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Denne samling af naturrådenes anbefalinger er administreret af KL, men alle tekster er
uredigerede og gengivet helt som naturrådene har ønsket det.
KL har samlet de mange anbefalinger for at kunne dele de mangeartede anbefalinger mellem alle
aktører. Ingen ved om naturrådene fortsætter, men uagtet dette kan samlingen inspirere
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Baggrund
Folketinget vedtog den 1. juni 2017 en ændring af planloven. I den nye planlov fastholdes
kommunernes opgave med at planlægge for og udpege Grønt Danmarkskort, og samle dette i et
naturtema, sammen med den hidtil gældende forpligtelse til at planlægge for
naturbeskyttelsesinteresserne.
Det betyder, at kommunerne ved førstkommende kommuneplanrevision skal planlægge for Grønt
Danmarkskort.
Grønt Danmarkskort skal sikre en forstærket indsats for større og mere sammenhængende
naturområder.
Med Grønt Danmarkskort understøttes opfyldelsen af FN’s og EU´s mål for biodiversitet i 2020.
Grønt Danmarkskort skal, når det er færdigudpeget, tjene som et strategisk planlægnings- og
prioriteringsværktøj, der kan anvendes af både kommuner, staten, foreninger og fonde, som
grundlag for en prioritering af kommende naturindsatser.
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Lars Kaalund
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2. Morsø, Thisted
Sekretariatskommune: Thisted. Kontakt Dorthea Albrechtsen - da@thisted.dk
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Indhold
Anbefalinger fra Det Lokale Naturråd nr. 1 ............................................................................................ 1
1. Anbefalinger fra Naturråd 1 vedr. Grønt Danmarkskort ................................................................... 1
Anbefalinger fra Det Lokale Naturråd nr. 2 ............................................................................................ 3
1. Det Lokale Naturråds tilgang til opgaven ............................................................................................ 3
1.1 De primære fokuspunkter for Grønt Danmarkskort bør være: .................................................. 3
1.2 Naturrådet anbefaler følgende retningslinjer for Grønt Danmarkskort: ................................... 3
2. Det Lokale Naturråds visioner for naturen i Thy og på Mors ........................................................... 4
2.1 Særlige fokuspunkter ....................................................................................................................... 4
3. Generelle anbefalinger .......................................................................................................................... 4
4. Grønt Danmarkskort i Thisted Kommune ........................................................................................... 7
4.1 Særlige naturområder:..................................................................................................................... 7
4.2 Potentielle naturområder ................................................................................................................. 8
4.3 Økologiske forbindelseslinjer.......................................................................................................... 9
5. Grønt Danmarkskort i Morsø Kommune ........................................................................................... 10
6. Særlige naturområder .......................................................................................................................... 10
7. Potentielle naturområder ..................................................................................................................... 11
8. Økologiske forbindelseslinjer .............................................................................................................. 11
9. Øvrige Mors ........................................................................................................................................... 11
Bilag 1 Forslag til særlige naturområder i Thisted Kommune ............................................................ 13
Bilag 2 Forslag til potentielle naturområder i Thisted Kommune ....................................................... 14
Bilag 3 Forslag til økologiske forbindelseslinjer i Thisted Kommune ................................................ 15
Bilag 4 Oversigtskort over forslag til udpegninger på Mors................................................................ 16
Bilag 5 Forslag til udpegninger til Grønt Danmarkskort på Nordmors .............................................. 17
Bilag 6 Forslag til udpegninger til Grønt Danmarkskort på Sydmors................................................ 18
Bilag 7 Liste over foreninger og organisationer i det lokale naturråd nr. 2 ...................................... 19
Anbefalinger fra Det Lokale Naturråd nr. 3 .......................................................................................... 20
Forord ......................................................................................................................................................... 20
1. Naturrådets medlemmer...................................................................................................................... 21
2. Rammerne for Naturrådets opgave ................................................................................................... 22
2.1 Virkemidler ...................................................................................................................................... 23
2.2 Konflikt mellem ammoniakregulering og planlægning for Grønt Danmarkskort ................... 23
2.3 Biodiversitet og naturkvalitet i by og private haver.................................................................... 24

3. Naturrådets anbefalinger til de fire kommuner................................................................................. 24
3.1 Mere Nærdemokrati ....................................................................................................................... 24
3.2 Kvalitet frem for kvantitet............................................................................................................... 26
3.3 Konkrete begrundelser for udpegningerne................................................................................. 27
3.4 Kvalificering af udpegninger ......................................................................................................... 28
Anbefalinger fra Det Lokale Naturråd nr. 4 .......................................................................................... 32
1. Principper for udpegning af Grønt Danmarkskort på kort .............................................................. 32
2. Principper for retningslinjer til kommuneplanerne ........................................................................... 33
Bilag 1 Brev til Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen ............................................... 34
Anbefalinger fra Det Lokale Naturråd nr. 5 .......................................................................................... 36
Baggrund .................................................................................................................................................... 36
Formål med Det Lokale Naturråd ........................................................................................................... 36
1. Retningslinjer og værktøj .................................................................................................................... 38
2. Mindretalsudtalelser ............................................................................................................................. 42
2.1 Retningslinjer og værktøj .............................................................................................................. 44
Anbefalinger fra Det Lokale Naturråd nr. 6 .......................................................................................... 50
1. Følgebrev til Herning Ikast-Brande Ringkøbing-Skjern og Viborg kommuner ............................ 50
2. Naturrådet for Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Viborg Kommuners anbefalinger
til kommunalbestyrelserne ....................................................................................................................... 51
3. Uddybende tekst til anbefalingerne fra Naturrådet for Herning Ikast-Brande Ringkøbing-Skjern
og Viborg kommuner ................................................................................................................................ 53
4. Brev til Erhvervsminister Rasmus Jarlov .......................................................................................... 55
5. Brev til Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen ........................................................ 57
Anbefalinger fra Det Lokale Naturråd nr. 7 .......................................................................................... 59
1. Indledning .............................................................................................................................................. 59
2. Anbefalinger .......................................................................................................................................... 60
Anbefalinger fra Det Lokale Naturråd nr. 8 .......................................................................................... 62
1. Samlede anbefalinger fra det lokale naturråd for Sønderborg og Aabenraa kommuner
vedrørende Grønt Danmarkskort ........................................................................................................... 62
Bilag 1 Anvendte kriterier for udpegninger ........................................................................................... 65
Bilag 2 Mindretalsudtalelse ..................................................................................................................... 66
Bilag 3 Mindretalsudtalelse til Naturråd for Sønderborg og Aabenraa kommuner ......................... 67
Anbefalinger fra Det Lokale Naturråd nr. 9 .......................................................................................... 82
1. Følgeskrivelse i forbindelse med overlevering af anbefalinger fra naturråd nr. 9 til
kommunerne i forbindelse med det grønne danmarkskort ................................................................. 82
2. Naturråd nr. 9’s rammebeskrivelse for underliggende anbefalinger ............................................ 84

3. Anbefalinger i forbindelse med udpegning af det grønne danmarkskort, forud for at stregerne
fastsættes:.................................................................................................................................................. 85
4. Anbefalinger til kommunernes implementering af det grønne danmarkskort: ............................ 85
5. Anbefalinger til virkemidler i forbindelse med implementering: ..................................................... 86
Anbefalinger fra Det Lokale Naturråd nr. 10 ........................................................................................ 87
1. Anbefalinger fra Det lokale Naturråd nr. 10 i Trekantområdet ...................................................... 87
1.1 Mindretalsudtalelse ........................................................................................................................ 89
2. Budskaber fra det lokale naturråd nr. 10 i Trekantområdet ........................................................... 90
Anbefalinger fra Det Lokale Naturråd nr. 11 ........................................................................................ 92
1. Indledende bemærkninger fra naturrådet ......................................................................................... 92
2. Statens kommissorium ........................................................................................................................ 92
3. Temaer for de enkelte møder ............................................................................................................. 92
4. Beslutninger, mindretalsudtalelser og bekymringspunkter ............................................................ 95
4.1 Naturrådets anbefalinger............................................................................................................... 95
4.2 Mindretalsudtalelser ....................................................................................................................... 96
Deltagere i naturrådet ............................................................................................................................ 101
Bilag 1 Vurdering af konsekvenser for vandløbsvirkemidler ............................................................ 102
Bilag 2 Notat om vandspejlsforhold og afvanding ............................................................................. 105
Anbefalinger fra Det Lokale Naturråd nr. 12 ...................................................................................... 108
Baggrund og formål ................................................................................................................................ 108
1. Rådets sammensætning ................................................................................................................... 109
2. Præsentation af rådets generelle anbefalinger til Grønt Danmarkskort .................................... 109
2.1 Dialog med lodsejerne ................................................................................................................. 109
2.2 Metoder og principper for udpegning ........................................................................................ 109
2.3 Udvalgte landskabselementer som del af Grønt Danmarkskort ........................................... 110
2.4 Invasive plantearter...................................................................................................................... 110
3. Præsentation af rådets specifikke anbefalinger til Grønt Danmarkskort ................................... 110
4. Arbejdet i Naturråd nr. 12 .................................................................................................................. 114
4.1 Rådets betragtninger vedr. tidsplan og arbejdsmetode ......................................................... 114
4.2 Rådets organisering og arbejdsform ......................................................................................... 114
Bilag 1 Naturrådets sammensætning .................................................................................................. 116
Bilag 2 Gentofte Kommune, kort m. foreløbige administrative udpegninger ................................. 117
Bilag 3 Hørsholm Kommune, kort m. foreløbige administrative udpegninger ............................... 118
Bilag 4 Kort over anbefalede udvidelser af GDK ............................................................................... 119
Bilag 5 Liste over anbefalede udvidelser opdelt efter kommuner ................................................... 120

Bilag 6 Skabelon til indberetning af forslag......................................................................................... 122
Bilag 7 Bruttoliste over indsendte generelle og specifikke forslag .................................................. 125
Anbefalinger fra Det Lokale Naturråd nr. 13 ...................................................................................... 128
1. Indledning ............................................................................................................................................ 128
2. Naturrådets arbejde ........................................................................................................................... 129
2.1 Deltagere ....................................................................................................................................... 129
2.2 Møderække ................................................................................................................................... 130
2.3 Arbejdsproces ............................................................................................................................... 131
2.4 Erfaringsopsamling ...................................................................................................................... 133
3. Principper for områdetyper ............................................................................................................... 133
4. Udpegninger ........................................................................................................................................ 135
4.1 Albertslund Kommune ................................................................................................................. 135
4.2 Ballerup Kommune ...................................................................................................................... 137
4.3 Glostrup Kommune ...................................................................................................................... 139
4.4 Herlev Kommune.......................................................................................................................... 140
4.5 Høje-Taastrup Kommune............................................................................................................ 141
4.6 Ishøj Kommune ............................................................................................................................ 145
4.7 Vallensbæk Kommune ................................................................................................................ 146
Bilag 1 Kortbilag med kort for de enkelte kommuner ........................................................................ 148
Bilag 2 Mødereferat af afslutningsmøde ............................................................................................. 156
Anbefalinger fra Det Lokale Naturråd nr. 14 ...................................................................................... 160
1. Naturråd 14’s anbefalinger til Grønt Danmarkskort ...................................................................... 160
1.1 Generelle anbefalinger til kommuneplanstrategier og kommuneplanlægning ................... 162
Bilag 1A Kort over Naturråd 14's udpegninger ................................................................................... 164
Bilag 1B Kort over Naturråd 14's udpegninger ................................................................................... 165
Bilag 2 Liste over udpegninger ............................................................................................................. 166
Anbefalinger fra Det Lokale Naturråd nr. 15 ...................................................................................... 170
Forord ....................................................................................................................................................... 170
1. Grønt Danmarkskort .......................................................................................................................... 171
1.1 Grønt Danmarkskort .................................................................................................................... 171
1.2 Kommuneplanlægning................................................................................................................. 171
1.3 Retsvirkning af Grønt Danmarkskort ......................................................................................... 172
1.4 Afvejning af interesser i arealanvendelsen .............................................................................. 172
1.5 Særligt om husdyrbrug ................................................................................................................ 173
1.6 Definitioner på udpegninger til Grønt Danmarkskort .............................................................. 174

2. Lokale Naturråd .................................................................................................................................. 175
2.1 Lokale naturråd ............................................................................................................................. 175
2.2 Det lokale naturråd for Nordsjælland ........................................................................................ 176
2.3 Arbejdsform ................................................................................................................................... 178
3. Grunddata ............................................................................................................................................ 181
4. Overordnede anbefalinger ................................................................................................................ 184
4.1 Anbefalinger til hvilke arealer der skal indgå i Grønt Danmarkskort .................................... 184
4.2 Anbefalinger til rekreative hensyn ............................................................................................. 185
4.3 Anbefalinger til lodsejerinddragelse og frivillighed .................................................................. 186
4.4 Varetagelse af landbrugets og det private skovbrugs interesser.......................................... 187
4.5 Varetagelse af naturbeskyttelses – og benyttelses interesser .............................................. 188
5.Konkrete arealudpegninger................................................................................................................ 195
5.1 Arbejdet med indtegning af konkrete arealer ........................................................................... 195
5.2 Generelle udtalelser til udpegningerne ..................................................................................... 195
5.3 Reduktion af grundkort ................................................................................................................ 200
5.4 Supplerende arealudpegninger .................................................................................................. 204
5.5 Forslag til vandrestier .................................................................................................................. 326
Bilag 1 – Foreningers input ................................................................................................................... 330
Anbefalinger fra Det Lokale Naturråd nr. 16 ...................................................................................... 368
1. Fælles principper om Grønt Danmarkskort, Vestsjællands Naturråd......................................... 368
1.1 Fælles principper .......................................................................................................................... 368
1.2 Naturtyperne ................................................................................................................................. 369
Anbefalinger fra Det Lokale Naturråd nr. 17 ...................................................................................... 374
1. Generelle anbefalinger ...................................................................................................................... 374
1.1 Yderligere anbefalinger: .............................................................................................................. 374
2. Medlemmerne, som varetager erhvervsinteresserne, har følgende yderligere input: ............. 375
2.2 Forudsætninger: ........................................................................................................................... 375
3. Medlemmerne, som varetager natur, miljø og fritidsinteresser, har yderligere input: ............. 376
3.1 Hvad der skal udpeges som områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser: ............. 376
3.2 Hvad der skal udpeges som potentielle naturområder, økologiske forbindelser og
potentielle økologiske forbindelser: .................................................................................................. 376
4. Mindretalsudtalelse ............................................................................................................................ 376
Anbefalinger fra Det Lokale Naturråd nr. 18 ...................................................................................... 377
1. Anbefalinger fra naturrådet ............................................................................................................... 377
2. Mindretalsudtalelse ............................................................................................................................ 379

Bilag 1 Designprincipper for biotopmønstrer ...................................................................................... 381
Anbefalinger fra Det Lokale Naturråd nr. 19 ...................................................................................... 382
1. Naturrådets anbefalinger ................................................................................................................... 382
2. Følgebrev............................................................................................................................................. 384
3. Pressemeddelelse .............................................................................................................................. 385
4. Naturrådets sammensætning ........................................................................................................... 387

Anbefalinger fra Det Lokale Naturråd nr. 1
Naturråd nr. 1 dækker følgende kommuner
Brønderslev Kommune, Frederikshavn Kommune, Hjørring Kommune, Jammerbugt Kommune,
Læsø Kommune

Sekretariatskommune
Hjørring Kommune

1. Anbefalinger fra Naturråd 1 vedr. Grønt Danmarkskort
Medlemmer af Naturråd 1 er:
Flemming Fuglede Jørgensen (Bæredygtig Landbrug),
Lars Mellemkjær (LandboNord),
Niels Vestergaard Salling (Landbrug og Fødevarer),
Morten Pedersen (Landbrug og Fødevarer),
Hans Ahrenfeldt (Dansk Skovforening),
Kurt Mølgaard Jørgensen (Nordjysk Familielandbrug),
Runa Christensen (Jyske Ås 2017),
Gitte Melchiorsen (Læsø Turist- og Erhvervsforening),
Svend Erik Mikkelsen (Dansk ornitologisk Forening),
Palle Martinsen (Danmarks Jægerforbund),
Lars Schönberg-Hemme (Danmarks Naturfredningsforening),
Thomas Elgaard Jensen (Friluftsrådet),
Svend Erik Hansen (Dansk land-og Strandjagt),
Carsten Bregnhøj (Danmarks Sportsfiskerforbund),
Carlo Pedersen (Tannisbugt Natur og Vandpleje),
Kim Jannick Fogt (KFUM spejderne),
Helge Bjørn (Sæby Lystfiskerforening / Sæby sportsfiskerklub),
Jens Andersen (Brønderslev Lystfiskerforening),
Knud Madsen (Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og omegn) og
Lars Vilsen (Læsø Strandjægere og Jagtselskabet Kærerne)
Naturråd 1 har gennem 3 møder fra januar – juni 2018 drøftet principper for udpegning af arealer
der skal indgå i Grønt Danmarkskort samt for hvordan Grønt Danmarkskort kan realiseres.
Naturrådet er nået frem til nedenstående principper, som der er enighed om i hele rådet.
1) Kommunerne skal udforme en naturpolitik.
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2) Kommunerne skal være bedre til at pleje den eksisterende natur.
- Visse naturtyper kræver vedvarende pleje
- Et valg af naturplejen kan også være et fravalg
- Kommunerne skal sikre tilgængelighed, hvor der er lovlig adgang
3) Kommunerne skal styrke biodiversiteten.
- Kortlæg mangfoldigheden i naturområderne
- Sørg for en mosaik af forskellige naturtyper
- Sørg for korridorer mellem naturområderne
4) Kommunerne SKAL samarbejde over kommunegrænserne.
5) Kommunerne skal være bedre til at samarbejde med frivillige kræfter om konkrete,
afgrænsede projekter.
6) Borgerne skal inddrages i kraft af deres lokalkendskab og vigtige viden.
7) Lodsejere skal inddrages og have reel medbestemmelse.
8) At sikre naturværdierne koster, og det er almenvellet, der skal betale. Den enkelte lodsejer
skal holdes skadesfri.
- Frivillige aftaler skal prioriteres højt, evt. med tinglysning mod erstatning
- Lokale ønsker bør prioriteres højt
- Frivillig jordfordeling har høj prioritet

Naturrådet ønsker direkte tilbagemelding fra byrådene i Læsø, Frederikshavn, Brønderslev,
Jammerbugt og Hjørring Kommuner. Naturrådet ønsker at vide, hvordan Naturrådets forslag vil
blive anvendt i den enkelte kommune.
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Anbefalinger fra Det Lokale Naturråd nr. 2
Naturråd nr. 2 dækker følgende kommuner
Morsø Kommune, Thisted Kommune

Sekretariatskommune
Thisted Kommune

1. Det Lokale Naturråds tilgang til opgaven
Da der for såvel Thisted som Morsø Kommune er udpeget et Grønt Danmarkskort, inden
naturrådet blev nedsat, har rådet besluttet at tage udgangspunkt i de eksisterende udpegninger, og
arbejde med forslag til justeringer af disse.
Det Lokale Naturråd begyndte arbejdet helt overordnet med at udarbejde visioner for naturen i Thy
og på Mors. Her er peget, på hvilke træk der er fælles for naturen i Thy og på Mors, og hvilke
fælles visioner der bør gælde. Grundet store forskelle på de to kommuner har rådet desuden
besluttet at arbejdet med særlige visioner (fokuspunkter) og udpegninger for de to kommuner hver
for sig.
Resultatet af Det Lokale Naturråds arbejde er fælles visioner for naturen i Thy (inkl. Hannæs) og
på Mors, særlige fokuspunkter for de to kommuner, generelle anbefalinger samt en række
konkrete forsalg til justeringer af de eksisterende udpegninger til Grønt Danmarkskort i Thisted og
Morsø kommune.

