Dan-

markskort. KL anbefaler i øvrigt, at det for disse kommuner bør være 

muligt at anvende det allerede vedtagne Grønt Danmarkskort i deres 

kommuneplantillæg for Grønt Danmarkskort og nye udviklingsområ-

der 

 

 Fristen for etablering og afvikling af lokale naturråd undergraver in-

tentionerne om en styrket borgerinddragelse. KL foreslår en juste-

ring af tidsplanen, samt en mulighed for kommunerne til at danne de 

tværgående samarbejder om lokale naturråd, der opleves mest hen-

sigtsmæssige 

 

Der er behov for en ekstra ansøgningsrunde til udviklingsområder i foråret 

2018 

Det er KL’s vurdering, at det bliver en stor udfordring for mange kommuner 

at nå ansøgningsfristen om udviklingsområder inden d. 15. oktober 2017. 

Den reviderede planlov ventes at træde i kraft pr. 1. juli 2017. En del kom-

muner er allerede i gang med at forbedre ansøgningsmateriale, men der vil 

fx ikke kunne igangsættes en offentlig høring af planstrategien, førend loven 

er trådt i kraft.  

 

Det vil imidlertid være en væsentlig prioritet for mange kommuner at deltage 

i første ansøgningsrunde. Dette skal især ses i lyset af, at de ansøgte udvik-

lingsområder tidligst godkendes af staten i efteråret 2018, hvorefter der yder-

mere venter en kommuneplanproces. Selv for de kommuner, der vælger den 

første ansøgningsrunde, vil der derfor gå lang tid fra den kommunale proces 

med, at udpegningerne starter, til man reelt kan begynde at tage områderne 

i ”anvendelse” efter et mere lempeligt regelsæt.  

 

Afventer man den efterfølgende ansøgningsproces vil udpegningerne have 

endnu længere udsigter, idet disse udviklingsområder tidligst godkendes i et 

landsplandirektiv omkring årsskiftet 2020/21, hvorefter der afventer en kom-

muneplanproces.  

 

At nå den første ansøgningsrunde vil formentlig kun være muligt for de kom-

muner, der i forvejen har lavet en landskabskarakteranalyse, har et godt 

overblik over hvilke områder der ønskes udpeget (fra tidligere planproces-

ser), har deres naturudpegninger klar, samt har mulighed for til eksempel at 
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lægge ekstra byrådsmøder hen over sommerferien, med henblik på at af-

vikle en offentlig høring af planerne i juli og august 2017, på baggrund af en 

beslutning i kommunalbestyrelsen. 

 

Derfor bør der også være en mulighed for de kommuner, der ikke kan nå an-

søgningsrunden d. 15. oktober 2017 om at ansøge om udviklingsområder på 

et tidligere tidspunkt end ultimo 2019. Konkret foreslås det, at ansøgningsfri-

sten om udviklingszoner d. 15. oktober 2017 suppleres med en ekstra an-

søgningsrunde med frist d. 15. april 2018.  

 

Dette vil kompensere de kommuner, der af de forskellige ovennævnte 

grunde ikke kan nå ansøgningsfristen d. 15. oktober 2017 eller som blot øn-

sker en proces, hvor der er mere tid til udpegningsarbejdet, flere politiske 

drøftelser, bedre vilkår for bred borgerinddragelse ect.  

 

Der bør ikke være krav om miljøvurdering af kommuneplanstrategien før an-

søgning om udviklingsområder   

En kommuneplanstrategi er først og fremmest en politiske strategi der anvi-

ser, hvilke overordnede temaer kommunen ønsker at genbesøge i sin kom-

muneplan. Det er som udgangspunkt ikke et dokument, der miljøvurderes ef-

ter lov om miljøvurdering. 

 

Af fremsendte udkast til Vejledning om udviklingsområder fremgår det imid-

lertid på s. 13 (skemaet), at kommunerne forventes at gennemføre en miljø-

vurdering efter miljøvurderingsloven af forslag til kommuneplanstrategi. 

Denne forventning - eller krav - fremgik ikke af det fremsatte planlovsforslag, 

ej heller i den fremsendte skrivelse til kommunerne fra Erhvervsministeriet af 

d. 10. februar 2017.  

 

Det forslås derfor, at formuleringen udgår, og at det fortsat er op til kommu-

nen selv at foretage vurderingen af, om kommuneplanstrategien skal miljø-

vurderes efter miljøvurderingsloven.  

 

Kommunernes arbejde med Grønt Danmarkskort sker af lovgivningsmæs-

sige årsager i forskellig takt, hvilket bør adresseres i vejledningen om Grønt 

Danmarkskort 

Bestemmelserne omkring Grønt Danmarkskort har været en del af planloven 

siden november 2015. Processen omkring Grønt Danmarkskort hos de rele-

vante statslige myndigheder, og derfor også blandt kommunerne, har dog 

været noget ”rodet”. Det skyldes de seneste års varierende politiske udmel-

dinger om Grønt Danmarkskorts fremtid, herunder fraværet af Grønt Dan-

markskort i de senest udsendte statslige interesser fra december 2015 samt 

i det løbende statslige plantilsyn.  

 

I juni 2016 blev der imidlertid indgået et bredt forlig om planloven på Christi-

ansborg, hvoraf det fremgik, at Grønt Danmarkskort skulle bevares og styr-

kes. I ca. 1 år har kommunerne derfor været bekendte med, at udpegning af 

Grønt Danmarkskort fastholdes som et krav til kommuneplanrevisionen. 

Langt de flest kommuner, jf. Erhvervsstyrelsen ca. 70-80 kommuner, be-

handler og vedtager deres kommuneplan i foråret/sommeren 2017. I den for-

bindelse har en hel del kommuner allerede udarbejdet de nye retningslinjer 

for Grønt Danmarkskort.  
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Samtidig er der en del kommuner som, grundet tidlig vedtagelse af kommu-

neplanen fx i foråret 2016 (dvs. før planlovsforliget), endnu ikke har lavet ar-

bejdet med udpegning af Grønt Danmarkskort. Eller kommuner som aktivt 

har valgt at udskyde udpegningen til næste planperiode, dvs. 2018-2021, 

bl.a. med baggrund i, at Grønt Danmarkskort pt. ikke indgår i de statslige in-

teresser.  

 

Som konsekvens af denne politiske proces er kommunerne meget forskel-

lige steder i deres arbejde med Grønt Danmarkskort. Dette adresseres imid-

lertid nærmest ikke i vejledningsudkastet, der blot henviser til lovens be-

stemmelser om, at kommunerne skal udpege Grønt Danmarkskort ved næ-

ste revision af kommuneplanen. 

 

Det bør gøres meget tydeligere i vejledningen, hvordan kommunerne forhol-

der sig i de forskellige situationer. 

 

Det særlige krav om en fornyet udpegning af Grønt Danmarkskort for kom-

muner, der ønsker at ansøge om udviklingsområder pr. 15. oktober 2017, 

fremgår ikke af vejledningsudkastet til Grønt Danmarkskort 

KL er, af Erhvervsstyrelsen, blevet gjort opmærksom på, at der for de kom-

muner som ønsker at ansøge om udviklingsområder i første ansøgnings-

runde (dvs. pr. 15. oktober 2017) er et krav om, at kommunen skal have la-

vet en fornyet udpegning af Grønt Danmarkskort, også selvom kommunen 

lige har vedtaget Grønt Danmarkskort i foråret 2017. 

 

Det er et krav, at den fornyede udpegning skal laves med input fra de kom-

mende lokale naturråd. For ansøgningskommunerne skal dette senest ske i 

forbindelse med vedtagelse af et kommuneplantillæg – fx ultimo 2018 - om 

udpegning af udviklingsområder.  