1.1 De primære fokuspunkter for Grønt Danmarkskort bør være:
•
•
•
•

Eksisterende værdifulde naturområder
Kystnærnatur – Vesterhavskysten og Limfjordskysten
Bynær natur
Beskyttelse/benyttelse

1.2 Naturrådet anbefaler følgende retningslinjer for Grønt Danmarkskort:
1. Udbygningen af Grønt Danmarkskort skal som udgangspunkt ske fra de eksisterende
naturområder, fra kysterne, vandløbssystemerne og søerne.
2. Udpegningerne til Grønt Danmarkskort bør understøtte andre udpegninger, særligt
landskabelige, vandmiljømæssige og rekreative interesser.
3. Naturen langs Limfjordskysten udbygges på sigt, så der skabes mere sammenhængende
natur. Naturrådet anbefaler, at der udarbejdes en plan for større sammenhængende
kystnatur.
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4. Det bør prioriteres at skabe og understøtte naturoplevelser i tilknytning til byerne, og
mellem bysamfundene. Indsatsen bør ske på baggrund af lokal inddragelse.
5. Der bør udarbejdes en overordnet planlægning af de rekreative interesser, som bl.a. viser
hvor rekreative interesser af forskellig karakter bør understøttes, og hvilke områder der bør
friholdes for forstyrrende rekreative aktiviteter.
6. Prioritering af indsatsen for Grønt Danmarkskort sker så den eksisterende værdifulde natur
og større sammenhængende naturområder vægtes højest. Indsatsen bør desuden
prioriteres, hvor man får mest natur for pengene.
7. De konkrete indsatser inden for Grønt Danmarkskort skal ske baggrund af frivillighed hos
lodsejerne. Lodsejerne skal inddrages så tidligt som muligt.

2. Det Lokale Naturråds visioner for naturen i Thy og på Mors
Udpegningerne til Grønt Danmarkskort, dvs. udpegning af særlige naturområder, potentielle
naturområder, samt udbygningen af naturnetværket (økologiske forbindelseslinjer) skal som
udgangspunkt ske fra de eksisterende værdifulde naturområder, fra kysterne, vandløbssystemerne
og søerne.
Ved udpegningerne til Grønt Danmarkskort anbefaler Naturrådet følgende særlige fokuspunkter:

2.1 Særlige fokuspunkter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Limfjordskysten
Kystnær natur, herunder især kystskrænter, strandenge
Molerlandskabet på Nordmors
Klithederne langt vesterhavskysten
Vejlerne
Nationalpark Thy
De gamle stenalder-kystskrænter i Thy
Karstsøerne i Thy – Nors sø, Vandet Sø, Blegsø og Bagsø
Udbygning af forbindelseslinjer på tværs af Thisted Kommune – mellem Limfjordskysten og
Vesterhavskysten
Vådområder
Landskabeligt værdifulde områder
Fritlægning af rørlagte vandløb
Råstofområder (interesseområder og graveområder)
Småbiotoper

3. Generelle anbefalinger
Eksisterende værdifulde naturområder
Den eksisterende værdifulde natur prioriteres højest. Indsatsen bør desuden prioriteres, hvor det
er mest oplagt, dvs. hvor man får mest natur for pengene. Dette kan enten være i form af at pleje
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den eksisterende natur eller skabe ny natur (sammenhænge) hvor det kan lade sig gøre i forhold til
tilskudsordninger og lodsejerinteresse, samt hvor der er lokal opbakning.
Kystnær natur
Et fælles træk for naturen i Thy/Hannæs og på Mors er, at der findes særligt værdifuld natur
tilknyttet Limfjordskysten. Den kystnære natur består primært af kystskrænter og strandenge, og
indeholder såvel naturmæssige, landskabelige og rekreative værdier. For Thisted Kommune
gælder, at der langs Vesterhavskysten er særlig værdifuld natur på stort set hele strækningen.
Udpegningerne af særlige naturområder, potentielle naturområder og økologiske forbindelseslinjer
bør i det omfang, det er muligt og relevant, understøtte landskabelige og rekreative værdier.
Der bør udarbejdes en overordnet planlægning for den kystnære natur, og for at skabe større
sammenhængende naturområder langs Limfjordskysten.
Indsatsen på naturområdet i Thisted Kommune og Morsø Kommune bør i højere grad understøtte
hinanden.
Beskyttelse/benyttelse
Benyttelse af naturen planlægges og indarbejdes i projekter på en måde, så både beskyttelsen og
benyttelsen tilgodeses. F.eks. kan man sagtens opleve naturen (og landskabet) fra en sti, som er
placeret så den ikke forstyrrer ynglefugle - f.eks. langs kysterne.
Beskyttelsen kræver mere information, om hvilke områder der bør beskyttes mod hvilke trusler,
samt hvornår. Benyttelsen bør efter vurdering af naturens følsomhed målrettes bestemte områder
eller perioder.
Limfjorden er et bindeled mellem Thisted og Morsø kommuner. De rekreative interesser, der er
tilknyttet fjorden og kysten i Thy og på Mors, bør i højere grad understøtte hinanden. Støttepunkter
kunne f.eks. være Vilsund, Amtoft og Næssund.
Bynær natur
Adgang til naturen og naturoplevelser er et vigtigt aspekt i forhold til bosætning. Naturrådet
anbefaler, at det prioriteres at skabe og understøtte naturoplevelser i tilknytning til byerne, og
mellem bysamfundene. Indsatsen bør ske på baggrund af lokal inddragelse og
lodsejerinddragelse.
Frivillighed og lodsejerinddragelse
Naturrådet anbefaler, at indsatser udelukkende sker på baggrund af frivillighed hos lodsejerne, og
at lodsejerne inddrages så tidligt som muligt i konkrete indsatser. Lokale interesser bør desuden
inddrages i videst muligt omfang.
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Prioritering
De eksisterende værdifulde naturområder prioriteres højest, så eksisterende værdifulde
naturområder og større sammenhængende naturområder prioriteres. Indsatsen bør desuden
prioriteres hvor det er mest oplagt, dvs. hvor man får mest natur for pengene. Dette kan enten
være i form af at pleje den eksisterende natur eller skabe ny natur (sammenhænge) hvor det kan
lade sig gøre i forhold til tilskudsordninger og lodsejerinteresse, samt hvor der er lokal opbakning.
Planlægning af de rekreative interesser
Naturrådet anbefaler, at der udarbejdes en plan for beskyttelse og benyttelse af naturen for hver af
de to kommuner. Benyttelse af naturen bør planlægges og indarbejdes i projekter på en sådan
måde, at både beskyttelsen og benyttelsen tilgodeses.
Tilskudsordninger og virkemiddelkatalog
Naturrådet anbefaler at der udarbejdes et virkemiddelkatalog for udbygningen af Grønt
Danmarkskort. Staten (Landbrugsstyrelsen) bør arbejde for at målrette tilskudsordninger til
realisering af Grønt Danmarkskort, herunder f.eks. jordfordeling. Rådet anbefaler, at de mulige
virkemidler samles så det er let for lodsejere, foreninger, m.fl. at se hvilke muligheder der findes.
Her henvises også til eksisterende virkemidler f.eks. for Vandområdeplanerne, Natura 2000planerne mv. Rådet anbefaler, at konkrete indsatser udelukkende sker på frivillig basis.
Jordfordeling
Jordfordeling bør fremover anvendes i langt højere grad, da det er et alsidigt redskab, som gør det
muligt at tilgodese en lang række interesser, herunder særligt lokal forankring, natur, rekreative
interesser og lodsejerinteresser.
Indsatsen skal bygge på frivillighed for lodsejerne, og vil i høj grad afhænge af de mulige
tilskudsordninger.
Indsatsen for vandmiljøet skal understøtte indsatsen for naturen, f.eks. gennem
vådområdeprojekter og ved at fritlægge rørlagte vandløb. Tilskudsordninger til
vandområdeindsatsen som f.eks. vådområder bør i højere grad indarbejde naturhensyn.
I Vådområdeprojekter bør anvendes følgende anbefalinger:
• Svingende vandstand for at tilgodese fuglelivet.
• Stier bør som udgangspunkt etableres, så nogle områder friholdes for forstyrrelse
• Naturværdier og fuglehensyn indarbejdes i højere grad i vådområde projekterne
• Skovrejsning bør i højere grad tænkes ind i vådområdeprojekterne
Rørlagte vandløb
Naturrådet foreslår, at der arbejdes hen imod fritlægning af vandløb, hvor det naturmæssigt giver
mening. Det er mere vigtigt at et vandløb fritlægges, end at det nødvendigvis skal følges det helt
oprindelige forløb. Udpegningerne til Grønt Danmarkskort bør understøtte udpegningerne og
indsatsen i vandområdeplanerne. Ådale og vandløb har en væsentlig betydning som
spredningskorridorer i landskabet og har betydning i forhold til at binde naturområder sammen og
for biodiversiteten generelt. Ådale og vandløb rummer desuden store rekreative og landskabelige
interesser.
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Naturrådet anbefaler, at indsatserne udelukkende gennemføres på baggrund af frivillighed hos
lodsejerne. Naturrådet anbefaler desuden, at der i konkrete projekter indarbejdes lodsejerhensyn,
bl.a. i forhold til den efterfølgende drift af arealer i projektområdet, f.eks. justeringer i forhold til
placering af vandløbstraceet.
Råstofområder
Naturrådet foreslår, at områder udlagt til råstof- eller interesseområde i Råstofplanen udpeges som
potentiel natur, hvor det naturmæssigt giver mening. F.eks. hvor der efter efterbehandlingen er
søer eller skrænter med et stort naturindhold, særlige drikkevandsinteresser, rekreative eller
landskabelige interesser.
Der vil være råstofområder, som ikke er relevante at udpege som potentiel natur, f.eks. hvor der
ikke graves under grundvandsspejlet, eller hvor råstoffet udvindes forholdsvist terrænnært på
arealer, som er landbrugsarealer forud for indvindingen, og hvor der løbende efterbehandles til
landbrugsjord.

4. Grønt Danmarkskort i Thisted Kommune
Forslag til justeringer af Grønt Danmarkskort i Thisted Kommune er vist på bilag 1 (særlige
naturområder), bilag 2 (potentielle naturområder) og bilag 3 (økologiske forbindelseslinjer). Der er
en talangivelse for hvert område.

4.1 Særlige naturområder:
Fredninger
Naturrådet anbefaler, at fredede områder som udgangspunkt indgår som særlige naturområder.
Det drejer sig om følgende fredninger: Hjardemål Klit, Skårup Odde, Hesseldal Bjerg og Korsø
Skrænten, Nors Sø, Vandet Sø, Ørhage, Vester Sø (Tvorup Hul), Førby Sø, Stenbjerg-Vorupør,
Lyngby Hede og Flade Sø, Doverkil og Gasbjerg (blå skravering på bilag 1). De arealer, der indgår
i fredningerne men som er landbrugsarealer eller plantage bør udpeges som potentiel natur, hvor
der enten kan genskabes lysåben natur eller for plantagerne, hvor der gennem ændringer i driften
på sigt kan udvikles skov med mere naturindhold. Naturrådet anbefaler at konkrete indsatser kun
sker på baggrund af frivillighed fra lodsejerne. Arealerne skal ikke pålægges yderligere restriktioner
med mindre lodsejerne ønsker det.
Klithederne langs vestkysten (1)
Naturrådet foreslår at de særlige naturområder udvides til i store linjer at indeholde de
eksisterende lysåbne klit-naturtyper, som ligger uden for Natura 2000-områderne langs vestkysten.
Disse klitnaturtyper vurderes også at være særlig natur. Der er tale om naturtyper af international
værdi og noget af det unikke er netop de store sammenhængende områder.
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Tømmerby Kær – Glæde (2)
Tømmerby Kær er udpeget som særligt naturområde, men området bør udvides så det omfatter
Glæde og Skiverklit, og så der er sammenhæng med fredningen Hjardemål Klit og Natura 2000området Lild Strand og Lild Strandkær.
Sydkysten (3)
De eksisterende kystskrænter bør indgår som særlige naturområder. Området rummer såvel
naturmæssig som landskabelig og rekreativ værdi.
Særlige naturområder i klitplantagerne (4)
Naturrådet foreslår, at de særlige naturområder udvides med kendte værdifulde naturområder
beliggende i plantagerne – bl.a. Tvorup Hul og Færgegård Sig, der begge huser spændende dyreog planteliv, samt særlige skovområder med høj tilstedeværelse af gamle træer. De foreslåede
områder fremgår med grøn skravering på bilag 1. Der er et vist overlap med fredningerne (blå
skravering).

4.2 Potentielle naturområder
Klitplantager (5)
Naturrådet foreslår i store træk, at alle områder inden for Nationalpark Thy, og uden for de særlige
naturområder udpeges til potentielle naturområder. De er i kommunens forslag udpeget som
økologisk forbindelseslinje. Dette forslag tager udgangspunkt i nationalparkbekendtgørelsen og de
lovbestemte formål med oprettelsen af Nationalpark Thy. Nationalparkfonden skal arbejde for at
skabe bedre sammenhæng mellem eksisterende natur – det gøres ved at skabe ny lysåben natur,
der hvor dette vil gavne den eksisterende klithedenatur mest muligt. På de øvrige arealer søges
den biologiske mangfoldighed øget gennem ændringer i driftsformen (mere naturnær skovdrift med
hjemmehørende arter af træer og buske mm.). Naturgrundlaget i nationalparken (sand, vind, salt
m.m.) betyder, at hele området har potentiale til at overgå til egentlige naturområder. Endvidere er
størstedelen af arealerne statsejede, og de overordnede retningslinjer for drift af statsejede arealer
bevæger sig også fortsat i retning af mere naturindhold. Fremgår af kortbilag 2, her som blå
skravering.
I forslaget er undtaget privatejede arealer, der i dag har status som ”marker”. Disse kan således
fortsat opretholde den udpegning, som Thisted Kommune har givet dem, nemlig økologisk
forbindelseslinje.
Elsted (6)
Området er delvist beskyttet natur, og har tidligere været et større sammenhængende
naturområde omkring Stagstrup Å. Naturrådet foreslår, at der arbejdes for at genskabe området
som et større sammenhængende naturområde. Området er udpeget som økologisk
forbindelseslinje i kommunens udpegning.
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Dragsbæk området (7)
Området er delvist beskyttet eng og mose, og ikke udpeget i de eksisterende udpegninger til Grønt
Danmarkskort. Området ligger bynært mellem Tilsted og Thisted, og kan potentielt udvides og
forbedres, samt anvendes rekreativt, f.eks. til at skabe en rekreativ forbindelseslinje.
Sårup Grusgrav (8)
Naturrådet anbefaler, at området udpeges som potentielt naturområde, der allerede i dag rummer
store naturværdier.

4.3 Økologiske forbindelseslinjer
Forslag til udpegningerne af de økologiske forbindelseslinjer hænger nøje sammen med potentielle
naturområder, og i praksis vil det i høj grad afhænge af tilskudsmuligheder og lodsejerinteresser,
hvor der vil kunne skabes nye naturområder (bilag 3). Der er angivet et nummer for hvert forslag.
Limfjordskysten (8)
For Limfjordskysten udvides den økologiske forbindelseslinje. Eksisterende naturområder langs
kysten bør indgå i udpegningen, f.eks. slugterne ind i landet. Der bør arbejdes for større og mere
sammenhængende naturområder langs kysten. Særligt de rekreative interesser bør indarbejdes.
Naturrådet anbefaler at der arbejdes for sti forbindelser oven for kystskrænten, f.eks. på
strækningen mellem Thisted og Vilsund, såfremt der er lodsejer opbakning.
Forbindelseslinjer på tværs (9-10)
Udbygning af forbindelseslinjerne på tværs af kommunen – mellem Limfjordskysten og Vestkysten.
Dette synes mest oplagt ved Skinnerup (9) og ved Ove Sø (10). Desuden er foreslået en
forbindelseslinje mellem Vorupør i vest og Vilsund i øst (11), via Sundby Sø, Sperring Sø, og
Sjørring sø, som udmunder ved Egebaksande og Nationalparken. Forbindelseslinjerne bør
understøtte de rekreative interesser.
Snedsted, Sjørring, Hundborg (12)
Her foreslås den økologiske forbindelseslinje udvidet, så der også bliver god plads til de rekreative
forbindelseslinjer, som kan binde de tre byer sammen og skabe en både rekreativ og økologisk
forbindelseslinje til Nationalpark Thy. Der bør være særligt fokus på rekreative forbindelser i
området, herunder, vandreruter, cykelstier (f.eks. mellem Tvorup og Sjørring), ridestier og
mountainbike-ruter.
Udvidet forbindelseslinje mellem Tved og Skovsted, Kløv–Hunstrup og Vigsø (13)
Her foreslås forbindelseslinjen udvidet og styrket på de lave arealer, og langs de gamle
kystskrænter. Skovrejsning, vådområder og rekreative interesse bør tilgodeses.
Økologisk forbindelseslinje i Hjardemål området
De kriterier, der ligger til grund for den nuværende udpegning, har gjort, at stort set hele området
er udpeget som økologisk forbindelseslinje. Naturrådet foreslår en mere nuanceret udpegning, så
nogle landbrugsarealer tages ud (ikke på kort). Naturrådet anbefaler at der skeles til
landskabskarakter analysen ved justeringen.
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5. Grønt Danmarkskort i Morsø Kommune
For Mors er der følgende forslag til justeringer af det nuværende Grønne Danmarkskort. Se
oversigtkortet med angivelse af bogstav for hvert område (bilag 4, 5 og 6).
Naturrådet anbefaler, at det eksisterende Grønne Danmarkskort tilføjes alle de kystnære
morænebakker - Molerbakkerne. Udpegningen sker på baggrund af områdernes status som
værende optaget på UNESCO`s tentativliste som Verdens Naturarv. Dermed forenes de
naturmæssige og landskabsgeologiske værdier, som binder hele nordkysten af Mors sammen fra
Vilsund i vest, over Feggesund i nord til Dråby Vig i øst.
Udpegningen skaber sammenhæng mellem markante istidsskabte landskabselementer;
molerbakkerne, kystklinterne, tunneldalene og alle enge og overdrev knyttet dertil. De væsentligste
delelementer fra vest mod øst er således ”Klovbakker”, ”Kloven”, ”Sundby Nørrekær”, ”Mosebjerg”,
”Klitgaard Bæk”, ”Stærhøj”, ”Fårtoft Klint”, ”Svaleklit”, ”Gullerup Tunneldal”, ”Hanklit” (fredet),
”Salgjerhøj” (fredet), ”Frostkæret”, ”Skærbæk Bjerge”, ””Skarreenge”, ”Skarresøerne”
(fuglebeskyttelsesområde), ”Feggeklit” (fredet), ”Feggerøn”, ”Hulhøjen”, ”Buksør Odde” og ”Dråby
Vig” (fuglebeskyttelsesområde). Kyststrækningen rummer således såvel Natura 2000
fuglebeskyttelsesområder som Natura 2000 habitatområder og Ramsar område.
Området har i sin fulde udstrækning en høj naturmæssig, landskabelig og landskabsgeologisk
værdi, hvor der er en tæt og rig variation mellem naturområder og det dyrkede land.
Ved at udpege hele dette landskab som en helhed kan der på en mere overordnet plan arbejdes
for større og mere sammenhængende naturområder bl.a. ved etablering af et mere robust netværk
mellem de forskellige delområder i dette landskab. Samtidig understreges det, at naturbegrebet
efter rådets opfattelse også omfatter helt særlige landskabelige og landskabsgeologisk værdier.
Naturrådet anbefaler, at den eksisterende udpegning udvides med potentiel natur inden for
molerbakkernes udbredelse, i overensstemmelse med nedenstående gennemgang.
Naturrådet finder det i den sammenhæng væsentligt at fremhæve at rådets anbefaling er, at
konkrete indsatser i området udelukkende baseres på frivillighed hos lodsejerne. Udpegningen
skal ikke være til hinder for fortsat drift af landbrugsarealerne i landskabet.

6. Særlige naturområder
Nord for bjergby K
Nord for Bjergby findes et engområde med orkideer, engang et meget værdifuld område med de
fineste orkideer, men i dag trænger området til naturpleje. Naturrådet anbefaler at området udvides
med de laveste markstrøg, som udpeges som potentiel natur.
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7. Potentielle naturområder
Klov Bakker J
Klov Bakker er en gammel molergrav, aktiv gravning fra 60’erne til 1969. Klov Bakker ejes i dag af
Morsø Kommune, og den bliver brugt som rekreativt område med shelter og vild natur.
Naturråder anbefaler, at området omkring Klov Bakker udvides for at skabe sammenhæng mellem
omkringliggende natur så det følger molerlandskabet, der i sin helhed udpeges som potentiel
natur.
Frostkær L
Naturrådet anbefaler potentiel natur langs kysten, en udvidelse nord for potentielt vådområde ved
Frostkær og op til potentiel natur ved Skærbæk. Udpegningen skaber sammenhæng i
molerlandskabet på Nordmors.