 

Dette krav ses imidlertid ikke at være beskrevet i vejledningsudkastet, hvilket 

er problematisk for kommunernes tilrettelæggelse af planprocesserne samt 

for forståelsen af høringsmaterialet.  

 

Derudover mener KL, at kravet er meget uhensigtsmæssigt for de kommu-

ner, der lige har færdiggjort deres Grønt Danmarkskort ”i god tro”, herunder 

gennemført borgerinddragelse, inddraget lokale grønne råd, haft lodsejerdia-

log, gennemført politiske drøftelser mv. Disse kommuner tvinges nu til at 

gentage processen én gang til indenfor kort tid, såfremt de ønsker at udpege 

udviklingsområder i første ansøgningsrunde.  

 

KL anbefaler, at det for disse kommuner bør være muligt at anvende det al-

lerede vedtagne Grønt Danmarkskort, og at paralleliteten i udpegninger af 

hhv. Grønt Danmarkskort og udviklingsområder således træder i kraft i den 

almindelig planturnus.  

 

Endvidere skal KL gøre opmærksom på, at et nyt krav til disse kommuner, 

om at gentage processen med Grønt Danmarkskort 1 år efter det nuvæ-

rende kort er vedtaget, er unødigt udgiftsdrivende og bør indgå i den kom-

mende DUT forhandling på området. 

 

Fristen for etablering og afvikling af det lokale naturrådsarbejde undergraver 

intentionerne om en styrket borgerinddragelse  
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Med afsæt i status for kommunernes arbejde med Grønt Danmarkskort, er 

der behov for at adressere et andet væsentligt problem i det fremsendte hø-

ringsmateriale.  

 

Bekendtgørelsesudkastet indeholder krav om, at kommunerne opretter lo-

kale naturråd, hvis formål er at rådgive kommunalbestyrelserne i udpegning 

af områder, der skal indgå i Grønt Danmarkskort. Naturrådene er tværkom-

munale og skal etableres efter en på forhånd defineret geografisk opdeling.  

Naturrådene skal være etableret senest 15. oktober 2017. Forinden skal gi-

ves en frist på minimum 4 uger for foreninger og organisationer til at udpege 

medlemmer. Naturrådene skal have færdiggjort deres arbejde senest 15. 

april 2018. 

 

Set i lyset af, at kommunerne dels er meget forskellige steder i processen 

med Grønt Danmarkskort, dels at den skitserede tidsplan for etablering af 

naturrådene og det tværkommunale samarbejde er uhørt stram, er der 

stærkt behov for en anden tidsplan omkring de kommende naturråd. Dette er 

en helt nødvendig forudsætning, såfremt de lokale naturråd skal blive den 

inddragelsesmæssige succes, som der er lagt op til.  

 

KL er blevet oplyst om, at målet med den hurtige nedsættelse af naturrå-

dene er, at naturrådenes arbejde kan indgå i en hurtig fornyelse af Grønt 

Danmarkskort som krævet i de kommuner, der ønsker at ansøge om udvik-

lingsområder i første ansøgningsrunde d. 15. oktober 2017. Når de nye ud-

viklingsområder skal vedtages via fx et kommuneplantillæg ultimo 2018, skal 

det fornyede Grønt Danmarkskort indgå i samme tillæg, så der kan ske en 

parallel udpegning. 

 

Udover at man som tidligere nævnt bør genoverveje dette krav for de kom-

muner, der netop har vedtaget Grønt Danmarkskort, så er den meget 

stramme tidsplan for nedsættelse af de lokale naturråd en stor barriere ift. at 

få en fornuftig og inddragende proces omkring rådenes arbejde. Samtidig vil 

en mindre justering af tidsplanen, set med KL’s øjne, ikke kompromittere de 

øvrige kommuners mulighed for at nå at lave parallel udpegninger af hhv. 

Grønt Danmarkskort og udviklingsområder fx ultimo 2018.     

 

Konkret foreslår KL, at tidsplanen forskydes således, at frist for rådendes op-

rettelse fastsættes til 15/1 2018, herunder frist for kommunerne d. 1/11 2017 

til at oplyse, hvem der skal være sekretariatets kommune.  

 

De lokale naturråd gives en frist for afslutning af deres arbejde pr. 15/7 

2018, hvorefter kommunerne vurderes at have tilstrækkelig tid til, at ind-

drage naturrådenes arbejde i deres eventuelle kommuneplantillæg i forbin-

delse med Grønt Danmarkskort.  

 

For de kommuner, der ikke ansøger om udviklingsområder i første runde, 

kan naturrådendes anbefalinger indgå i forbindelse med den almindelige 

kommuneplanrevision på det tidspunkt, hvor denne finder sted.  

 

Den justerede tidsfrist giver endvidere mulighed for, at kommunerne umid-

delbart efter sommerferien og indenfor en nærmere fastsat tidsfrist, på fx en 

måneds tid, får lejlighed til af afklare med nabokommunerne, hvor græn-

serne for de tværgående samarbejder mest hensigtsmæssigt trækkes. Heri 
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kan indgå overvejelser om eksisterende geografisk og/eller organisatoriske 

sammenhænge på tværs. KL har, ved flere lejligheder, gjort opmærksom på 

behovet for sådan en proces. 

  

Øvrige bemærkninger til vejledning om udviklingsområder 

Vejledningsudkastet er klart og overskueligt og giver en god introduktion til 

de nye muligheder og den overordnede metode.  

 

Generelt finder KL som nævnt fortsat, at de administrative rammer for ud-

pegning af udviklingsområderne, herunder særligt kravet om landsplandirek-

tiver, er usædvanlig tung og ufleksibel. Det gælder både for de indledende 

udpegninger samt for muligheden for løbende at justere, forskyde ect. ift. 

den lokale udvikling og vækstpotentialer. Dette kunne have været varetaget 

mere smidigt i en almindelig kommuneplanproces. 

 

Det fremgår af vejledningen, at udviklingsområder ikke kan udpeges inden 

for områder med særlige landskabsinteresser. At et område har særlige 

landskabsinteresser er ikke ensbetydende med, at alle arealer er sårbare 

over for byggeri og ændringer, og udpegningen bør derfor ikke udelukke, at 

der på enkelte lokaliteter kan ske en udvikling. Der bør gives mulighed for en 

konkret lokal vurdering heraf.  

 

Det fremgår på side 3, afsnit 5, at i udviklingsområderne gælder planlovens 

generelle regler for ferie- og fritidsanlæg samt sommerhusområder. Dette 

kan tolkes således, at disse anvendelser ikke er omfattet af de planlæg-

ningsmæssige lempelser ift. kystnærhedszonen. Det bør være helt klart i så-

vel lovteksten som i vejledningen, hvad der gælder. 

 

Med afsæt i vejledningens formulering af, at udviklingsområder kan om-

handle udvikling af turismefaciliteter, bør det indarbejdes i vejledningen, at 

udviklingsområder også kan udpeges i relation til eksisterende sommerhus-

områder og større feriefritidsbebyggelse, da disse i planlægningssammen-

hæng kan sidestilles med byer ift. brugen af området. 

 

Det fremgår af vejledningen, at der i kommuneplanstrategien skal ske en 

konkret udpegning af de påtænkte udviklingsområder samt, at kommune-

planstrategien skal offentliggøres på plansystem.dk. Det bør i den forbin-

delse sikres, at plansystem.dk kan håndtere en planstrategi indberetning 

med udpegning på kort. 

 

Det fremgår på side 6, at udviklingsområder ikke vil kunne indgå i Grønt 

Danmarkskort. KL skal gøre opmærksom på, at lovforslagets opdeling af 

områder, hvor der kan være hhv. natur og byudvikling, ikke bør begrænse 

kommunernes muligheder for at planlægge for en multifunktionel anven-

delse. KL skal derfor igen opfordre til, at opdelingen blødes op.  