8. Økologiske forbindelseslinjer
Skærbæk A
Naturrådet anbefaler, at de beskyttede jorddiger øst for Skærbæk udpeges som økologisk
forbindelseslinje mellem potentiel natur og beskyttede vandløb.
Under Bakken I
En mindre udvidelse af eksisterende økologisk forbindelseslinje natur langs kysten, syd for
bebyggelsen Under Bakken. Området er § 3 beskyttet strandeng.
Dybhav B
Dybhav – potentiel økologisk forbindelseslinje op mod Dybhav udvides, så der er en sammenhæng
med dødishullet Dybhav. Dybhav er et eksisterende værdifuldt naturområde.
Jørsby D
Naturrådet anbefaler, at den potentielle økologiske forbindelseslinje nord for Buksør Odde området
og langs kysten ved Jørsby helt op til eksisterende værdifuld natur lige før sommerhusområdet
Ejerslev Lyng udvides. Det skaber sammenhængende natur langs kysten og vådområdet
Biskæret. Den nordlige del af Natura 2000 og området ved Jørsby har stor værdi for Hjejlen og
Lysbuget knortegås, som rasteområde.

9. Øvrige Mors
Højris E
Naturrådet anbefaler, at den eksisterende værdifulde beskyttede natur udvides vest for Højris.
Eksisterende økologisk forbindelseslinje langs med vandløb er udvidet – hovedlinjen fra Højris –
op mod byen Centrum.
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Fredede jorddiger danner økologisk forbindelse mellem skovområderne Højris /Legind og Sdr.
Herreds Plantage. Rådet anbefaler, at de indtegnes som økologisk forbindelseslinje.
Sønderby F
Naturrådet anbefaler en udvidelse af den eksisterende økologiske forbindelseslinje langs kysten
ved Sønderby. Her opleves et stort antal digesvaler i skråningen, som er lige så vigtig som
stranden.
Ørndrup Mark H
Naturrådet anbefaler, at den potentielle natur udvides ved Ørndrup Mark, så den danner
gennemgående sammenhæng mellem potentiel natur og særlig naturbeskyttelsesinteresser.
Agerø G
Naturrådet anbefaler, at den eksisterende værdifulde natur på sydspidsen udvides med et lille
stykke potentiel natur så stenalderhavsskrænterne indgår i udpegningen.
Agerø består mest af dyrkede marker. Dog har øens kystlinje en lang række fine strandenge. På
den nordlige vestlige del ligger et fuglereservat, der ejes af Fugleværnsfonden. Det består af
Stenklipperne, Holmene og et egentligt strandområde. Her raster store flokke af lysbuget
knortegås, hjejle m.m.

12

Bilag 1 Forslag til særlige naturområder i Thisted Kommune
Særlige naturområder. Nuværende udpegninger med helfarvet grøn. Naturrådets forslag til
justeringer af de særlige naturområder med grøn skravering. Blå skravering angiver fredninger.
Fredninger der allerede er udpeget som særlige naturområder ses ikke, da de fremstår som
særlige naturområder (helfarvet grøn).
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Bilag 2 Forslag til potentielle naturområder i Thisted Kommune
Potentielle naturområder. Prikket blå er Thisted kommunes nuværende udpegninger.
Blå skravering er naturrådets forslag til justeringer af udpegningerne af potentielle naturområder.
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Bilag 3 Forslag til økologiske forbindelseslinjer i Thisted Kommune
Økologiske forbindelseslinjer. Grøn skravering er Thisted kommunes udpegninger.
Brun skravering er Naturrådets forslag til justeringer af de økologiske forbindelseslinjer.
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Bilag 4 Oversigtskort over forslag til udpegninger på Mors
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Bilag 5 Forslag til udpegninger til Grønt Danmarkskort på Nordmors
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Bilag 6 Forslag til udpegninger til Grønt Danmarkskort på Sydmors
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Bilag 7 Liste over foreninger og organisationer i det lokale naturråd nr. 2
Forening/organisation
Danmarks Jægerforbund
Landbo Thy*
Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Ornitologisk Forening
Friluftrådet
Nationalpark Thy
Støtteforeningen for Nationalpark Thy
Thy - Mors Fritidsfiskerforening
Biologisk forening for Nordvestjylland
Thylands Lystfiskerforening
Landbrug og Fødevarer*
Private bredejere ved Vandet Sø
Thy’s Natur
Landsbygruppen Thy
Foreningen til bevarelse af Mosebjerg og
Stærhøj
Landdistriktsrådet Morsø kommune
*repræsenteret med to medlemmer i rådet
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Anbefalinger fra Det Lokale Naturråd nr. 3
Naturråd nr. 3 dækker følgende kommuner
Aalborg Kommune, Mariagerfjord Kommune, Rebild Kommune, Vesthimmerland Kommune

Sekretariatskommune
Aalborg Kommune

Forord
Naturråd Himmerland dækker de fire kommuner Vesthimmerland, Rebild, Aalborg og
Mariagerfjord.
Naturrådets opgave er ifølge vejledningen om etablering af lokale naturråd 1:
”De lokale naturråd får til opgave at bistå kommunerne med et forslag til udpegning af områder,
som skal indgå i Grønt Danmarkskort”.
Naturrådets arbejde med Grønt Danmarkskort har været både intensivt og kompliceret. På trods af
de mange timer, der er blevet brugt af både Naturrådets medlemmer og sekretariatet, har
Naturrådet ikke tegnet et Grønt Danmarkskort.
Naturrådets arbejde har været præget af mange frustrationer og problemer med at få defineret
opgaven. Det er derfor vigtigt for rådet at forklare til både kommunalpolitikerne såvel som de
ansvarlige ministre, hvorfor løsningen af Naturrådets opgave har været så vanskelig.
Arbejdet i Naturrådet har dog på den positive side medført, at rådets medlemmer har opnået en
større forståelse for de forskellige interesser i det åbne land, og rådet har også en optimisme om,
at der kan opnås løsninger til fælles glæde, hvor der åbnes for en direkte inddragelse og åben
dialog.
Naturråd 3, Himmerland

1

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192395
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1. Naturrådets medlemmer
Naturråd 3, Himmerland blev nedsat af de fire kommuner den 7. december 2017. Naturrådet
dækker geografisk de fire himmerlandske kommuner Vesthimmerland, Rebild, Mariagerfjord og
Aalborg.
Det 16 kvinde/mand store naturråd er sammensat med ligelig repræsentation fra de grønne
interesse-organisationer og erhvervsinteresserne inden for landbrug og skovbrug.
Naturrådets medlemmer:
• Anders Ahrenfeldt, Landboforeningen Midtjylland
• Anette Klausen, Familielandbruget MIDT-Jylland
• Anne Marie Steffensen, Danmarks Naturfredningsforening
• Bent Højgaard Andersen, NF Plus
• Carl Christian Pedersen, Landbrug og Fødevarer
• Christina Kærsgaard, AgriNord
• Erik Ugilt Hansen, Bæredygtigt Landbrug
• Jørgen Balslev Hansen, Danmarks Naturfredningsforening
• Karin Winther, Friluftsrådet
• Karl Johan Clemmensen, Friluftsrådet
• Klaus Anker Hansen, Birdlife/DOF
• Morten Ove Høegh-Guldberg, Dansk Skovforening
• Niels Pedersen Qvist, LandboNord
• Per Seedorf Sørensen, Danmarks Jægerforbund
• Susanne Munk Nielsen, Birdlife/DOF
• Uffe Westerberg, Danmarks Sportsfiskerforbund
Naturrådets suppleanter:
• Anne Grete Andreasen, Danmarks Naturfredningsforening
• Anton Thøger Larsen, Birdlife/DOF
• Bent Hjort Knudsen, Bæredygtigt Landbrug
• Børge Poulsen, Friluftsrådet
• Hans Ole Kristensen, AgriNord
• Hans-Werner Dalbram, Danmarks Jægerforbund
• Henrik Dalgaard Christensen, Landbrug og Fødevarer
• Henrik Nielsen, Familielandbruget MIDT-Jylland
• Jakob Gade, Landboforeningen Midtjylland
• Jacob Kortegaard, Danmarks Naturfredningsforening
• Jan Stistrup, NF Plus
• Peter Sørensen, Danmarks Sportsfiskerforbund
• Vibeke Rasmussen, Friluftsrådet
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2. Rammerne for Naturrådets opgave
Naturråd Himmerland havde sit første møde i januar 2018, og deadline for Naturrådets arbejde er i
bekendtgørelsen bestemt til d. 15. juli 2018.
Der er enighed i Naturrådet om, at lovgivningen om Grønt Danmarkskort og den tilhørende
vejledning er vanskeligt og til tider for abstrakt stof.
På den ene side lægges til grund, at planlægningen ikke har nogen direkte retsvirkning, hvilket
forklarer de meget overordnede beskrivelser.
På den anden side findes forskellig anden lovgivning, hvor kommuneplanudpegningens betydning
for afgørelser er skrevet direkte ind. Herudover findes den grundregel, at kommunerne skal virke
for planernes realisering.
Planlægning er også en kamp om arealerne.
Når der tales om planlægning, skifter niveauet ofte mellem et overordnet niveau til et specifikt, og
tilbage igen.
Ingen af Naturrådets medlemmer er eksperter i planlægning og har derfor været under uddannelse
i dette emne i forløbet med Naturrådet.
Tiden, der er stillet til rådighed til Naturrådets opgaver, er fuldstændig urealistisk. Fuldtidsansatte
kommunale embedsmænd bruger måske lige så lang tid på at forberede dette arbejde for en
enkelt kommune!
Det er derfor en nærliggende opfattelse for Naturrådet, at lovgivers ønske med Naturrådene ikke
så meget har været at opnå et seriøst og grundigt arbejde med Grønt Danmarkskort, men snarest
at kunne sige, at alle interessenter er blevet hørt.
Naturråd Himmerland har derfor diskuteret, hvad rådet med rimelighed kunne nå at tilvejebringe på
den afsatte tid.
Selvom rådet bredt repræsenterer mange interessenter, så er det i sidste ende de lokale, der
kender deres områder bedst, og som bør høres.
Det er derfor blevet besluttet at afstå fra egentlige indtegninger på et kort, da involveringen af de
lokale overhovedet ikke kunne nås.
I stedet har rådet valgt at fokusere på en række anbefalinger til kommunernes videre arbejde.
Anbefalingerne centrerer sig om tre hovedtemaer: ”Kvalitet frem for kvantitet”, ”Nærdemokrati” og
”Begrundelser for udpegningerne”.
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Vi håber, at de fire kommuner vil tage vores anbefalinger med i deres kommende arbejde med
kommuneplanlægningen, og vi stiller gerne vores hidtidige erfaringer til rådighed i en fremtidig
proces.

2.1 Virkemidler
Siden strukturreformen blev besluttet i 2005, er der i planloven beskrevet metoder til prioritering af
naturplejemidler, og med hensyn til understøttende virkemidler er der henvist til
landdistriktsprogrammet.
De tidligere metoder har været Naturkvalitetsplanlægning, og nu er det Grønt Danmarkskort, der
skal være fokus for prioritering af indsatsen.
I det nuværende landdistriktsprogram er der ikke allokeret midler til at prioritere naturindsatsen
uden for Natura 2000-områder.
I 2021 træder det nye landdistriktsprogram i kraft, men endnu vides intet om indholdet heraf.
Realiseringen af Grønt Danmarkskort må derfor forventes i høj grad at bero på kommunernes
egne midler eller andre fondsmidler eller evt. andre midler end tilskud til at opnå realisering.
•
•
•

Grønt Danmarkskort er afhængig af en tilførsel af økonomiske midler for at realisere,
dokumentere og evaluere indsatsen
Naturrådet anbefaler, at man ser på en fornyelse af virkemidlerne, fordi de eksisterende
virkemidler har givet for få resultater
Naturrådet anbefaler en revision af eksisterende støtteordninger til naturformål, og at
støtteordningerne udrulles, således at de også gælder inden for Grønt Danmarkskort og
ikke kun Natura 2000

2.2 Konflikt mellem ammoniakregulering og planlægning for Grønt Danmarkskort
Husdyrlovens ammoniakregler er ofte en barriere for naturpleje i nærheden af husdyrbrug. Selv for
husdyrbrug med dyr, der afgræsser naturområder. Dermed er denne lovgivning også en barriere
for realiseringen af Grønt Danmarkskort.
Det skyldes, at naturudpegninger i kommuneplanen forstærker beskyttelseskravet over for
ammoniakpåvirkning, således at prioriterede naturområder skal beskyttes i højere grad end
områder, der ligger uden for udpegningerne.
Der er derfor brug for at undersøge, om husdyrloven administrerer naturbeskyttelsen med hensyn
til ammoniak for stramt. Mulighed for en større nuancering af vurderingerne (inklusive naturpleje)
kunne være en vej frem. Fx at der blev lagt mere vægt på plejebehovet for områderne.
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Som reglerne er formuleret i dag, risikerer en husdyrproducent ved pleje af naturarealer nær sin
ejendom at få skærpede ammoniakkrav tilbage. Forbedrer landmanden beskyttet natur i
nærområdet, får han snævrere rammer for sit husdyrhold som tak.

2.3 Biodiversitet og naturkvalitet i by og private haver
Hovedfokus har været det åbne land og deres hovedaktører. Det er derfor vigtigt, at alle også
arbejder for Grønt Danmarkskort i byerne og deres disponering, for at sikre bedre og mere natur
med høj biodiversitet.

3. Naturrådets anbefalinger til de fire kommuner
Virkeliggørelsen af Grønt Danmarkskort kræver en prioriteret naturplejeindsats, der skal bevare og
forbedre den eksisterende natur, skabe nye naturarealer og sammenbinde naturarealer.
Grønt Danmarkskort består af fire kommuneplantemaer: Områder med særlige naturinteresser,
økologiske forbindelser, Potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser.
De fire temaer opretholdes, og de indgår i de respektive kommuneplaner. Med Grønt
Danmarkskort sker der en afvejning, der ikke erstatter kommuneplanlægningen. Der skal
formuleres retningslinjer til de fire naturplantemaer og Grønt Danmarkskort.
Naturrådets medlemmer går alle ind for at bevare og forbedre den eksisterende natur.
Det er Naturrådets fælles opfattelse, at en proces styret af åbenhed og inddragelse vil muliggøre
lokale løsninger ved evt. modsatrettede interesser.
Naturrådet er på en række punkter nået til enighed om anbefalinger til kommunernes videre
arbejde med Grønt Danmarkskort og de tilhørende plan-temaer.

3.1 Mere Nærdemokrati
Bedre inddragelse af borgerne og mere oplyst proces.
”Planlægning er politik” 2.
Kommuneplanlægning er ikke alene spørgsmål om faglige vurderinger, men det er lige så meget
spørgsmål om afvejning af hensyn, faglige som politiske.
Det er derfor politikernes opgave at prioritere, og det skal de klædes på til at gøre.
”Det er et grundelement i planloven, at borgerne skal inddrages i planprocessen” 3.

2
3

http://naturstyrelsen.dk/media/nst/Attachments/Planloven_011007.pdf
http://naturstyrelsen.dk/media/nst/Attachments/Planloven_011007.pdf
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Ingen af kommunerne i Naturråd Himmerland har en skrevet politik for nærdemokrati.
Selv interesseorganisationerne i Naturråd Himmerland konstaterer, at de ikke har overblik over de
respektive kommuners planer mv., og at de ofte først opdager planerne, når fx høringen er ovre.
Naturrådet ønsker derfor at benytte muligheden til at opfordre kommunernes politikere til at indføre
tiltag, der sikrer en større borgerinddragelse og en mere oplyst proces omkring
kommuneplanlægningen.
Naturrådet anbefaler derfor at bringe kommuneplanlægningen tættere på de lokale beboere og
brugere.
Naturrådet mener, at tidlig inddragelse af lodsejere og lokale er afgørende for at opnå
virkeliggørelse af Grønt Danmarkskort og succes for naturplejeprojekter.
Naturprojekternes holdbarhed er meget afhængig af det lokale ejerskab. Dermed skal projekterne
også tilpasses de lokale interesser.
Der kan hentes inspiration fra andre projekter som Life IP og Collective Impact:
Det nye Life IP-projekt ”Landmanden som naturforvalter” bygger netop på et princip om lokalt
ejerskab til naturplejen, der gerne skal række ud i alle grene af lokalsamfundet. Dette projekt
kommer kun til at virke i Natura2000-områderne i Himmerland, men principperne kan overføres til
de øvrige områder.
Projektet ”Collective Impact 4” arbejder med principper om flersidig udnyttelse af det åbne land. En
forudsætning for projektet er borgerinddragelse i lokalområdet. Projektet ”Smart Natura 5” har
analyseret, hvordan man får succes med at gennemføre naturplejeprojekter og opnå lokal
opbakning. Begge projekter har hjemmesider med tilgængeligt materiale.
I erkendelse af, at planlægning for mange borgere er abstrakt emne og derfor vanskeligt at
forholde sig til, opfordrer vi til øget offentlighed for både interesseorganisationer og de lokale. Dette
i håb om at informationerne bedre kan fordele sig og forstås, også ved kontakten mellem de lokale
og interesseorganisationerne.
Naturrådet fremsætter derfor her en række konkrete forslag til kommunerne med henblik på at
skabe bedre nærdemokrati, men listen over forslag skal ikke betragtes som udtømmende:
Øget oplysning til interesseorganisationer:
• Tidlig orientering af organisationer og foreninger om forventet begyndelse af
kommuneplansarbejde, herunder forventet for-offentlighed, for inddragelse af
interesseorganisationerne så tidligt i processen som muligt.

4
5

http://collectiveimpact.dk/
http://www.smart-natura.dk/
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Det er forventet, at de organisationer og foreninger, der indgår i det nærværende naturråd,
ønsker at bliver orienteret herom, men i princippet bør også andre foreninger og
sammenslutninger kunne opnå samme orientering på anmodning.
•

Oprettelse af kommunale naturråd, der arbejder videre med Grønt Danmarkskort, da
tidsfristen for det nuværende råds funktion er for kort. Alternativt til lokale naturråd kan de
eksisterende Grønne Råd opgraderes til at bidrage med hyppigere møder.
Naturrådet ser muligheder for at bidrage konstruktivt til udformning af planerne og kan i
mange tilfælde bidrage med kontaktflade til de lokale. Et lokalt naturråd kan komme med
yderligere forslag til, hvordan kommunen kan sikre inddragelse af interessenter og lokale.
Ved drøftelse af problemstillinger på tværs af kommunegrænser kan der afholdes
fællesmøder med de lokale naturråd/grønne råd.

Øge oplysningen til borgere og lokale:
• Kommunerne skal sikre en for-debat af passende varighed (mere end 2 uger), hvor
kommunale naturråd, interesseorganisationer, lodsejere og borgere inddrages.
•

Orientering direkte til borgere og lodsejere om for-debat af kommuneplanlægning.

•

Kommunernes oplysningsniveau om planer, projekter, politikker, politisk behandling mm.
bør øges.
Konkret skal der være oplysninger om tingene på hjemmesiden, som er til at finde, og som
indeholder reel information. Hertil bør også knyttes abonnementsservice på email.
Referater fra den politisk behandling skal være til at læse og forstå for borgerne. Hertil bør
også knyttes abonnementsservice på e-mail.

•

Tydelige beskrivelser af formål og hensigter med de konkrete udpegninger sikrer, at
borgerne kan forholde sig til planlægning og komme med input hertil. Uddybes i separat
afsnit nedenfor.

3.2 Kvalitet frem for kvantitet
Naturrådets medlemmer er enige om, at kvalitet bør prioriteres frem for kvantitet.
Til illustration af dette fremhæves Brandmandens lov ofte som model for prioritering af naturpleje
og naturgenopretning, når der er fokus på biodiversitet. Det er den samme prioritering, der ligger til
grund for Landbrugsstyrelsens brug af HNV-værdier (høj naturværdi-indeks) til at prioritere midler
til naturpleje.
Prioriteringen i Grønt Danmarkskort er indirekte givet med fordelingen af områder i de fire naturplantemaer: Områder med særlige naturinteresser, økologiske forbindelser, potentielle
naturområder og potentielle økologiske forbindelser.
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De vigtigste naturområder med henblik på biodiversitet bør ligge i temaet for ”Områder med
særlige naturinteresser”. Dette tema skal derfor opfylde hovedformålet med Grønt Danmarkskort.
Naturrådet ønsker en overordnet kvalificering af udpegningerne til Grønt Danmarkskort, så større
sammenhængende naturarealer opnås med tiden, og der bliver en markant bedre sammenhæng
mellem naturarealer.
Grønt Danmarkskort har dog også en række delformål og skal også rumme mere end arealer med
høj biodiversitet. Der skal udpeges arealer til bufferzone om værdifulde naturarealer,
sammenbinding af naturarealer, til muligheder for rekreation og friluftsliv, til klimaformål, til
kvælstoffjernelse og andet.

Naturrådet anbefaler, at kommunerne tydeliggør og begrunder på lokalt niveau.
• Der skal laves begrundelser for udpegningerne på lokalt niveau, fx skal man kunne læse
hvorfor en specifik økologisk forbindelse er udpeget. Hvilke kvalitetselementer der er i dette
område i form af arter og andre relevante oplysninger.
Der er i dag lavet naturrelaterede udpegninger på mellem 40-45 % af det totale areal i de fire
kommuner.
• Naturrådet anbefaler, at dette niveau fastholdes.
• Naturrådet anbefaler, at der forud for hver kommuneplanrevision foretages en evaluering af
de eksisterende udpegninger, sådan at det sikres, at den bedste natur findes i
udpegningerne.
• Naturrådet anbefaler, at der forud for hver kommuneplanrevision evalueres på, at
udpegningsgrundlaget opretholdes, og hvor det ikke sker.
• Der skal laves status på realiseringen af Grønt Danmarkskort.

3.3 Konkrete begrundelser for udpegningerne
Naturrådets medlemmer er enige om, at de nuværende udpegninger i kommuneplanlægningen er
begrundet for overordnet, idet de kun er begrundet på kommuneniveau. Udpegningerne kan
imidlertid have en række forskellige formål. Det drejer sig ikke nødvendigvis alene om biodiversitet.
• Naturrådet forventer at udpegningerne udarbejdes på grundlag af et opdateret
vidensgrundlag, som skal være offentligt tilgængeligt som en del af materialet til fordebatten, og måske indsamles i løbet af for-debatten.
Følgende er forslag til datamateriale, der kan indgå i for-debatten. Gerne fremstillet som kort.
Naturtyper, naturkvalitet, plejebehov, særlige arter, placering af erhvervsmæssig husdyrproduktion,
placering af hobbybrug, friluftsliv, andre erhverv i området (placering og type), turisme m.fl.
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Nedenfor ses et par eksempler på disse data præsenteret på kort-form.

3.4 Kvalificering af udpegninger
Forslag fra DN, DOF, Friluftsrådet og Danmarks Sportsfiskerforbund:
Nedenstående afsnit er et bud på, hvordan Grønt Danmarkskort kan blive til virkelighed.
Forslaget er udarbejdet af DN sammen med Birdlife/DOF, Friluftsrådet og Danmarks
Sportsfiskerforening. Landbrugets organisationer, der lever i og tæt på naturen tager umiddelbart
forbehold for ideerne/forslagene. På grund af tidspresset har Naturrådet ikke haft mulighed for at
debattere idékataloget i detaljer, ej heller at nå til enighed om et fælles forslag. Derfor indgår det
ikke som en del af Naturrådets anbefalinger. Det vedlægges som et idekatalog, der kan inddrages
og debatteres i for-debatten, ligesom de øvrige anbefalinger fra Naturrådet.
Udpegningerne består af tre hovedgrupper:
A. Kerneområder
B. Hovedvejene som levesteder og for spredning af dyr og planter
C. Bivejene som levesteder og for spredning af dyr og planter

A. Kerneområderne:
Kerneområder rummer Natura 2000-områder og/eller fredninger, og består af store og vigtige
naturarealer i form af ådale, heder, overdrev og søer, med stor rekreativ værdi.
Kerneområderne udgøres tit af offentligt ejede arealer af stor naturværdi.
Potentielle naturområder udpeges især i tilknytning til kerneområderne, så sammenhængene i
disse bliver bedre.
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B. Hovedvejene:
Som levesteder/spredningskorridorer mellem kerneområderne udpeges arealer med stort
naturindhold, med bufferzoner, som hovedveje. Disse arealer består ligeledes af store og vigtige
naturarealer i form af ådale, heder, overdrev, søer, moser og strandenge med stor rekreativ værdi.
De findes ofte i tilknytning til kerneområder og naturfredede arealer med høj kvalitet, og skaber
sammenhæng af væsentlig betydning for landsdelens natur.
(økologiske forbindelser/potentielle økologiske forbindelser og områder med særlige
naturbeskyttelsesinteresser, der ikke indgår i kerneområderne)
I tilknytning til hovedvejen kan også udpeges arealer i kategorien "potentiel natur".

C. Biveje:
(økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser)
Som spredningskorridorer mellem kerneområderne og hovedvejene udpeges et netværk af biveje.
De følger i stor udstrækning eksisterende linjer i landskabet med et særligt indhold, har en særlig
beliggenhed, en særlig jordbundstype, ejendomsforhold osv., der gør, at de kan fungere som
trædesten mellem naturarealer. Mange steder kan de forbedres gennem aktive indsatser, og det er
vigtigt, at udpege potentielle økologiske forbindelser mellem ådalene, hvor det ikke er opfyldt efter
nedenstående liste.
De enkelte forbindelsers udpegningsgrundlag skal kunne oplyses. Følgende hovedkategorier
foreslås:
• Skovforbindelser
• Tørbundsforbindelser
• vådbundsforbindelser (ferskvand)
• vådbundsforbindelser (saltvand)
• vandhulsforbindelser og
• områder af betydning for rastende fugle
Hvordan afstande og sammenknytning af småbiotoper i de potentielle økologiske forbindelser skal
være bør overvejes med hensyn til forskellige organismegrupper, da forskellige arter ikke har
samme spredningspotentiale.
Ved udpegning af økologiske forbindelser i bynære områder bør eventuelle krav til bioscoren
kunne sænkes, mens alle småområder med en høj bioscore bør indgå i økologiske forbindelser.
1. Alle naturfredede arealer og natur- og vildtreservater, der ikke er udpeget under A og B.
2. All l , j f komm n , k k o m DSB (DSB ” kov j ” DK), der ikke er udpeget under A og B.
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Landskabelige elementer:
• Skråninger, med en hældning på mere end 6 grader (erosionstruet)
• Nuværende og færdiggravede råstofarealer, sand/grus og kalk
• Større vejskrænter – især på sandjord el. kalkbund
• Marginaljorder, hvor omdriften er opgivet – uanset årsag
• Områder med stor tæthed af gravhøje kan være væsentlige elementer i økoforbindelser.
• Sten-og jorddiger omfattet af Museumslovens § 29a
• Småarealer af ældre/gammel løvskov kan forbindes med andre småklatter løv – ikke
nåleskov
• Alle læhegn (løv) på mere end 10 år kan overvejes.
• Områder med mange vandhuller – også selvom de er mindre end de 100 m2 (NBL)
• Alle kystzoner, der ikke er udpeget som udviklingszoner pr 1. juli 2018. Rimelig bredde, vil
afhænge af kysttypen (sml. skrænter og strandenge!)
• Alle vandløb med bredder omfattet af vandløbsloven.
• Arealer omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3: hede, overdrev, eng, mose, søer og
vandløb.
Ved udpegningen af disse elementer kan der medregnes bufferzoner.
3. Arealer der allerede er udpeget specifikt i planlægningen
Skovrejsningsområder
• Urørt skov
• Stævningsskove
• Skove ældre end 100 år
• Udpegede lavbundsarealer
• Miljøfølsomme områder
• Organiske lavbundsarealer (se De digitale naturkort)
Nitratfølsomme vandindvindingsområder og pesticidfølsomme indvindingsområder kan overvejes
udpeget til potentielle naturområder, idet ny natur kan fremme grundvandsbeskyttelsen.
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Lerkenfeld Ådal
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Anbefalinger fra Det Lokale Naturråd nr. 4
Naturråd nr. 4 dækker følgende kommuner
Lemvig Kommune, Struer Kommune, Skrive Kommune, Holstebro Kommune

Sekretariatskommune
Holstebro Kommune

1. Principper for udpegning af Grønt Danmarkskort på kort
Ved udpegningen af Grønt Danmarkskort lægges der særlig vægt på de følgende
kriterier:
•
•

•

•

•

Udgangspunktet for udpegningerne er Natura 2000-områderne på land samt de øvrige,
eksisterende naturområder, hvor den biologiske mangfoldighed er størst i dag.
Der lægges vægt på at udvide disse naturområder og binde dem bedre sammen mhp. at
sikre deres robusthed og forbedre spredningsmulighederne for de lokale forekomster af
fortrinsvis sjældne eller særlig beskyttelseskrævende dyr, planter og svampe.
Ved sammenbinding og udvidelse af de særligt værdifulde naturområder, medtages
fortrinsvis:
- § 3 områder
- Ådale, lavbundsarealer og engarealer
- Dyrkningsusikre jorde
- Offentligt ejede arealer
- Eksisterende skove og skovrejsningsområder
- Fredede områder
- Små skovarealer uden forstmæssig drift samt ekstensivt dyrkede arealer med
vedvarende beplantning.
- Områder omfattet af LIFE projekter – det vil sige områder, hvor der med EU støtte sker
naturpleje-/naturgenopretningsprojekter.
- Arealer med høj proxyscore i biodiversitetskortet – det vil sige arealer, der normalt
rummer høj biologisk værdi såsom skråninger, gammel skov og arealer, der ud fra
plantesammensætningen har god tilstand.
Ved udpegning af Grønt Danmarkskort lægges der vægt på helhedstænkning og synergier i
forhold til rekreative værdier, bosætning og turisme og landskabelige værdier, samt på
sammenhænge på tværs af kommunegrænser.
Nye spredningsveje tegnes som udgangspunkt bredt, således at der er flere forskellige
muligheder for målopfyldelse ad frivillig vej.
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2. Principper for retningslinjer til kommuneplanerne
Der lægges vægt på retningslinjer, som beskriver
•
•

•
•

•

•

at kommunens aktive indsats for at sikre de vilde dyr og planters levemuligheder fokuseres
på områder omfattet af Grønt Danmarkskort,
at der aktivt arbejdes for at realisere Grønt Danmarkskort igennem projekter, som sikrer
bedre spredningsmuligheder for de vilde dyr og planter samt udvidelse af særligt værdifulde
naturområder,
at projekter, som skal realisere Grønt Danmarkskort, gennemføres ved frivillighed og
samskabelse med borgerne,
at projekter for byvækst, veje, andre tekniske anlæg eller lignende, der kan forringe den
biologiske mangfoldighed eller spredningsmulighederne for de vilde dyr og planter, søges
tilpasset således, at de ikke er til hinder for realiseringen af Grønt Danmarkskort,
at indsatsen ved såvel fastlæggelse som realisering af Grønt Danmarkskort lægges de
steder, hvor det giver mening ud fra ønsket om at beskytte og forbedre
spredningsmulighederne for dyr, planter og svampe. Der lægges særlig vægt på sjældne
eller på andre måder beskyttelseskrævende arter, samt områder, hvor man kan forbedre
biodiversiteten samt
at udvidelse af kvælstoffølsom natur søges placeret bort fra erhvervsmæssig husdyrbrug.
Projekter baseres på frivillighed fra lodsejerne.
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Bilag 1 Brev til Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen
Miljø- og Fødevareminister
Jakob Ellemann-Jensen
sendt til: ministeren@mfvm.dk
Dato: 17-05-2018
Sagsnr.: 01.05.00-A08-1-17
Henv. til: Torben Mølgaard
Natur og Miljø
Direkte tlf.: 9611 7810
Afdeling tlf.: 9611 7500
www.holstebro.dk

Til Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen
Kære Jakob Ellemann-Jensen
Tillykke med udnævnelsen til Miljø- og Fødevareminister.
Naturrådet for Lemvig, Struer, Skive og Holstebro kommuner har gennem de seneste
måneder arbejdet med anbefalinger til kommunerne omkring Grønt Danmarkskort.
Naturrådet for Lemvig, Struer, Skive og Holstebro kommuner har tretten medlemmer,
der i en ligelig fordeling repræsenterer beskyttelses- og benyttelsesinteresserne omkring
vores natur.
Efter at have drøftet anbefalinger om principper for at et Grønt Danmarkskort og de
dertilhørende retningslinjer, er Naturrådet lykkedes med at finde frem til en række anbefalinger, som alle
parter i Naturrådet kan bakke op om. Disse anbefalinger har vi
nu oversendt til de fire kommuner.
I forbindelse med drøftelserne af anbefalingerne til udformning af Grønt Danmarkskort
er Naturrådet også blevet enige om, at man ønsker at sende nogle anbefalinger
til Miljø- og Fødevareministeren.
Efter Naturrådet via gode drøftelser er nået frem til, hvor og hvordan vi kan forbedre
naturens muligheder for at udvikle og sprede sig, er det Naturrådets ønske, at staten
prioriterer økonomiske midler til den efterfølgende realisering af Grønt Danmarkskort.
I den forbindelse vil Naturrådet gerne pege på multifunktionel jordfordeling, som et
redskab, hvor både vandmiljøindsatser, klimatilpasning, rekreative værdier og muligheder
for at skabe bedre natur, kan samtænkes til glæde for både landbrugserhverv,
lokale bosætningsinteresser, samt natur og miljøforhold.
Endvidere ønsker Naturrådet at anbefale, at der afsættes midler til en forbedret registrering af sjældne og
særligt beskyttelseskrævende arter, samt til effektovervågning
på konkrete projekter. Dette med henblik på at vi både sikrer et godt vidensgrundlag
for at lave konkrete målrettede og meningsfulde projekter, samtidig med at vi laver en
effektmåling af indsatserne, så vi får dokumentation for, at vi opnår de mål, der sigtes
på.
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Naturrådets anbefalinger til de fire kommuner og til Miljø- og Fødevareministeren er
vedtaget af det samlede Naturråd.

På vegne af Naturrådet for Lemvig, Struer, Skive og Holstebro Kommuner
Torben Mølgaard
Afdelingschef, Natur og Miljø
Holstebro Kommune
Naturrådet:
Thorkild Balleby, Bæredygtigt Landbrug
Bent Bech Larsen, Danmarks Jægerforbund
Per Godsk Petersen, Danmarks Naturfredningsforening
Poul Krag, Dansk Ornitologisk Forening
Anders Ahrenfeldt, Dansk Skovforening
Peder Nielsen, Familielandbruget Vest
Allan Kjær Villesen, Friluftsrådet
Anders Ørts, Holstebro-Struer Landboforening
Karen Thomasen, Landbrug & Fødevarer
Poul Nygaard, Lemvigegnens Landboforening
Frede Stefansen, Naturplejeforeningen MidtVest
Gunnar Houlby Pedersen, Sammenslutningen ved Storå
Torben Thinggaard, Danmarks Sportsfiskerforbund
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Anbefalinger fra Det Lokale Naturråd nr. 5
Naturråd nr. 5 dækker følgende kommuner
Favrskov Kommune, Norddjurs Kommune, Randers Kommune, Syddjurs Kommune

Sekretariatskommune
Syddjurs Kommune

Baggrund
Kommunerne skal ifølge planloven og bekendtgørelse om etablering af lokale naturråd (bek. nr.
971 af 07.08.2017) oprette lokale naturråd, der skal bistå kommunerne med udpegning af områder
der skal indgå i
et Grønt Danmarkskort.
Grønt Danmarkskort er et led i en forstærket indsats for at skabe større og bedre
sammenhængende naturområder. Herved skal der skabes en positiv udvikling i biodiversiteten.

Af nedenstående fremgår flertallets endelige samlede anbefalinger (side 3).
Efter flertallets anbefalinger fremgår mindretalsudtalelserne fremsendt af Danmarks
Naturfredningsforening, Dansk ornitologisk forening og BLAK. Mindretalsudtalelserne er fremsendt
som et samlet dokument hvor de er indarbejdet i de fælles retningslinjer, og mindretalsudtalelserne
er markeret med rødt (side 9).

Formål med Det Lokale Naturråd
Formålet med naturrådet er at bistå kommunerne med deres udpegning af de områder, der skal
indgå i det Grønne Danmarkskort. Grønt Danmarkskort er en del af kommuneplanerne, og skal
sikre større og bedre sammenhægende naturområder i fremtiden. Grønt Danmarkskort skal bl.a.
bidrage til at opfylde Danmarks direktiv forpligtigelser om opfyldelse af EU´s mål for biodiversitet i
2020 og skal sikre større og bedre sammenhængende naturområder i fremtiden.
Naturrådet er med til at sikre inddragelse af lokal viden, og sikre en afvejning af benyttelses- og
beskyttelsesinteresser.
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Naturrådets rolle er af rådgivende karakter. I nedenstående er angivet en række retningslinjer for
udpegningen af arealer i det Grønne Danmarkskort.
Disse retningslinjer kan betragtes som et forslag til en ramme for udpegningen af arealer, der bør
indgå i et Grønt Danmarkskort, og den endelige beslutningskompetence ligger ved de enkelte
kommuner.

Sammensætningen af naturrådet har været som følger:
Danmarks Naturfredningsforening
Bæredygtigt landbrug
Danmarks Sportsfiskerforbund
Djursland Landboforening
Danmarks Jægerforbund
Landbrug og Fødevare
BLAK
Landbo Midt Øst
Friluftsrådet
Ornitologisk forening

Repræsentanter for Skovejerne har desværre ikke deltaget i naturrådet, idet de ikke fik meldt sig til
indenfor den i bekendtgørelsen om etablering af det Grønne Råd fastsatte tidsramme.

Baggrund for retningslinjerne
Der er enighed blandt rådets medlemmer om, at der ønskes leveret et produkt i form af
retningslinjer, der anviser hvilke arealer, der bør udpeges i det grønne Danmarkskort.
Retningslinjerne skal således assistere kommunerne i deres udpegning af de områder, der skal
indeholdes i Det Grønne Danmarkskort.
Rådets produkt indeholder, ud over nogle retningslinjer også et forslag til supplerende værktøjer,
som kommunerne skal anvende i forbindelse med udpegningen og arbejdet med det Grønne
Danmarkskort.
Værktøjet er baseret til dels på en markblok-model til udpegning af mulige naturområder,
prioritering af eksisterende natur mv. og dels på de parametre der indgår i vejledningen og af
nedenstående. Dertil kommer retningslinjer blandt andet for hvordan mulige naturområder og
økologiske forbindelseslinjer kan udpeges, og hvad udpegningen kan indeholde. Der er også
opstillet retningslinjer for hvilke parametre, der kan anvendes ved en prioritering af den
eksisterende natur.
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1. Retningslinjer og værktøj
1. Eksisterende natur/Særlig værdifuldt natur
Der skal ske en prioritering af den eksisterende natur (af de eksisterende § 3-naturtyper). I den
forbindelse skal det gøres opmærksom på, at alle § 3-områder, uanset om de er indeholdt i det
Grønne Danmarkskort eller ej, stadig er omfattet af naturbeskyttelsesloven, men at man i
forbindelse med udpegningen skal prioritere hvilke naturområder, der skal med i Det Grønne
Danmarkskort. Til brug til prioriteringen skal anvendes følgende (ikke prioriteret rækkefølge):
• Kommunernes naturkvalitetsplaner,
• Kendt tilstedeværelse af rødlistearter,
• Kendt tilstedeværelse af bilag IV arter,
• Bioscore
• Biodiversitetskortet, som er det mest anvendelige i prioriteringen af § 3 natur.
• Offentlig ejede grønne områder
Ved anvendelsen af kommunens naturkvalitetsplaner i prioriteringen af hvilke § 3-områder, der bør
indgå i Grønt danmarkskort, er det væsentligt ikke alene at se på hvorvidt det pågældende område
har høj naturkvalitet, men også på dets lokalisering i forhold til anden natur. Således kan § 3
områder, der i henhold til naturkvalitetsplanen ikke har en høj naturkvalitet være lokaliseret i
nærheden af anden værdifuld natur, og som derfor bør indgå i det grønne Danmarkskort.
Små isolerede naturtyper med lav naturværdi bør i videst muligt omfang holdes udenfor
udpegningen af Særligt Værdifuldt Natur.