  

I den forbindelse skal det påpeges, at byudvikling m.m. kan være en måde til 

at finansiere realiseringen af planlagte grønne korridorer, hvorved den ende-

lige afgræsning samt realisering af nyt naturindhold mv. først fastsættes un-

dervejs i processen. Bliver udpegningerne for fastlåste svækkes de meka-

nismer, der driver realiseringen af en kommunal planlægning.  
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I forhold til Grønt Danmarkskort er det især de potentielle overordnede dele 

af udpegningen, som bør kunne tilrettes løbende i takt med udviklingen, så 

længe den overordnede forbindelseslinje fastholdes, og de eksisterende na-

turværdier, friluftslivets muligheder, samt dyr og planters bevægelsesveje 

sikres og udbygges.  

  

Det bør i den forbindelse nævnes, at udpegningen af de potentielle naturom-

råder i Grønt Danmarkskort ikke blot har til hensigt at planlægge for nye kon-

krete naturområder. Udpegningen skal også planlægge for forbindelseslinjer, 

som ikke skal udfyldes med natur men i stedet skal sikre, at de enkelte na-

turarealer har en fornuftig indbyrdes afstand og størrelse, der kan opretholde 

et naturligt dyre- og planteliv.  

  

Samlet set kan fastholdelse af ovenstående bestemmelser, herunder den 

konkrete udmøntning i vejledningen, have den uheldige effekt, at der laves 

færre og mindre natur- og landskabsudpegninger i den kommunale planlæg-

ning. En mere hensigtsmæssig løsning kunne derfor være, at det i loven 

fastlægges, at den overordnede struktur i Grønt Danmarkskort skal fasthol-

des, og at planlægningen af udviklingsområder mv. skal medvirke til at sikre 

og udbygge eksisterende naturværdier, friluftslivets muligheder samt dyr og 

planters bevægelsesveje. 

 

Øvrige bemærkninger til vejledning om Grønt Danmarkskort 

Vejledningsudkastet er umiddelbart svært at forstå. Den relativt lange vejled-

ning er præget af flere gentagelser med forskellig ordlyd, hvilket er med til at 

skabe forvirring om indholdet. I det følgende gives nogle konkrete eksempler 

herpå. 

 

Kommunernes mulighed for at foretage en prioritering i udpegningerne på 

baggrund af et konkret skøn beskrives forskelligt i vejledningen.  

 

På s.3 fremgår det, at: 

”….at kommunernes samlede udpegning af beliggenheden af naturområder 

med særlige naturbeskyttelsesinteresser samt økologiske forbindelser, po-

tentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser tilsammen ud-

gør kommunens bidrag til Grønt Danmarkskort.”  

 

samt s. 5: ”Med den seneste ændring af planloven skal kommunerne fortsat 

udpege de særlige naturbeskyttelsesinteresser og potentielle naturområder. 

Den samlede udpegning heraf vil udgøre Grønt Danmarkskort”  

 

På s. 9 fremgår det imidlertid, at: 

”Der er indlagt et vist skøn for kommunerne til på baggrund af anvendelse af 

digitale naturkort og de nationale kriterier at vurdere, hvilke områder, som 

konkret skal udpeges til at indgå i Grønt Danmarkskort”  

 

samt s.13 ”… og kan på den måde danne udgangspunkt for kommunernes 

videre konkrete vurdering af, hvilke områder der skal udpeges til at indgå i 

Grønt Danmarkskort” 

 

KL mener, at vejledningen bør gøres mere tydelig og konsekvent på dette 

område, og at der i den forbindelse bør lægges vægt på at understrege, og 

evt. eksemplificere, de kommunale skønsmuligheder. 
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I vejledningen s. 7 lægges vægt på, at kommunerne som planlægningsmyn-

dighed har ansvar for at afveje de enkelte interesser i arealanvendelsen via 

redegørelsen til kommuneplanen, og at dette også gælder ved udpegning af 

Grønt Danmarkskort. 