2. Natura 2000
Alle Natura 2000-områder skal indeholdes i det grønne Danmarkskort.

3. Potentielle naturområder
Potentiel natur er områder, der i dag ikke er omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven, men har
potentiale til at udvikle sig til § 3 natur, hvis den eksisterende drift af området ændres. Som
udgangspunkt udvælges arealerne til potentielle naturområder, hvis de har potentiale til at udvikle
sig til værdifuld natur, hvis de kan danne forbindelse mellem eksisterende naturarealer eller hvis de
kan fungere som beskyttelse for særlig værdifuld natur (og evt. udvikle sig til natur).

Potentiel natur udpeges ved anvendelse af markblokmodellen (se punkt 4 nedenfor) suppleret med
øvrige værktøjer. Potentiel ny natur skal primært udlægges omkring den eksisterende, værdifulde
natur for at udvide og/eller beskytte disse områder. De kan også udpeges, hvor det giver mening,
at der kan skabes sammenhæng mellem tætbeliggende værdifulde naturområder.
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Mulige naturområder kan for eksempel også udlægges i de eksisterende råstofgrave (grusgrave,
tørvegravene), da der ofte efterlades potentiale til fantastiske naturområder, der i fremtiden kan
rumme mange værdifulde arter.

Områder der på baggrund af jordbundsforhold, tidligere klassifikation samt beliggenhed der kan
udvikle sig til ny natur (for eksempel gamle overdrev, heder).
Jordbundsforhold kan understøtte udpegningen af ny natur, der hvor den har den rette
beliggenhedsamt de rette forhold og baseret på driftshistorie m.v.
Mulige naturområder, der kan udvikle sig til at blive omfattet af kategori 2 i
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (der bl.a. inkludere overdrev større end 2,5 ha og heder
større end 10 ha) bør ikke planlægges for i nærheden af store husdyrbrug. Det samme gælder for
mulige naturområder på nye/fremtidige grusgrave (naturudlæg).

4. Markblokke
Markblokke er et værktøj, der skal anvendes sammen med de øvrige værktøjer i forbindelse med
udpegningen af Grønt Danmarkskort. Værktøjerne kan ikke stå alene men skal anvendes i
sammenspil med de øvrige parametre der skal indgå i udpegningen.
Anvendelse af markblokke som værktøj kan ske særligt i forbindelse med udlægning af mulige
naturområder samt udlægning af de økologiske forbindelseslinjer. Der er flere gode grunde til at
benytte dette som et værktøj i udpegningerne. Det er information, der allerede er geografisk
digitaliseret, og derfor er relativt enkelt at inddrage i udpegningsarbejdet. Informationen opdateres
årligt, og indholdet er derfor retvisende. Rådets repræsentanter fra landbrugserhvervet vurderer, at
det er enkelt og relevant at opdele i tre kategorier på baggrund af afgrødekoder.
Anvendelse af markblokke og deres afgrødekoder:
• Udpegning til mulig naturområde: Som udgangspunkt inddrages arealer uden
markbloknumre (arealer, hvorpå der ikke er ansøgt om grundbetaling, og hvorpå der ikke
allerede i dag er værdifuld natur), da disse som udgangspunkt har en større værdi end
områder, der har været intensivt dyrket i flere år.
• Udpegning til mulig naturområde: Arealer indenfor markblokke med ekstensiv drift (græs
mere end 5 år uden omlægning med korn) kan også anvendes som udlægning til ny natur,
hvis disse ligger i sammenhæng med særlig værdifuld natur.
• Konkret vurdering inden udpegning: Arealer indenfor markblokke, der er braklagte kan
indgå efter en konkret vurdering, hvis dette giver mening i forhold til de eksisterende
udpegninger og hvis disse ligger i sammenhæng med særlig værdifuld natur.
• Konkret vurdering inden udpegning – særlige undtagelser: arealer der dyrkes intensivt kan
undtagelsesvis inddrages hvis de rummer et særligt naturpotentiale og har en særlig
beliggenhed.
Af nedenstående figur ses et eksempel på anvendelse af markblokkene som værktøj
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Markblokkene kan også anvendes som værktøj, til at understøtte de store sammenhængende
naturområder med.
Ved udlægningen af mulige naturområder bør kommunerne udpege denne ved at inddrage
planmæssige bindinger i området som byzone, store husdyrbrug, virksomheder med mere,
således at udpegningen sker væk fra disse, så der ikke opstår konflikter hermed.

5. Øvrige værktøjer
Ud over værktøjer beskrevet i teksten heroverfor skal nedenstående værktøjer også anvendes i
udpegningen af Grønt Danmarkskort.
For alle værktøjerne gælder at disse ikke skal anvendes i sig selv, men skal anvendes i
sammenhæng med de øvrige værktøjer.
Af øvrige værktøjer kan i udpegningen indgå
• Historiske kort herunder luftfotos og gamle målebordsblade til at klarlægge hvad der
tidligere har været i områderne særligt i forbindelse med udlægning af potentielle
naturområder.
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•
•

Anvendelsen af jordbundstyper
Digitale naturkort

6. Økologiske forbindelser
Ved udpegningen af de økologiske forbindelseslinjer skal markblokværktøjet igen anvendes
sammen med øvrige værktøjer beskrevet i ovenstående (se pkt.. 4) og som fremgår af
vejledningen til udpegning af Grønt Danmarkskort.
De økologiske forbindelseslinjer skal til dels sammen med mulig natur anvendes til at knytte
områder med særlig værdifuld natur og høj biodiversitet sammen.
Den endelige fastlæggelse af forbindelseslinjer forestås af kommunerne.

7. Skove
Gamle løvskove kan være en del af udpegningen til enten særlig værdifuld natur eller mulige
naturområder.
Det skal bemærkes at repræsentanter for skovejerne ikke har deltaget i naturrådet.

8. Adgangsforhold
Der skal være offentlig adgang i henhold til gældende lovbestemmelser til de naturområder, der
indgår i udpegningen.

9. Jordfordeling
Jordfordeling er et vigtigt virkemiddel i udlægningen af naturområder, hvor der er behov for
inddragelse af arealer til ny natur eller nye forbindelseslinjer.
Offentlige ejede arealer bør indgå i en jordfordeling på lige fod med privat ejede arealer.

Anbefalinger
Retningslinjerne skal holdes op mod kommunernes viden om den natur, der er i de respektive
kommuner. På baggrund heraf skal fagfolkene i kommunerne lave deres Grønne Danmarkskort i
forbindelse med revisionen af kommuneplanen.
Det er naturrådets anbefaling, at værktøjet skal anvendes med henblik på at udpege større
sammenhængende naturområder.
Naturrådet fremsender hermed deres anbefaling til Det grønne Danmarkskort.
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2. Mindretalsudtalelser
Herunder fremgår mindretalsudtalelserne fremsendt på vegne af lokalforeninger for Dansk
Ornitologisk Forening, BLAK samt Danmarks Naturfredningsforening.
Mindretalsudtalelserne er fremsendt som et samlet dokument, hvor de er indarbejdet i de fælles
retningslinjer, hvor mindretalsudtalelserne er markeret med rødt.

Mindretalsudtalelse
Danmark Naturfredningsforening, DOF og BLAK har indføjet en række korrektioner og tilføjelser
som organisationerne skønner nødvendige for at sikre eksisterende natur og planlægningen af ny
natur samt for at skabe økologiske forbindelser og dermed mere sammenhængende
naturområder, som er en forudsætning for at bevare naturværdier og sikre stabile bestande af vilde
planter og dyr.
Rådets mindretal ønsker på trods af vores særstandpunkter et godt og konstruktivt samarbejde
mellem lodsejere, naturinteresserede og det offentlige, herunder deres organisationer og
repræsentanter. Vi ønsker et styrket samarbejde til gavn for det fælles mål at værne om naturen da
landbrug og skovdrift er afgørende til sikring af områdernes kvalitet og naturværdi.
Realisering af det Grønne Danmarkskort bør i videst mulig omfang ske på frivillig basis og vi
forventer at det sker med kompensation.
Vi ønsker afsnittet med værktøjer erstattet med et udvidet afsnit samt indsat en afgrænsnings
model. Markblok-modellen er snæver landsbrugsfaglig, og er ikke tilstrækkelig til at opnå det
overordnede mål beskrevet i ministeriets vejledning. Ligeledes ønsker vi med samme begrundelse
listen over værktøjer til udpegning af eksisterende natur og særlig værdifuld natur udvidet.
Ydermere er der en række punkter, hvor vi ønsker vores bemærkninger medtaget i rådet til
kommunerne. (alt mærket med rødt i teksten)
Bemærk venligst at tekst sat i sort kursiv er for at udtrykke, at det ikke er mindretallets holdning.

Formål med Det Lokale Naturråd
Formålet med naturrådet er at bistå kommunerne med deres udpegning af de områder, der skal
indgå i det Grønne Danmarkskort. Grønt Danmarkskort er en del af kommuneplanerne, og skal
sikre større og bedre sammenhængende naturområder i fremtiden. Grønt Danmarkskort skal bl.a.
bidrage til at opfylde Danmarks direktiv forpligtigelser om opfyldelse af EU´s mål for biodiversitet i
2020 og skal sikre større og bedre sammenhængende naturområder i fremtiden.
Naturrådet er med til at sikre inddragelse af lokal viden, og sikre en afvejning af benyttelses-og
beskyttelsesinteresser.
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Naturrådets rolle er af rådgivende karakter. I nedenstående er angivet en række retningslinjer for
udpegningen af arealer i det Grønne Danmarkskort.
Disse retningslinjer kan betragtes som et forslag til en ramme for udpegningen af arealer, der bør
indgå i et Grønt Danmarkskort, og den endelige beslutningskompetence ligger ved de enkelte
kommuner.

Sammensætningen af det naturrådet har været som følger:
Danmarks Naturfredningsforening
Bæredygtigt landbrug
Danmarks Sportsfiskerforbund
Djursland Landboforening
Danmarks Jægerforbund
Landbrug og Fødevare
BLAK
Landbo Midt Øst
Friluftsrådet
Ornitologisk forening
Repræsentanter for Skovejerne har desværre ikke deltaget i naturrådet, idet de ikke fik meldt sig til
indenfor den i bekendtgørelsen om etablering af det Grønne Råd fastsatte tidsramme.
Skovejerene har fået tilbudt en plads som observatør i rådet. Det bør bemærkes, at Danmarks
Sportsfiskerforbund kun har deltaget i det indledende møde..

Baggrund for retningslinjerne
Der er enighed blandt rådets medlemmer om, at der ønskes leveret et produkt i form af
retningslinjer, der anviser hvilke arealer, der bør udpeges i det grønne Danmarkskort.
Retningslinjerne skal således assistere kommunerne i deres udpegning af de områder, der skal
indeholdes i Det Grønne Danmarkskort.
Rådets produkt indeholder, ud over nogle retningslinjer også et forslag til supplerende værktøjer,
som kommunerne skal anvende i forbindelse med udpegningen og arbejdet med det Grønne
Danmarkskort.
Værktøjet er baseret til dels på en markblok-model til udpegning af mulige naturområder,
prioritering af eksisterende natur mv. og dels på de parametre der indgår i vejledningen og af
nedenstående. Dertil kommer retningslinjer blandt andet for hvordan mulige naturområder og
økologiske forbindelseslinjer kan udpeges, og hvad udpegningen kan indeholde. Der er også
opstillet retningslinjer for hvilke parametre, der kan anvendes ved en prioritering af den
eksisterende natur.
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Værktøjerne er baseret på dels en markblok-model (pkt. 4) og dels en afgrænsning-model (pkt.4a)
til udpegning af potentielle naturområder og økologiske forbindelseslinjer. Dertil kommer værktøjer
til, hvordan mulige naturområder og økologiske forbindelseslinjer kan udpeges og hvad
udpegningen kan indeholde.

2.1 Retningslinjer og værktøj
1. Eksisterende natur/Særlig værdifuldt natur
Der skal ske en prioritering af den eksisterende natur (af de eksisterende § 3-naturtyper). I den
forbindelse skal det gøres opmærksom på, at alle § 3-områder, uanset om de er indeholdt i det
Grønne Danmarkskort eller ej, stadig er omfattet af naturbeskyttelsesloven, men at man i
forbindelse med udpegningen skal prioritere hvilke naturområder, der skal med i Det Grønne
Danmarkskort. Til brug til prioriteringen skal anvendes følgende (ikke prioriteret rækkefølge):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommunernes naturkvalitetsplaner,
Kendt tilstedeværelse af rødlistearter,
Kendt tilstedeværelse af bilag IV arter,
Bioscore
Biodiversitetskortet, som er det mest anvendelige i prioriteringen af § 3 natur.
Offentlig ejede grønne områder
Fredede områder (landskabsfredninger og fredede naturområder)
Sten og jorddiger beskyttet efter museumslovens § 29a
Vandløb omfattet af vandsløbsloven.
Eksisterende økologiske forbindelser.

Ved anvendelsen af kommunens naturkvalitetsplaner i prioriteringen af hvilke § 3-områder, der bør
indgå i Grønt danmarkskort, er det væsentligt ikke alene at se på hvorvidt det pågældende område
har høj naturkvalitet, men også på dets lokalisering i forhold til anden natur. Således kan § 3
områder, der i henhold til naturkvalitetsplanen ikke har en høj naturkvalitet være lokaliseret i
nærheden af anden værdifuld natur, og som derfor bør indgå i det grønne Danmarkskort.
Små isolerede naturtyper med lav naturværdi bør i videst muligt omfang holdes udenfor
udpegningen af Særligt Værdifuldt Natur, med mindre de er trædesten for rødlistearter og/eller
bilag IV-arter.
2. Natura 2000
Alle Natura 2000-områder skal indeholdes i det grønne Danmarkskort.
3. Potentielle naturområder
Potentiel natur er områder, der i dag ikke er omfattet af § 3 i naturbeskyttelsesloven, men har
potentiale til at udvikle sig til § 3 natur, hvis den eksisterende drift af området ændres. Som
udgangspunkt udvælges arealerne til potentielle naturområder, hvis de har potentiale til at udvikle
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sig til værdifuld natur, hvis de kan danne forbindelse mellem eksisterende naturarealer eller hvis de
kan fungere som beskyttelse for særlig værdifuld natur (og evt. udvikle sig til natur).
Potentiel natur udpeges ved anvendelse af markblokmodellen (se punkt 4 nedenfor) suppleret med
øvrige værktøjer.
Potentiel ny natur skal primært udlægges omkring den eksisterende, værdifulde natur for at udvide
og/eller beskytte disse områder. De kan også udpeges, hvor det giver mening, at der kan skabes
sammenhæng mellem tætbeliggende værdifulde naturområder.
Potentiel natur kan udpeges dels ved anvendelse af markblokmodellen (se punkt 4 nedenfor), dels
ved afgrænsning i forhold til de naturgivne forhold (se nedenfor).
Potentiel natur skal primært udlægges omkring eksisterende, værdifulde naturområder, for at
udvide og/eller beskytte disse områder, og således at det er muligt at genskabe naturlige
økosystemer samt områder, der er tilstrækkelig store til at kunne sikre rødlistearter og/eller bilag
IV-arter, der lever eller raster i det eksisterende naturområde. De skal også udpeges, hvor der kan
skabes sammenhæng mellem tætbeliggende værdifulde naturområder.
Mulige naturområder kan for eksempel også udlægges i de eksisterende råstofgrave (grusgrave,
tørvegravene), da der ofte efterlades potentiale til fantastiske naturområder, der i fremtiden kan
rumme mange værdifulde arter.
Områder der på baggrund af jordbundsforhold, tidligere klassifikation samt beliggenhed der kan
udvikle sig til ny natur (for eksempel gamle overdrev, heder)
Jordbundsforhold kan understøtte udpegningen af ny natur, der hvor den har den rette
beliggenhed samt de rette forhold og baseret på driftshistorie m.v.
Mulige naturområder, der kan udvikle sig til at blive omfattet af kategori 2 i
husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (der bl.a. inkludere overdrev større end 2,5 ha og heder
større end 10 ha) bør ikke planlægges for i nærheden af store husdyrbrug. Det samme gælder for
mulige naturområder på nye/fremtidige grusgrave (naturudlæg).
4. Markblokke
Markblokke er et værktøj, der skal anvendes sammen med de øvrige værktøjer i forbindelse med
udpegningen af Grønt Danmarkskort. Værktøjerne kan ikke stå alene men skal anvendes i
sammenspil med de øvrige parametre der skal indgå i udpegningen.
Anvendelse af markblokke som værktøj kan ske særligt i forbindelse med udlægning af mulige
naturområder samt udlægning af de økologiske forbindelseslinjer. Der er flere gode grunde til at
benytte dette som et værktøj i udpegningerne. Det er information, der allerede er geografisk
digitaliseret, og derfor er relativt enkelt at inddrage i udpegningsarbejdet. Informationen opdateres
årligt, og indholdet er derfor retvisende.
Rådets repræsentanter fra landbrugserhvervet vurderer, at det er enkelt og relevant at opdele i tre
kategorier på baggrund af afgrødekoder.
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Anvendelse af markblokke og deres afgrødekoder:
•

Udpegning til mulig naturområde: Som udgangspunkt inddrages arealer uden
markbloknumre (arealer, hvorpå der ikke er ansøgt om grundbetaling, og hvorpå der ikke
allerede i dag er værdifuld natur), da disse som udgangspunkt har en større værdi end
områder, der har været intensivt dyrket i flere år.

•

Udpegning til mulig naturområde: Arealer indenfor markblokke med ekstensiv drift (græs
mere end 5 år uden omlægning med korn) kan også anvendes som udlægning til ny natur,
hvis disse ligger i sammenhæng med særlig værdifuld natur.

•

Konkret vurdering inden udpegning: Arealer indenfor markblokke, der er braklagte kan
indgå efter en konkret vurdering, hvis dette giver mening i forhold til de eksisterende
udpegninger og hvis disse ligger i sammenhæng med særlig værdifuld natur.

•

Konkret vurdering inden udpegning – særlige undtagelser: arealer der dyrkes intensivt kan
undtagelsesvis inddrages hvis de rummer et særligt naturpotentiale og har en særlig
beliggenhed.

•

Konkret vurdering inden udpegning – særlige undtagelser: arealer der dyrkes intensivt kan
undtagelsesvis inddrages hvis de rummer et særligt naturpotentiale eller har en særlig
beliggenhed der kan skabe økologisk forbindelseslinjer.

Ved særligt naturpotentiale forstås arealer, der er:
• Skråninger med en hældning på 6 grader eller mere.
• Arealer op til 50 meter fra vandløb, der er omfattet af vandløbsloven.
• Arealer med grovsandede jorder, der ligger i tilknytning til eksisterende natur på
grovsandede jorder.
• Arealer med kalkholdige jorder, der ligger i tilknytning til eksisterende natur på kalkholdige
jorder.
• Markante ådale
• Saltvandsprægede områder,
• Lavbundsarealer, der i dag er udpeget i kommuneplanen.
• Organiske lavbundsarealer
Markblokkene kan også anvendes som værktøj, til at understøtte de store sammenhængende
naturområder med.

Af nedenstående figur ses et eksempel på anvendelse af markblokkene som værktøj
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Markblokkene kan også anvendes som værktøj, til at understøtte de store sammenhængende
naturområder
med.
Her ses et eksempel på markblokke. Det er et værktøj, som sammen med andre værktøjer som
f.eks. lavbundsarealer, Natura 2000 områder, markante ådale og beskyttet natur kan anvendes
som grundlag for udpegning af Grønt Danmarkskort.
Ved udlægningen af mulige naturområder bør kommunerne udpege denne ved at inddrage
planmæssige bindinger i området som byzone, store husdyrbrug, virksomheder med mere,
således at udpegningen sker væk fra disse, så der ikke opstår konflikter hermed.
4 a: Afgrænsningsmodel
Det er væsentligt, at afgrænsningen af arealer, der skal indgå i Det grønne Danmarkskort, sker
med henblik på, at det er muligt at kunne genoprette naturlige økosystemer. I mange tilfælde vil
historiske kort og naturlige skel i landskabet kunne angive, hvor afgrænsningen af et areal, der skal
udpeges i Det grønne Danmarkskort og fastlægges, for at det er muligt, at etablere ny natur.
Historiske kort kan således vise f.eks. nuværende mosers tidligere udbredelse, ligesom det er
muligt her at aflæse tørre naturtypers tidligere beliggenhed. Naturlige skel i landskabet er f.eks.
kanten mellem ådalen og det omkringliggende landskab, markante skrænter og lavtliggende flader.
Det vil derfor være hensigtsmæssigt, at afgrænsningen af arealer, der udpeges i Det grønne
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Danmarkskort tager udgangspunkt i landskabsskel og den tidligere udbredelse af de forskellige
våde og tørre naturtyper.
5. Øvrige værktøjer
Ud over værktøjer beskrevet i teksten heroverfor skal nedenstående værktøjer også anvendes i
udpegningen af Grønt Danmarkskort. For alle værktøjerne gælder at disse ikke skal anvendes i sig
selv, men skal anvendes i sammenhæng med de øvrige værktøjer.
Af øvrige værktøjer kan i udpegningen indgå
• Historiske kort herunder luftfotos og gamle målebordsblade til at klarlægge der tidligere har
været i områderne særligt i forbindelse med udlægning af potentielle naturområder.
• Anvendelsen af jordbundstyper
• Digitale naturkort
6. Økologiske forbindelser:
Ved udpegningen af de økologiske forbindelseslinjer skal markblokværktøjet igen anvendes
sammen med øvrige værktøjer beskrevet i ovenstående (se pkt. 4) og som fremgår af vejledningen
til udpegning af Grønt Danmarkskort. De økologiske forbindelseslinjer skal til dels sammen med
mulig natur anvendes til at knytte områder med særlig værdifuld natur og høj biodiversitet
sammen.
Den endelige fastlæggelse af forbindelseslinjer forestås af kommunerne.
7. Skove:
Gamle løvskove kan være en del af udpegningen til enten særlig værdifuld natur eller mulige
naturområder. Det skal bemærkes at repræsentanter for skovejerne ikke har deltaget i naturrådet.
De større skovområder og gamle skove er centrale i den grønne struktur og bør alle indgå i Det
Grønne Danmarkskort. Hertil kommer mulighed for udlæg af urørt skov og biodiversitetsskov.
8. Adgangsforhold:
Der skal være offentlig adgang i henhold til gældende lovbestemmelser til de naturområder, der
indgår i udpegningen.
9. Jordfordeling:
Jordfordeling er et vigtigt virkemiddel i udlægningen af naturområder, hvor der er behov for
inddragelse af arealer til ny natur eller nye forbindelseslinjer.
Offentlige ejede arealer bør indgå i en jordfordeling på lige fod med privat ejede arealer.
Jordfordeling er et vigtigt redskab i forbindelse med etablering af ny natur og nye økologiske
forbindelser. Her kan instrumentet med stor fordel anvendes multifunktionelt. Dvs. der sker en
jordfordeling, hvor der etableres ny natur samtidig med at landbrugsbedrifters arealer samles
hensigtsmæssigt for driften.
Offentlige ejede arealer bør indgå i en jordfordeling på lige fod med privat ejede arealer.
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10. Andre værktøjer
Vejle-modellens ** principper for udpegningen af arealer i Det Grønne Danmarkskort bør inddrages
i kommunernes planarbejde. Dvs., at modellen anvendes til at udpege arealer i Det Grønne
Danmarkskort. Modellen er primært rettet mod at udpege økologiske forbindelser. Modellen er dog
ikke direkte målrettet til at få udpeget forskellige typer af økologiske forbindelser. Da det er
afgørende, at de økologiske forbindelser kan tjene som spredningskorridor for vidt forskellige
plante- og dyrearter, er det vigtigt, at modellen suppleres så det sikres, at der bliver udpeget
følgende typer af økologiske forbindelser:
•
•
•
•
•
•

Skovforbindelser
Tørbundsforbindelser
Vådbundsforbindelser, (ferskvand)
Vådbundsforbindelser (saltvand)
Vandhulsforbindelser og
Områder af betydning for rastende fugle

11. Øvrige forhold
Der skal ved udpegningen af Det grønne Danmarkskort også inddrages hensynet til
klimatilpasning. Det er således vigtigt, at ådalene udpeges i Det grønne Danmarkskort med henblik
på, at der her på en og samme tid kan ske en beskyttelse af den eksisterende natur hér samtidig
med at der kan skabes ny natur, som samtidig bidrage til klimatilpasningsprojekter.
I forbindelse med kommunernes indsatsplanlægning for grundvandsbeskyttelse, vil der opstå behov for at
overføre større områder til ny natur for at sikre grundvandet. Det vil især være tilfældet i de kortlagte
nitratfølsomme områder. Kommunerne bør derfor medtage disse områder i Det Grønne Danmarkskort.

** Vejle-modellen se:
http://kommuneplan2017.vejle.dk/dk/kommuneplan-2017-2029/hovedstruktur-og-retningslinjer/detaabne-land/naturbeskyttelse/

Anbefalinger
Retningslinjerne skal holdes op mod kommunernes viden om den natur, der er i de respektive
kommuner. På baggrund heraf skal fagfolkene i kommunerne lave deres Grønne Danmarkskort i
forbindelse med revisionen af kommuneplanen.
Det er naturrådets anbefaling, at værktøjet skal anvendes med henblik på at udpege større
sammenhængende naturområder.
Naturrådet fremsender hermed deres anbefaling til Det grønne Danmarkskort.
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Anbefalinger fra Det Lokale Naturråd nr. 6
Naturråd nr. 6 dækker følgende kommuner
Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune, Viborg Kommune

Sekretariatskommune
Ikast-Brande Kommune

1. Følgebrev til Herning Ikast-Brande Ringkøbing-Skjern og Viborg
kommuner
Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Viborg Kommuner

Bygge- og Miljøafdelingen
Centerparken 1
7330 Brande
Tlf.: +4599604000
Sagsbehandler:
Anne Jul Kristensen
E-mail: ajkri@ikast-brande.dk
Direkte telefon:
Tlf.: +4599603374
Sagsnr.: 01.00.00-A00-1-18
29. juni 2018
Til kommunalbestyrelserne i Herning, Ikast-Brande, RingkøbingSkjern og Viborg Kommuner
Naturrådet for Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Viborg Kommuner overgiver hermed
sine anbefalinger vedrørende Grønt Danmarkskort til kommunalbestyrelserne med ønsket om, at
kommunerne følger disse ved den kommende udarbejdelse af Grønt Danmarkskort.
Naturrådet består af fjorten medlemmer, der i en ligelig fordeling repræsenterer erhvervsinteresser
og natur-, miljø- og fritidsinteresser.
Anbefalingerne og en uddybende tekst er vedhæftet. Der er tale om overordnede og principielle
anbefalinger.
Anbefalingerne er vedtaget af det samlede naturråd.
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Med venlig hilsen
På vegne af Naturrådet for Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Viborg Kommuner
Anne Jul Kristensen
Miljømedarbejder
Vedlagt:
• Anbefalinger fra Naturrådet for Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Viborg
Kommuner
• Forklarende tekst til anbefalingerne

Kopi til Naturrådet:
Karen Thingsgaard, Botanisk Forening
Ole Rønnow, Danmarks Jægerforbund
Tage Madsen, Danmarks Naturfredningsforening
Torben Thinggaard, Danmarks Sportsfiskerforbund
Marianne Linnemann, Dansk Ornitologisk Forening
John Milther, Dansk Skovforening
Anette Klausen, Familielandbruget MIDT-Jylland
Lone Andersen, Familielandbruget VEST-Jylland
Benny Pedersen, Friluftsrådet
Jørgen Krøjgaard, Herning Ikast Landboforening
Ulla Rasmussen, Landboforeningen Midtjylland
Helle Borum, Landbrug & Fødevarer
Poul Uhrenholt Jensen, Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug
Karen-Louise Smidth, Naturvejlederforeningen i Danmark

2. Naturrådet for Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Viborg
Kommuners anbefalinger til kommunalbestyrelserne
Se vedlagte forklarende tekst for en uddybning af anbefalingerne

A. Et enigt naturråd vurderer, at forudsætningen for at udpege et kvalificeret Grønt Danmarkskort
er et forbedret kendskab til naturtyper og arters forekomst. Derfor anbefaler naturrådet, at
kommunalbestyrelserne snarest muligt iværksætter opdatering af kortlægningen af beskyttet natur.
Teknisk anvisning til besigtigelse af naturarealer fra DCE, Aarhus Universitet benyttes, og data
offentliggøres på Miljøportalen, så data for bioscores via udvidet artsregistrering bliver integreret i
Biodiversitetskortet.
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Et enigt naturrådet anbefaler, at kommunalbestyrelserne:
1. Anvender følgende principper ved udpegningen af temaet “Naturområder med særlige
beskyttelsesinteresser”:
• Natura 2000 områder på land
• §3-beskyttede områder
• Natur og vildtreservater
• Større skove
• Arealer som er fredet af landskab- og naturhensyn
2. Anvender følgende principper ved udpegningen af temaet “Potentielle Naturområder”:
•
•
•
•
•
•

Arealer som er udpeget til skovrejsning
Marginaljorde hvor der allerede er indgået frivillig aftale med lodsejer
Områder i umiddelbar tilknytning til habitatnatur, hvor ekstensivering er nødvendig for
målopfyldelse,
for eksempel en højmoses nærmeste opland.
Veldefinerede ådale inklusive skrænter
Humusholdige lavbundsarealer, fortrinsvis dyrkningsusikre lavbundsarealer

3. Anvender følgende principper ved udpegningen af temaet “Spredningsveje for dyr og
planter”:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vandløb
Levende hegn
Beskyttede sten- og jorddiger
Fortidsminder
Natura 2000
Visse fredninger
§3 – beskyttede områder
Skove
Råstofområder, der i dag er natur
Småbiotoper

4. Anvender følgende principper ved udpegningen af temaet “Potentielle spredningsveje for
dyr og planter”:
Der skal være fokus på, at udpegningerne skal bidrage til at skabe forbindelseslinjer mellem den
værdifulde natur af en vis størrelse. Det skal ud fra registrering af arter og naturtyper give mening
at sammenbinde naturområder med spredningsveje. Det vil sige, at de potentielle spredningsveje
skal forebygge fragmentering af tørre henholdsvis våde naturtyper i landskabet.
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Afsluttende anbefalinger
B. Naturrådet anbefaler kommunalbestyrelserne at give borgerne mulighed for at abonnere på
nyheder, høringer og lignende på det tekniske område.
C. Naturrådet anbefaler, at kommunalbestyrelserne i deres by- og lokalplanlægning indtænker
potentielle spredningsveje gennem beplantningsplaner m.v.
D. Naturrådet anbefaler, at rådet fortsætter. Vi anbefaler, at kommunalbestyrelserne i det
fremtidige arbejde inddrager erhvervs- og naturorganisationerne ved udmøntningen af Grønt
Danmarkskort.

Naturrådet:
Karen Thingsgaard, Botanisk Forening
Ole Rønnow, Danmarks Jægerforbund
Tage Madsen, Danmarks Naturfredningsforening
Torben Thinggaard, Danmarks Sportsfiskerforbund
Marianne Linnemann, Dansk Ornitologisk Forening
John Milther, Dansk Skovforening
Anette Klausen, Familielandbruget MIDT-Jylland
Lone Andersen, Familielandbruget VEST-Jylland
Benny Pedersen, Friluftsrådet
Jørgen Krøjgaard, Herning Ikast Landboforening
Ulla Rasmussen, Landboforeningen Midtjylland
Helle Borum, Landbrug & Fødevarer
Poul Uhrenholt Jensen, Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug
Karen-Louise Smidth, Naturvejlederforeningen i Danmark

3. Uddybende tekst til anbefalingerne fra Naturrådet for Herning IkastBrande Ringkøbing-Skjern og Viborg kommuner
Dato: 29. juni 2018
Sagsnr.: 01.00.00-A00-1-18
Sagsbehandler: Anne Jul Kristensen
Bilag til Naturrådet for Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Viborg Kommuners
anbefalinger til byrådene
Uddybende tekst til anbefalingerne, der skal opfattes som en nettoliste.
Ad anbefaling A)
Kortlægningen vil give en opdateret viden om de lysåbne naturtypers nuværende naturtilstand og
vil fremadrettet kunne danne grundlag for udpegning af natur med særlige beskyttelsesinteresser
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til Grønt Danmarkskort, ligesom data automatisk vil indgå i fremtidige opdateringer af
planværktøjet “Biodiversitetskortet” og HNV-kortet til gavn for lodsejere, der ønsker at søge via
støtteordninger knyttet op mod HNV. Ligeledes vil et opdateret grundlag lette myndighedsarbejdet i
forvaltningerne. Der anvendes den nyeste tekniske anvisning for besigtigelse af §3-natur fra DCE.
Nødvendigheden af at foretage udvidet artsregistrering hidrører fra måden Biodiversitetskortet (og
HNVkortet) er opbygget på. En udvidet artsregistrering er ikke væsentlig mere tidskrævende end
en basisregistrering.
Ad anbefaling 2) Potentiel natur
• Ny potentiel natur placeres som hovedregel i tilknytning til eksisterende, værdifuld natur,
hvor den nye natur kan bidrage til at skabe sammenhæng og robusthed de steder, hvor
den ansvarlige myndighed har vurderet, at der er arter eller naturtyper, der skal beskyttes.
• Som hovedregel skal dyrkningssikre arealer friholdes.
• Der skal være fokus på at fremme livsvilkårene for truede arter på den internationale og
nationale rødliste, fuglebeskyttelsesdirektivets bilagsarter, habitatdirektivets naturtyper og
bilagsarter.
• Udmøntning af udpegningen af potentiel natur bør følges op med forslag/anbefalinger til
naturplan eller plejeplan for lodsejeren.
• Anbefalingen er, at kommunalbestyrelserne gennem f.eks. KL arbejder aktivt for at kunne
benytte jordfordeling til at flytte produktionsjord væk fra områder med høj naturværdi.
• Lodsejerinddragelse og frivillighed forudsættes, når det drejer sig om privatejede arealer
• Potentielle naturområder udlægges som hovedregel ikke i umiddelbar nærhed af
husdyrproduktioner (af hensyn til ammoniakkravene og af hensyn til den fremtidige
naturkvalitet).
• At der lægges vægt på helhedstænkning og synergier i forhold til bosætning og turisme
samt de rekreative og landskabelige værdier.
Ad anbefaling 3) Spredningsveje for dyr og planter
• Det forudsættes her, at kommunalbestyrelserne gennem formulering af operative
retningslinjer til plantemaet sikrer, at for eksempel udpegede læhegn, småbiotoper og
skove ikke bliver pålagt restriktioner ud over gældende lovgivning, men at der ved for
eksempel lovlig nedlæggelse af et læhegn, der udgør en spredningsvej arbejdes aktivt for,
at spredningsvejen opretholdes på anden vis.
Ad anbefaling 4) Potentielle spredningsveje for dyr og planter
• Lodsejerinddragelse og frivillighed forudsættes, når det drejer sig om tiltag på privatejede
arealer.
• Har fokus på at fremme truede arter på den internationale og nationale rødliste,
fuglebeskyttelsesdirektivet bilagsarter, habitatdirektivets naturtyper og bilagsarter.
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4. Brev til Erhvervsminister Rasmus Jarlov
Erhvervsminister
Rasmus Jarlov
Sendt til: min@em.dk
Bygge- og Miljøafdelingen
Centerparken 1
7330 Brande
Tlf.: +4599604000
Sagsbehandler:
Anne Jul Kristensen
E-mail: ajkri@ikast-brande.dk
Direkte telefon:
Tlf.: +4599603374
Sagsnr.: 01.00.00-A00-1-18
29. juni 2018
Til Erhvervsminister Rasmus Jarlov
Kære Rasmus Jarlov
Naturrådet for Viborg, Herning, Ikast-Brande og Ringkøbing-Skjern Kommuner har siden januar
arbejdet med anbefalinger til kommunerne omkring Grønt Danmarkskort.
Naturrådet har 14 medlemmer med en ligelig fordeling af personer, der repræsenterer
beskyttelses- og benyttelsesinteresserne.
Efter at have drøftet anbefalinger om principper for et Grønt Danmarkskort, er det lykkedes at finde
frem til en række anbefalinger, som et enigt Naturråd kan bakke op om. Anbefalingerne har vi
sendt til de fire kommuner.
Naturrådet er blevet enig om, at vi i forbindelse med vores drøftelser af anbefalingerne vil sende
nogle anbefalinger til Erhvervsministeren.
Efter gode og konstruktive drøftelser i Naturrådet vurderer vi, at forudsætningerne for at udpege et
kvalificeret Grønt Danmarkskort er, at der afsættes midler til et forbedret kendskab til naturtyper og
arters forekomst i kommunerne. Det kunne være gennem afsætning af tilstrækkelige midler til
opdatering af den danske rødliste, så de manglende arter bliver rødlistevurderede. Ligeledes ville
en kortlægning af kommunernes potentielle naturområder f.eks. dyrkningsusikre marginaljorde og
lavbundsjorde og fuldførelse af kortlægning af naturværdier i skove kunne bidrage til det samlede
kendskab til forekomst af landets nuværende naturværdier. Et godt vidensgrundlag er essentielt for
at kunne gennemføre målrettede og meningsfulde projekter og en effektmåling af indsatserne.
Ligeledes anbefaler et enigt Naturråd, at der prioriteres økonomiske midler til realiseringen af
Grønt Danmarkskort for at sikre og udvikle biodiversiteten via spredningsveje og potentielle
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naturområder, der skal styrke robustheden og sammenhængen mellem naturområder med særlige
beskyttelsesinteresser. I den forbindelse vil Naturrådet pege på multifunktionel jordfordeling, som
et redskab, hvor mulighederne for at skabe bedre natur, vandmiljøindsatser, klimatilpasning og
rekreative værdier kan samtænkes til gavn for natur og miljø og til glæde for landbrugserhverv og
lokale bosætningsinteresser.
De mange konstruktive drøftelser har ført til, at Naturrådet anbefaler, at rådet fortsætter. Vi
anbefaler, at kommunerne i det fremtidige arbejde inddrager erhvervs-, benyttelses- og
naturorganisationerne i udmøntningen af Grønt Danmarkskort.
Naturrådets anbefalingerne til de fire kommuner, der er vedlagt, er vedtaget af det samlede
Naturråd.