 

Samtidig konstateres det, længere nede på samme side, at for eksempel be-

liggenheden af arealer til lokalisering af driftsbygninger og store husdyrbrug 

ikke vil være foreneligt med udpegningen af Grønt Danmarkskort. 

 

Dette ses ikke at være i overensstemmelse med det lovgrundlag vejlednin-

gen er skrevet på baggrund af. Tværtimod så konstateres i ministeriets eget 

høringsnotat af 17. januar 2017 s. 25, at ”Det er op til kommunerne i forbin-

delse med udpegningerne at foretage en planlægningsmæssig afvejning af 

om områder udpeget til Grønt Danmarkskort samtidig kan udpeges til andre 

formål, så længe eventuelle andre udpegninger ikke kollidere med naturbe-

skyttelsesinteresserne eller formålet med Grønt Danmarkskort”  

 

Når førnævnte formulering om store husdyrbrug er problematisk, er det også 

fordi arealer til lokalisering af driftsanlæg på store husdyrbrug er forholdsvis 

store arealer, hvor anlæggets nøjagtige placering ikke er kendt. Derfor er der 

også inden for disse arealer allerede i dag udpeget områder til potentielle 

økologiske forbindelser.  

 

Dertil kommer, at omfanget af kommunernes arealudpegninger til store hus-

dyrbrug er meget forskellige, idet de bygger på meget forskellige forudsæt-

ninger og ønsker for udpegningerne. Nogle kommuner har udlagt meget 

store arealer, mens andre kommuner har meget snævre udpegninger. I 

førstnævnte situation vil den beskrevne afgrænsning betyde, at betragtelige 

dele af disse kommuner ikke kan indgå i Grønt Danmarkskort, selvom der 

skulle være et politisk ønske herom, samt en vurdering af, at det i det kon-

krete tilfælde ikke skaber interessekonflikter. 

 

Konkret foreslås, at formuleringen ændres således at der står, at en udpeg-

ning til store husdyrbrug kan være uforeneligt med placering indenfor Grønt 

Danmarkskort. 

 

Af vejledningen fremgår det, at afsnit 2.2. beskriver kommunernes hidtidige 

planlægning for naturbeskyttelsesinteresser, mens de nye krav til Grønt 

Danmarkskort som følge af 2017 planlovsændringen udfoldes i afsnit 3.  

 

Ved gennemlæsning af de to afsnit er det imidlertid meget uklart, hvad der 

præcist er de nye krav til udpegning af Grønt Danmarkskort, og dette bør gø-

res mere klart. 

 

Øvrige bemærkninger til vejledning om lokale naturråd 

Vejledningen fremstår generelt klar og overskuelig og giver et godt billede af 

rammerne for de lokale naturråd.  

 

Helt generelt savnes det også her, at vejledningen afspejler den aktuelle si-

tuation der handler om, at nogle kommuner lige har lavet Grønt Danmarks-

kort, mens andre kommuner endnu ikke er gået i gang, som følge af de tidli-

gere nævnte årsager. 
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Af indledningen fremgår det fx, at kommunerne ifølge planloven skal have 

planlagt for varetagelsen af naturbeskyttelsesinteresserne og i den forbin-

delse have udpeget Grønt Danmarkskort inden udgangen af 2018. Derud-

over kan det undre, at det nævnes præcist i denne sammenhæng, hvor det 

handler om at nedsætte lokale naturråd, der først færdiggør deres arbejde i 

foråret 2018, jf. den foreslåede tidsplan. 

 

Af vejledningsudkastet (samt bekendtgørelsens bestemmelser) fremgår det, 

at det bliver et ressourcekrævende arbejde for kommunerne, og særligt se-

kretariatskommunerne, at sekretariatsbetjene naturrådene. Dette skal af-

spejles i den økonomiske kompensation til kommunerne som følger af be-

kendtgørelsen. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Marie Louise Madsen 

Kontorchef, KL’s kontor for teknik og miljø 

 

 