Med venlig hilsen
På vegne af Naturrådet for Viborg, Herning, Ikast-Brande og Ringkøbing-Skjern Kommuner
Anne Jul Kristensen
Miljømedarbejder
Ikast-Brande Kommune

Naturrådet:
Karen Thingsgaard, Botanisk Forening
Ole Rønnow, Danmarks Jægerforbund
Tage Madsen, Danmarks Naturfredningsforening
Torben Thinggaard, Danmarks Sportsfiskerforbund
Marianne Linnemann, Dansk Ornitologisk Forening
John Milther, Dansk Skovforening
Anette Klausen, Familielandbruget MIDT-Jylland
Lone Andersen, Familielandbruget VEST-Jylland
Benny Pedersen, Friluftsrådet
Jørgen Krøjgaard, Herning Ikast Landboforening
Ulla Rasmussen, Landboforeningen Midtjylland
Helle Borum, Landbrug & Fødevarer
Poul Uhrenholt Jensen, Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug
Karen-Louise Smidth, Naturvejlederforeningen i Danmark
Vedlagt:
Anbefalinger til byrådene i Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing, Skjern og Viborg Kommuner med
uddybende tekst.
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5. Brev til Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen
Miljø-og Fødevareminister
Jakob Ellemann-Jensen
Sendt til: ministeren@mfvm.dk
Bygge- og Miljøafdelingen
Centerparken 1
7330 Brande
Tlf.: +4599604000
Sagsbehandler:
Anne Jul Kristensen
E-mail: ajkri@ikast-brande.dk
Direkte telefon:
Tlf.: +4599603374
Sagsnr.: 01.00.00-A00-1-18
29. juni 2018
Til Miljø-og Fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen
Kære Jakob Ellemann-Jensen
Naturrådet for Viborg, Herning, Ikast-Brande og Ringkøbing-Skjern Kommuner har siden januar
arbejdet med anbefalinger til kommunerne omkring Grønt Danmarkskort.
Naturrådet har 14 medlemmer med en ligelig fordeling af personer, der repræsenterer
beskyttelses- og benyttelsesinteresserne.
Efter at have drøftet anbefalinger om principper for et Grønt Danmarkskort, er det lykkedes at finde
frem til en række anbefalinger, som et enigt Naturråd kan bakke op om. Anbefalingerne har vi
sendt til de fire kommuner.
Naturrådet er blevet enig om, at vi i forbindelse med vores drøftelser af anbefalingerne vil sende
nogle anbefalinger til Miljø- og Fødevareministeren.
Efter gode og konstruktive drøftelser i Naturrådet vurderer vi, at forudsætningerne for at udpege et
kvalificeret Grønt Danmarkskort er, at der afsættes midler til et forbedret kendskab til naturtyper og
arters forekomst i kommunerne. Det kunne være gennem afsætning af tilstrækkelige midler til
opdatering af den danske rødliste, så de manglende arter bliver rødlistevurderede. Ligeledes ville
en kortlægning af kommunernes potentielle naturområder f.eks. dyrkningsusikre marginaljorde og
lavbundsjorde og fuldførelse af kortlægning af naturværdier i skove kunne bidrage til det samlede
kendskab til forekomst af landets nuværende naturværdier. Et godt vidensgrundlag er essentielt for
at kunne gennemføre målrettede og meningsfulde projekter og en effektmåling af indsatserne.
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Ligeledes anbefaler et enigt Naturråd, at der prioriteres økonomiske midler til realiseringen af
Grønt Danmarkskort for at sikre og udvikle biodiversiteten via spredningsveje og potentielle
naturområder, der skal styrke robustheden og sammenhængen mellem naturområder med særlige
beskyttelsesinteresser. I den forbindelse vil Naturrådet pege på multifunktionel jordfordeling, som
et redskab, hvor mulighederne for at skabe bedre natur, vandmiljøindsatser, klimatilpasning og
rekreative værdier kan samtænkes til gavn for natur og miljø og til glæde for landbrugserhverv og
lokale bosætningsinteresser.
Naturrådets anbefalingerne til de fire kommuner, der er vedlagt, er vedtaget af det samlede
Naturråd.
Med venlig hilsen
På vegne af Naturrådet for Viborg, Herning, Ikast-Brande og RingkøbingSkjern Kommuner
Anne Jul Kristensen
Miljømedarbejder
Ikast-Brande Kommune
Naturrådet:
Karen Thingsgaard, Botanisk Forening
Ole Rønnow, Danmarks Jægerforbund
Tage Madsen, Danmarks Naturfredningsforening
Torben Thinggaard, Danmarks Sportsfiskerforbund
Marianne Linnemann, Dansk Ornitologisk Forening
John Milther, Dansk Skovforening
Anette Klausen, Familielandbruget MIDT-Jylland
Lone Andersen, Familielandbruget VEST-Jylland
Benny Pedersen, Friluftsrådet
Jørgen Krøjgaard, Herning Ikast Landboforening
Ulla Rasmussen, Landboforeningen Midtjylland
Helle Borum, Landbrug & Fødevarer
Poul Uhrenholt Jensen, Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug
Karen-Louise Smidth, Naturvejlederforeningen i Danmark
Vedlagt:
Anbefalinger til byrådene i Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing, Skjern og Viborg Kommuner med
uddybende tekst.
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Anbefalinger fra Det Lokale Naturråd nr. 7
Naturråd nr. 7 dækker følgende kommuner
Esbjerg Kommune, Fanø Kommune, Tønder Kommune, Varde Kommune

Sekretariatskommune
Esbjerg Kommune

1. Indledning
Rammerne for Naturrådets arbejde
Rammerne for Naturrådets arbejde er fastlagt i bekendtgørelse om etablering af lokale naturråd af
7. august 2017. Ifølge bekendtgørelsen skal Naturråd 7 dække kommunerne Varde, Fanø, Esbjerg
og Tønder.
Tidsplanen for Naturrådets arbejde er ligeledes fastlagt i bekendtgørelsen; Naturrådet skulle være
nedsat senest den 15. januar 2018 efter minimum fire ugers forudgående annoncering efter
medlemmer. Naturrådets arbejde skal være afsluttet senest den 15. juli 2018.
Naturråd 7 blev således nedsat den 15. januar 2018 efter forudgående annoncering efter
medlemmer på tværs af de fire kommuner. Naturrådet var samlet første gang den 29. januar 2018
og har afholdt i alt seks møder frem til den 7. juni 2018, hvor Naturrådet afsluttede arbejdet med
samstemmigt at vedtage en række anbefalinger.
Naturråd 7 bestod af følgende organisationer:
• Dansk Ornitologisk Forening (Ingelise Sørensen/ Peter Tougaard)
• Dansk Skovforening (Mogens Lunde)
• Sydvestjysk Landboforening (Lisbeth Tønning/Bjarne Nørtoft)
• Sønderjysk Landboforening (Asger Thode Kristensen/ Peter Aalykke Jensen)
• Danmarks Naturfredningsforening (Klaus Bjørn Jacobsen/Søren Eller)
• Friluftsrådet (Hanne Voetmann/ Karsten Schmidt)
• Bæredygtigt Landbrug (Hans Henrik Pørksen/ Peter Rosendal)
• Danmarks Sportsfiskerforbund (Simon Simonsen/ Lars Hammer-Bek)
Rådets tilgang til opgaven
Bekendtgørelsen om etablering af lokale naturråd giver Naturrådene metodefrihed i forhold til,
hvordan rådet ønsker at arbejde og hvordan rådet ønsker at afrapportere til kommunerne.
Ved Naturrådets start havde Fanø, Varde og Esbjerg Kommuner udpeget et Grønt Danmarkskort i
forbindelse med den seneste kommuneplanrevision. Tønder Kommune arbejder fortsat med
udpegningen af Grønt Danmarkskort. Med det udgangspunkt har Naturrådet valgt at arbejde med
en række strategiske anbefalinger til, hvordan kommunerne kan håndtere fremtidige revisioner af
Grønt Danmarkskort. Tilgangen med overordnede, strategiske anbefalinger er valgt for at gøre
anbefalingerne anvendelige på tværs af de fire kommuner. Anbefalingerne vil dels kunne bruges i
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en samlet revision af Grønt Danmarkskort i de enkelte kommuner, men også i forbindelse med
mindre ændringer i kommuneplanerne.
Rådet har valgt at komme med to typer af anbefalinger. Dels konkrete anbefalinger til, hvilke
hensyn kommunerne bør tage, når de udpeger/reviderer udpegningen af Grønt Danmarkskort.
Dels en række mere generelle anbefalinger med relation til realiseringen af Grønt Danmarkskort.
Forudsætninger for Naturrådets anbefalinger
Naturrådet har valgt at lægge følgende forudsætninger til grund for deres anbefalinger:
•

Grønt Danmarkskort er et planlægnings- og prioriteringsredskab. Det skal synliggøre den
eksisterende værdifulde natur og vise, hvor naturen på sigt kan udvides. Lodsejeren er ikke
forpligtet til at realisere udpegningen og etablere natur. Eventuel realisering sker i
samarbejde med lodsejeren.

•

Grønt Danmarkskort vil ikke få betydning for eksisterende husdyrbedrifter eller for driften af
den landbrugsjord, der måtte indgå i udpegningen.

•

Realiseringen af Grønt Danmarkskort forudsætter ikke nødvendigvis intensiv pleje af
arealerne. Uberørte arealer kan rumme mange forskellige arter – også selv om de på sigt
springer i skov. Den enkelte lodsejer pålægges ikke omkostninger som følge af
udpegningen.

2. Anbefalinger
Ved revision af Grønt Danmarkskort anbefaler Naturrådet:
•

At de bærende elementer i Grønt Danmarkskort er de kystnære arealer og de store
vestvendte vandløb; Vidå, Brede Å, Ribe Å-system, Kongeåen, Sneum Å-system og Varde
Å.

•

At der arbejdes for at skabe færre, men større og mere robuste naturområder, da det
minimerer den negative randeffekt fra omgivelserne. Tilsvarende skal der planlægges for
robuste landbrugsområder, der friholdes for Grønt Danmarkskort, for på den måde at sikre
særligt landbrugets husdyrproduktion. Små ”øer” af landbrugsjord omgivet af Grønt
Danmarkskort er ikke attraktive for landbruget.

•

At man ved udpegning og revision af Grønt Danmarkskort satser på kvalitetsnatur frem for
kvantitet. Ikke alt §3-beskyttet natur og alle fredskovspligtige skove er af en kvalitet, der kan
begrunde en udpegning som Grønt Danmarkskort.

•

At værktøjer som HNV-indekset, biodiversitetskortet og kommunernes egne §3kortlægninger bruges til at identificere kvalitetsnatur og dermed kvalificere udpegningen af
Grønt Danmarkskort.

•

At områder med kendte forekomster af bilag IV-arter prioriteres højt ved udpegningen af
Grønt Danmarkskort.
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•

At udpegningen tager udgangspunkt i eksisterende værdifuld natur og at udvidelser så vidt
muligt sker som hul-udfyldning, hvor der udvides indad.

•

At planlægningen for ny natur primært sker på marginaljorder, mens de bedste
dyrkningsjorde friholdes. Planlægning for Grønt Danmarkskort på regulær landbrugsjord
skal ske med omtanke.

•

At kommunerne ser på, hvor der ligger store husdyrbrug og inddrager det i afvejningen af,
hvilke arealer, der skal udpeges som Grønt Danmarkskort. Kommunen skal søge at sikre
husdyrbrugenes fremtidige udvidelsesmuligheder.

•

At Grønt Danmarkskort og udpegningen af arealer til store husdyrbrug som udgangspunkt
ikke overlapper.

•

At der udpeges områder til Grønt Danmarkskort, hvor der kan opnås en synergieffekt
mellem realiseringen af Grønt Danmarkskort og andre funktioner eller beskyttelser.
Eksempelvis områder, der bliver våde som følge af klimaændringer eller
klimatilpasningsprojekter, områder der anvendes rekreativt eller områder, der er udpeget
som kulturmiljøer.

Øvrige anbefalinger fra Naturrådet til stat og kommuner:
•

Landbrugets støtteordninger bør ændres. Som de er udformet i dag er støtteordningerne
problematiske, idet lodsejerne ikke har noget incitament til at bevare småbiotoper, levende
hegn, bræmmer med videre. Disse landskabselementer har betydning for naturindholdet i
agerlandet.

•

Det anbefales, at der arbejdes mere aktivt med jordfordeling som værktøj. Naturrådet ser
gerne, at staten, fonde med videre aktivt går ind i jordfordelingssager og opkøber natur og
potentiel natur.

•

I forbindelse med naturgenopretning bør myndighederne forsøge at invitere så mange
interessenter med ind i projektet som muligt. Eksempelvis kan de grønne organisationer
være aktive medspillere.

•

Frivillighed og dialog er vigtige redskaber – særligt når Grønt Danmarkskort skal realiseres.
Det er vigtigt med fokus på processen, og et godt samarbejde kan blive en god historie for
alle involverede.

Anbefalingerne er godkendt af et samlet Naturråd d. 7. juni 2018
På vegne af Naturråd 7

__________________________________
Peter Bagge,
Planchef Esbjerg Kommune
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Anbefalinger fra Det Lokale Naturråd nr. 8
Naturråd nr. 8 dækker følgende kommuner
Aabenraa Kommune, Sønderborg Kommune

Sekretariatskommune
Aabenraa Kommune

1. Samlede anbefalinger fra det lokale naturråd for Sønderborg og
Aabenraa kommuner vedrørende Grønt Danmarkskort
Anbefalinger vedr. kriterier for udpegning af de fire områdetyper
Naturrådet har arbejdet med kriterier for de fire naturudpegninger i kommuneplanerne, som indgår
i Grønt Danmarkskort. Udpegningerne er: naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser,
økologiske forbindelser, potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser. Kriterierne
er samlet i skemaet i bilag 1.
Det er naturrådets anbefaling, at kriterierne i skemaet bliver brugt som grundlag, når kommunerne
skal udpege Grønt Danmarkskort. Kriterierne bliver brugt efter nærmere vurdering og hvor det er
relevant.

Fælles anbefalinger vedrørende udpegning af de fire områdetyper
-

-

Der skal altid ske lodsejerinddragelse inden udpegning, så der opnås ejerskab til
projektet og en større sandsynlighed for at det realiseres.
Udnyt eksisterende naturarealer og gør eksisterende natur til mere værdifuld natur.
Udpegning af offentlige arealer har høj prioritet. Her tænkes på grønne områder,
vejskråninger, levende hegn og grøftekanter, som med en skånsom og målrettet pleje
kan udgøre levesteder og økologiske forbindelser i landskabet.
Udpegning af økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser skal ikke
have konsekvens for produktion og dyrkning.
Kriterierne indbefatter al eksisterende beskyttet natur samt beskyttede vandløb og
beskyttede sten- og jorddiger, som ofte danner økologiske forbindelser mellem
naturområder.
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Fælles anbefalinger vedrørende anvendelse af virkemidler
-

-

Der skal følge midler med til realisering af naturarealer efter udpegning, og kommunen
bør lægge penge i naturprojekter.
Jordfordeling vil være et godt virkemiddel til gavn for både landmænd og natur/miljø.
Målrettet jordfordeling i vådbundsarealer og områder op til beskyttet natur kan sikre
bedre sammenhæng for naturen i det åbne land.
Afgræsning af naturarealer, hvor kommunen betaler for afgræsningen.

Fælles anbefalinger vedrørende det videre arbejde med Grønt Danmarkskort
-

-

Naturrådet ønsker anbefalingerne præsenteret for byrådene i Sønderborg og Aabenraa,
evt. på et fælles byrådsmøde, så alle får samme information omkring naturrådets
arbejde. Naturrådet vil gerne fremlægge resultatet af arbejdet på et sådan møde.
Naturrådet tilbyder at fortsætte efter 15. juli, hvis der i vedrørende projekter eller planer
ønskes input fra de forskellige interesseorganisationer, som rådet repræsenterer.

Mindretalsudtalelser
Udover ovenstående fælles anbefalinger er naturrådets medlemmer kommet med to
mindretalsudtalelser:
Udtalelse fra Snogbæk Jagtforening, Avnbøl Jagtforening, Sønderjysk Familielandbrug, Danske
Vandløb, Landbrug & Fødevarer, Bæredygtigt Landbrug, Sønderjysk Landboforening og Dansk
Skovforening: vedlagt som bilag 2.
Udtalelse fra DOF Sønderjylland, Ornitologisk Forening for Als og Sundeved, ANA vandpleje,
Danmarks Sportsfiskerforbund, DN Aabenraa, DN Sønderborg, Friluftfrådet, Det Danske
Spejderkorps og Dansk Orienterings-Forbund: vedlagt som bilag 3.

Naturrådet for Sønderborg og Aabenraa kommuner, den 13. juli 2018:
DOF Sønderjylland, Ole Tønder
Dansk Orienterings-Forbund, Birger Jønsson
Ornitologisk Forening for Als og Sundeved, Preben Jensen
Avnbøl Jagtforening, Lorens Peter Lorenzen
Dansk Skovforening, Jesper Fink
Danmarks Naturfredningsforening, Birgitte Marcussen
Friluftsrådet, Arne Bondo-Andersen
ANA vandpleje, Ole Jozefowicz
Landbrug & Fødevarer, Torben Lei
Sønderjysk Familielandbrug, Niels Iwang
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Sønderjysk Landboforening, Peter Aalykke Jensen
Danske Vandløb, Søren Laustsen
Snogbæk Jagtforening, Henning Michelsen
Bæredygtigt Landbrug, Hans Jørgen Hansen
Danmarks Sportsfiskerforbund, Morten Ringive
Det Danske Spejderkorps, Lene Falk
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Bilag 1 Anvendte kriterier for udpegninger
Bilag 1

Naturområder
med særlige
naturbeskyttelsesi
nteresser

Økologiske
forbindelser

Potentielle naturområder

Potentielle økologiske
forbindelser

Anvendte
kriterier for
udpegning

- Natura 2000områder på land
- § 3 beskyttet natur
- § 3 beskyttede
vandløb
- relevante
fredninger
- store skove over
10 ha eller med
særlig værdi
- HNV (High Nature
Value, værdifulde
naturarealer
identificeres via en
pointskala fra 1-14
hvor 14 er bedst)
- vandløb med god
økologisk tilstand
- fortidsminder
- beskyttede stenog jorddiger
- yngle- og
rasteområder for
padder
- områder med
beskyttede arter
- øvrig faglig viden
efter nærmere
vurdering
- kysterne

Kriterier fra
metoden i
Vejlemodellen:

- lavbundsarealer
- skove (der ikke allerede er
udpeget som særlige
naturbeskyttelsesinteresser
eller økologiske
forbindelser)
- skrånende områder med
hældning over 6-12 grader
- indsatsområder
vedrørende drikkevand
- planlagte
vådområdeprojekter
- landskabsfredninger
- grønne kiler i byerne
- digitale Naturkort
(forskellige kort som
Miljøstyrelsen stiller til
rådighed på
http://miljoegis.mim.dk/cbko
rt?profile=miljoegisplangroendk)
- kysterne
- råstofgraveområder
- offentlige arealer inkl.
vejrabatter og grøfter
- friluftsliv, f.eks.
adgangsforhold til grønne
arealer, stier, nærhed til
byerne
- klimasikring

- lavbundsarealer
- skove (der ikke
allerede er udpeget som
særlige
naturbeskyttelsesinteres
ser eller økologiske
forbindelser)
- skrånende områder
med hældning over 6-12
grader
- indsatsområder
vedrørende drikkevand
- planlagte
vådområdeprojekter
- landskabsfredninger
- grønne kiler i byerne
- digitale Naturkort
- kysterne
- råstofgraveområder
- offentlige arealer inkl.
vejrabatter og grøfter
- friluftsliv, f.eks.
adgangsforhold til
grønne arealer, stier,
nærhed til byerne
- klimasikring
- øvrige vandløb
- levende hegn

- maksimalt 500 m
mellem
naturområderne
- 50 m buffer til det
omgivende
landskab
- isolerede
elementer renses
fra
- vejrabatter og
grøfter

Der tages efter
konkret vurdering
hensyn til andre
temaer, f.eks.:
- erhvervsområder
- udviklingsområder
- værdifulde
landbrugsområder
- store husdyrbrug
- bevaringsværdige
landskaber

Der tages efter konkret
vurdering hensyn til andre
temaer, f.eks.:
- erhvervsområder
- udviklingsområder
- værdifulde
landbrugsområder
- store husdyrbrug
- bevaringsværdige
landskaber

Der tages efter konkret
vurdering hensyn til
andre temaer, f.eks.:
- erhvervsområder
- udviklingsområder
- værdifulde
landbrugsområder
- store husdyrbrug
- bevaringsværdige
landskaber
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Bilag 2 Mindretalsudtalelse
Mindretalsudtalelse
Følgende medlemmer af Naturråd Sønderborg-Aabenraa vil gerne supplere de samlede
anbefalinger fra Naturrådet med en mindretalsudtalelse:
Henning Michelsen, Snogbæk Jagtforening
Lorens Peter Lorenzen, Avnbøl Jagtforening
Niels Iwang, Sønderjysk Familielandbrug
Søren Lausten, Danske Vandløb
Torben Lei, Landbrug & Fødevarer
Hans Jørgen Hansen, Bæredygtigt Landbrug
Peter Aalykke Jensen, Sønderjysk Landboforening
Jesper Fink, Dansk Skovforening
Anbefaling vedrørende udpegning af potentielle naturområder:
-

-

Kvalitet frem for kvantitet. Det bør ikke være et mål i sig selv at udpege mest mulig natur,
man bør i stedet koncentrere kræfterne, hvor der er størst potentiale for, at udpegningen
kan realiseres og hvor potentialet for kvalitetsnatur er til stede.
Overvej nøje udpegning af potentiel natur. Udpegningen må ikke lægge hindringer i vejen
for eksisterende produktion.
Ingen udpegning af intensivt dyrkede arealer/ jord i omdrift. Disse arealer kan identificeres
via Enkeltbetalingssystemet og IMK.

Anbefaling vedrørende retningslinier for udpegning i kommuneplaner:
Følgende afsnit anbefales fjernet fra Aabenraa Kommunes gældende retningslinjer vedrørende
”Områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser”:
”I disse områder skal der tages afgørende hensyn til naturværdierne.
I og i nærheden af særligt næringsfattige og dermed biologisk mangfoldige naturarealer, må der
ikke etableres ny husdyrproduktion. Der må heller ikke ske udvidelse af eksisterende
husdyrproduktion eller andet, som i væsentlig grad forringer den biologiske mangfoldighed.”
Afsnittet er ikke længere relevant, idet den gældende lovgivning omkring godkendelse af
husdyrbrug fuldt ud tager højde for og regulerer disse forhold.
Anbefaling vedrørende kommuneplanretningslinjer og/eller fremtidig
administrationspraksis:
-

I sagsbehandlingen skal der klart skelnes mellem eksisterende og potentiel natur, idet
potentiel natur netop ikke er natur.
Udpegninger skal ikke forhindre eksisterende landbrugsproduktion.
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Bilag 3 Mindretalsudtalelse til Naturråd for Sønderborg og Aabenraa
kommuner
Mindretalsudtalelse til Naturrådet for Sønderborg og Aabenraa kommuner
11-07 2018 af DOF Sønderjylland, OAS, ANA, Danmarks Sportsfiskerforbund, DN Aabenraa, DN Sønderborg,
Friluftsrådet, Det Danske Spejderkorps, Dansk Orienterings Forbund.
Kriterier
Generelt bør der ses bredere på muligheder for udpegning af potentiel natur og potentielle økologiske
forbindelser end der ligger i de nuværende kommuneplaner. Det overordnede billede for det grønne
danmarkskort (GDK) er et fragmenteret billede med kun ganske få udpegninger af potentielle økologiske
forbindelser i Sønderborg Kommune. Her vil en målrettet jordfordeling i bl.a. vådbundsarealer og områder op til
beskyttet natur kunne sikre bedre sammenhæng for naturen i det åbne land.
Udpegningen af GDK, som beskrevet i bilag 1 til Naturrådets indstilling bør først og fremmest omfatte al
eksisterende beskyttet natur, som bør indgå uden forbehold i GDK, da alle §3 områder uanset størrelse kan have
en vigtig betydning for plantelivet, insektlivet og dermed fugle og andre insektædere i det åbne land. Det
indbefatter beskyttede jorddiger som ofte danner økologiske forbindelser mellem naturområder. Det
indbefatter også beskyttet natur i områder med erhvervs- og landbrugsinteresser.
Af nye kriterier for udpegning af eksisterende eller potentielle naturområder er alle offentligt ejede grønne
områder herunder vejskråninger, levende hegn og grøftekanter som med en skånsom og målrettet pleje kan
udgøre gode levesteder og økologiske forbindelser i landskabet. Selvom de ikke alle kan tegnes ind på GDK skal
de medtages i vurderingen af potentielle økologiske forbindelser mellem naturområder. Der kan for små midler
eller ændret pleje indtænkes områder der kan understøtte fødegrundlaget for vilde bestøvere og fuglelivet og
resultere i en større biodiversitet i stedet for vedligeholdelseskrævende græsplæner og buske.
Vi gør opmærksom på, at beskyttede vandløb i højere grad bør indgå i GDK for Sønderborg og Aabenraa
kommuner idet de ofte allerede fungerer som økologiske forbindelser eller har potentiale hertil. Rørlagte
vandløb bør overvejes som potentiel økologisk forbindelse idet genåbning af rørlagte vandløb kan både forbedre
vandføringsevnen for omkringliggende, vandlidende landbrugsarealer og give mere natur langs vandløbet
Der bør ligeledes ses på mulighederne for en bredere kystzone udpeges som eksisterende/potentiel natur langs
kanten af kystskråninger, så der gives mulighed for både økologiske forbindelser og udvidet mulighed for
oplevelser af landskabet f.eks. ved etablering af trampestier.
Små skove under 10 ha med fredskovstatus bør ubetinget indgå i GDK , idet mange af disse småskove udgør
vigtige levesteder og spredningsveje for arter der ellers har svært ved at krydse det åbne land.
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Vi har følgende forslag til specifikke fokusområder for det videre arbejde med Grønt Danmarkskort:
Sønderborg Kommune:
For grundig gennemgang henvises til Fremtidens Natur udgivet af DN Sønderborghttp://soenderborg.dn.dk/departments-media/11904/fremtidens-natur-25-08-2014.pdf
S1. Kværs Bakker - medtaget i DN's tidligere forslag til Sønderborg Kommune (2014), men udeladt i
kommunens GDK - Vi mener, at det skal med, da der en helt speciel natur på baggrund af meget
forskellige geologiske strukturer. Det giver gode vilkår for mange dyr og planter. Desuden skaber
området en god økologisk forbindelse.

S2. Tontoft Nakke - Et stort fugletræksted - vi foreslår, at udpegningen gøres bredere, så rastende trækfugle har
optimale betingelser. Med et bredere område mener vi, at udpegningen bør strække sig længere ind i landet.
Der er vist 2 potentielle økologiske forbindelser i sammenhæng hermed: Sammenhæng mellem Nordborg sø
Nord via Kildespring, øst om Pøl og videre nordligt, koblet sammen med mindre skovbevoksninger og levende
hegn, for at nå frem til Povlsskov og de øvrige naturområder. Nordborg sø ligger pt. isoleret i landskabet og her
må der arbejdes på sammenhæng og gerne via aftaler og opkøb få skabt en korridor mellem områderne.
Desuden er vist en korridor fra Nordborg sø sydøst til Gammelhave ved Tranrød skov. Der er en naurlig slugt i
landskabet, der i dag er drænet og delvist opdyrket. Her kunne der med den rette indsat genskabes en
spændende og vigtig korridor mellem søen og skovmosaikken
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S3. Stevning halvøen bør indgå som et samlet potentiel naturområde sammen med Dyndved Skov og et
bredere område af spidsen og især sydvest spidsen af Sebbelev-halvøen. Området er et spændende
naturområde med både strandeng, sø/mose, brakvand, skov og en meget lang kystlinie.

S4. Blommeskobbel er fuglemæssigt en spændende skov med bl.a. Lærkefalk, og måske svaleklire, som er
sjældne arter, der har særlige krav til levesteder. Skoven bør forbindes med økologiske forbindelser til øvrige
naturområder.

S5. Kegnæs er et vigtigt fugletræk-område, hvorfor især sydkysten samt og sydkysten af Als bør have et
bredere område som potentiel naturområde. Det vil give de trækkende og rastende fugle bedre betingelser.
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S6. Kær Vestermark er fredet men endnu uden en færdig plejeplan. Hele den nordvestlige del af Kærhalvøen udgør et potentielt naturområde med høj biodiversitet (orkideer, frøer, isfugl m.m.m.), som er
særegent for denne del af landet.

S7. Sydkysten af Broager-land er også et fugletræk-område, hvorfor en bredere korridor var ønskelig.
En vanskelig men vigtig strækning er at forbinde Brunsnæs området med Skeldevig. Fra Brunsnæs
langs kysten østligt ligger der en række større og mindre naturområder med skovindslag. Disse bør
indgå i en samlet korridor mellem de to områder.
Der er i dag forbindelse mellem Brunsnæs og landskabet langs kysten nordligt til Christines minde,
men det mangler på det nuværende GDK for Sønderborg Kommune. Her bør markeres, at der er en
naturlig sammenhængende økologisk forbindelse.
Mellem Skeldekobbelskov og Skeldemose er der en naturlig forbindelse via de små skove der ligger
mellem de to nævnte lokaliteter. Også her er der kystnært en eksisterende økologisk forbindelse.

S8. Nydam mose med forbindelse ud til Alssund, er et interessant område med rig natur og historie.
Området inkluderer byen Sottrupskov. Vi foreslår, at området gøres bredere. Der mangler
sammenhæng mellem Sandbjerg gods og videre langs kysten til Ravnskobbel, hvor der er
sammenhæng over Ragebøl skov Fra Ragebøl skov fortsætter den økologiske forbindelse frem til
Stenderup mose området mod sydvest.
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S9. Det meget kuperede opland med kraftige skråninger ned mod Margrethe Sø bør inddrages som
potentiel natur ned mod skoven.
De nærmeste områder på nordsiden er varigt græs med afgræsning og mange fugle holder til her, men
bakkerne lige ovenfor drives konventionelt og med risiko for påvirkning af vandkvaliteten i Margrethe
Sø og videre i bækken til de andre søer. Ved udlægning af alle skråningerne ned mod skoven til
afgræsning kan vandkvaliteten forbedres i både vandløb og søer.

S10. Udvidet potentiel økologisk forbindelse som følger det kuperede landskabet omkring starten af
Kirkmajbæk. Videre sammenhæng med mindre skov, sø og krat stykker langs Melskovvej til Tørsbøl
Skov. Et par private initiativer er allerede i gang med søer og opland med beplantning langs
Melskovvej.
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S11. Området langs Dyvig og Stegvig er rasteområde for store flokke af gæs, svaner, viber og har stort
potentiale som græssede overdrev og til rekreative vandreruter med udsigt udover det bakkede
landskab

S12. Eksempel på at eksisterende beskyttet natur i og omkring et erhvervsområde bør medtages i
planlægningen af økologiske forbindelser så der tages hensyn til naturinteresser ved kommende
aktiviteter med mulighed for indtænkning af økologiske forbindleser i planlægningen af kommende
udbygning af området

S13. Der mangler en økologisk forbindelse der skaber sammenhæng mellem naturområder på den
nordlige side af Nybøl nor. Forbindelsen strækker sig fra Adsbøl over Rundkær skov til Nybølvandmølle
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og fra Adsbøl til Nybøl vandmølle Stort potentiale for sammenhængende økologiske forbindelser i
særdeleshed i den nordlige forlængelse af Nederstjernen langs kysten af Nybøl Nor. Lergravning har
efterladt søer og græsmarker med spredt lav vegetation.
Landbrugsjord i omdrift bryder sammenhængen med det naturmæssigt interessante område syd for
Adsbøl. Det samme gælder fra Østerbakken over Holbæk til Rundkær Skov og ned til Møllesned.

S14.Fra Knudsmade mod sydvest over til Benniksgaard fredningen og op til Koldmose skoven er et
højpotentielt område for økologiske forbindelseslinjer.
Stranderød Bæk udspringer omkring Melskov og snor sig gennem landskabet til udspring i Stranderød.
Oplagt sammenhæng med S10. Opland og bræmmer langs Stranderød Bæk er yderst trange i dag, så
her er en oplagt åre at arbejde ud fra.
En næsten ubrudt økologisk forbindelse kan skabes eller forbedres fra kilde til Flensborg Fjord.
Hovedvejen Krusåvej og Fjordvejen krydses hvorfor der her ligger et par udfordringer.
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S15. Et område med engarealer, som kan forbedres med økologisk forbindelse til Tral Skov.

S16. Oksbøl skov – et nyt skovrejsningsområde som bør inddrages i det reviderede GDK

S17. Natur områderne på Mjelsmark er i dag isoleret ift. resten af Als, men sådan har det ikke altid
været. I nyere tid er området blevet stadig mere isoleret bla. fordi vådområder er drænet og jorddiger
og hegn er blevet fjernet massivt. Det er derfor vigtigt at se på mulighederne for at opnå en rimelig
sammenhæng mellem Mjelsmark og de østlige lokaliteter, hvor de kystnære arealer er vigtige,
foruden at der også bør indgå en korridor mellem Lusig skov og Brandsbøl skov, hvor det kystnære
område er mest oplagt.
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S18. Her bør der være enøkologisk forbindelse fra Søbolund til Elstrup mose og videre til Sjellerup
skov. Der ligger et åbent vandløb der er rørlagt opstrøms mod Elstrup mose. Åbning af rørlagte
strækninger samt evt græsning vil være oplagt her.
Fra Ketting Nor øst bør der markeres en korridor der følger Mejeribækken, og videre østligt hvor
mindre naturområder og diger kobles sammen og vil skabe forbindelse til Ruhmorsgaard Dyrehave.

S19. Fra Mjang Dam Nordøst ligger det rørlagte vandløb der afvander fra Almstedlyng i øst. Det
rørlagte vandløb har tidligere været genstand for et genåbnings projekt men det faldt bla. pga.
Ejerskifte på Gammelgaard. Den rørlagte strækning bør genåbnes fra Mjang Dam til Almsted lyng,
hvor der undervejs er en mosaik af flere længere og korte åbne strækninger.

S20 og S21. Eksempler på potentielle økologiske forbindelser langs beskyttede vandløb
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S22. Arnkil halvøen er delt op i en nord og sydlig del, hvor Sønderborg by stort set lukker af for
økologisk forbindelsesmuligheder mellem Sønderskoven i syd og Arnkil. Her bør der ses på
muligheden for en forbindelse syd for lufthaven og videre langs kysten til Spang Nor.

S23. En økologisk forbindelse fra Nybøl Nor øst og videre til Østerskov over terrænlavninger,
vådområder samt hegn og diger vil skabe et vigtigt sammenhæng i landskabet og mellem natur
lokaliteterne. Fra Østerskov bør der skabes en korridor der forbinder Østerskov med engen ved
Vemmingbund.

S24. Der mangler sammenhæng mellem Vemmingbund Enge og Gammelmark Enge, hvor en kystnær
økologisk forbindelse kunne være en mulighed.
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S25. Fra Skodsbølskov via hegn og diger og Kragemade til skoven Rødegade ved Rendbjerg med
Gendarmstien langs kysten der skaber en økologisk forbindelse, der forbinder Broager Vestermark og
Christinesminde.

Aabenraa Kommune:
A1. Alle naturområder ved og omkring Sønderå (Store Jyndevad osv.) samt de åer, der er forbundet
med, bør have maksimal beskyttelse og indgå i GDK, da hele strækningen er både yngleplads og
trækområde for mange mindre fugle. Derudover rummer området en udpeget løgfrøzone omkring
Hvirlåen

77

A2. Alle grusgrave i området omkring Rødekro bør have maksimal beskyttelse og indgå i GDK, da
netop disse industrialiserede områder huser flere forskellige og sjældne fuglearter. Fuglene er
tilsyneladende ikke generet af, at der arbejdes i området, men vi ønsker en fredning, der sikrer, at
området efterfølgende ikke retableres til landbrug eller andet, men at man lader grusgraven stå som
grusgrav.

A3. Fladstendalen er et nyligt fredet område, hvor der i det nye GDK skal indtænkes tilgrænsende
arealer og økologiske forbindelser til nærliggende naturområder (bemærk indtegningen er rykket i
forhold til oversigtsplanen for Aabenraa kommune)
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A4. Udpeget løgfrøzone omkring Soderup Å

Følgende områder har høj prioritet i GDK og bør i videst muligt omfang bindes sammen med
eksisterende eller potentielle økologiske forbindelser :

1. Alle Natura 2000 områder på land.
d.v.s. Sønder Ådal, -- Hostrup Sø, Assenholm Mose og Felsted Vestermark ---, Tinglev Sø og Mose ,
Ulvemose og Terkelsbøl mose --- , Frøslev Mose,--- Bolderslev Skov
Desuden 2000 fuglebeskyttelsesområder og ramsarområder, f.eks. Søgård Mose ( ejes af
Fugleværnsfonden)

2. Relevante fredede områder, der bør indgå i GDK:
a) Fladstendalen. Fredningen er stadfæstet af Natur-og Miljøklagenævnet 245 ha. lige nord for
Aabenraa by.
b) Landskabsfredningerne af Løjt halvøen og Varnæs Hoved
c) Bjergskov/Sønder Hostrup overdrev
d) Søgård søerne
e) Tinglev sø
f) Frøslev Mose og plantage
g) Krusådalen
h) Flensborg Fjordvej
i) Fredninger omkring Hærvejen

3. § 3 beskyttede naturområder, hvor naturindholdet er stort eller har potentiale for forbedring.
Alle søer og moser, der ikke er nævnt ovenfor.
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4. Vandløb er vigtige økologiske forbindelseslinjer. Enge omkring disse skal bevares som enge, og ikke
afvandes. https://www.aabenraa.dk/borger/natur-og-miljoe/vand/vandloeb/beskyttelse-afvandloeb/aabeskyttelseslinjer/
Her skal særlig nævnes Krusåen og Slotsåen, der afvander mod øst, og Sønderå, Arnå, Slogså, Hellevad
å, Uge bæk, Hvirlå, Skelbæk og øvrige, der afvander til Vidå-systemet.

5. Lavbundsarealer og vådområder. Se kortgrundlag på Kommuneplanen

6. Strandbeskyttelseslinjen er under pres i Aabenraa kommune. Alle de frie kyster skal bevares. Her
skal særlig nævnes kysten langs Flensborg fjord, nord og syd for Aabenraa fjord, og Genner bugt med
Kalvø.

7. Gamle skove med særlig værdi. Primært Kollund Skov, der er købt af Danmarks Naturfond, og en
styregruppe for området er i gang med projekter. Desuden den fredede naturskov Bolderslev skov.
Desuden alle skovene, der ligger som en halvcirkel omkring Aabenraa (Jørgensgård skov, Nørreskov,
Hjelm skov, Sønderskov, Årup skov )

Vi står gerne til rådighed med yderligere oplysninger.
Anbefalinger fra Naturrådets repræsentanter/suppleanter fra DOF Sønderjylland, OAS, ANA,
Danmarks Sportsfiskerforbund, DN Aabenraa, DN Sønderborg, Friluftsrådet, Det Danske Spejderkorps,
Dansk Orienterings Forbund
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Anbefalinger fra Det Lokale Naturråd nr. 9
Naturråd nr. 9 dækker følgende kommuner
Aarhus Kommune, Hedensted Kommune, Horsens Kommune, Odder Kommune, Samsø
Kommune, Silkeborg Kommune, Skanderborg Kommune

Sekretariatskommune
Aarhus Kommune

1. Følgeskrivelse i forbindelse med overlevering af anbefalinger fra
naturråd nr. 9 til kommunerne i forbindelse med det grønne
danmarkskort
Til
Hedensted Kommune
Horsens Kommune
Samsø Kommune
Skanderborg Kommune
Silkeborg Kommune
Odder Kommune
Aarhus Kommune
5. juli 2018
Følgeskrivelse i forbindelse med overlevering af anbefalinger fra naturråd nr. 9 til
kommunerne i forbindelse med det grønne danmarkskort
Rådet vil gerne takke kommunerne for deres deltagelse i arbejdet i naturråd nr. 9, en særlig tak
skal lyde til Aarhus Kommune, der har lagt en stor indsats i forbindelse med sekretariatsfunktionen.
Et samlet råd er enig i, at det har været en spændende, god, vigtig og til tider udfordrende proces.
Inddragelsesprocessen er interessant, i det, det er en helt ny måde at inddrage organisationerne
på i forbindelse med udviklingen af kommuneplanlægningen.
Naturrådet håber, at alle kommuner, hver i sær, vil drøfte anbefalingerne, og se hvordan de kan
indarbejdes i arbejdet med udviklingen af den næste kommuneplan, eller såfremt der udarbejdes
kommuneplantillæg i forbindelse med det grønne danmarkskort.
Rådet kommer her med anbefalinger til kommunernes udpegning af det grønne danmarkskort,
men fokuserer samtidig på hvordan kommunerne kan arbejde med implementering. Stregerne der
skal sættes bør netop læne sig op ad realistiske mål, og dermed en mere målrettet indsats.
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Rådet anbefaler, at kommunerne ser på muligheden for inddrage organisationerne igen, f.eks. i
regi af de grønne råd. Det vil være interessant at få en tilbagemelding på, hvorledes kommunerne
anvender anbefalingerne.
Afslutningsvist bør det fremhæves, at enkelte anbefalinger rækker sig ud over kommunernes
råderum. Derfor vil Rådet ligeledes rette en henvendelse til erhvervsminister Rasmus Jarlov samt
Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

Med venlig hilsen
Tommy Kaae, Dansk ornitologisk Forening
Claus Bindslev Larsen, Danmarks Naturfredningsforening
Allan Mathiasen, Danmarks Sportsfiskerforbund
John Balle Jensen, Friluftsrådet
Thomas Hogaard, Silkeborg Fiskeriforening
Kirsten Kruckow, Landboforeningen Midtjylland
Morten Laursen, Østjydsk Familielandbrug
Hans Jacob Fenger, Landbrug og Fødevarer
Tage Bojsen-Møller, Bæredygtigt Landbrug
Maria Pilgaard, Østjysk Landboforening
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2. Naturråd nr. 9’s rammebeskrivelse for underliggende anbefalinger
Det er vigtigt at tilbagegangen i biodiversitet bliver vendt. Naturrådets anbefaling er derfor, at
kommunerne fokuserer på en videreudvikling af de allerede eksisterende, værdifulde naturområder
og forsøger at hæve den økologiske tilstand herud fra. En vigtig pointe her er samtidig, at den
særegne natur med potentiale for høj biodiversitet og unikke arter og artssammensætninger, har
prioritet frem for kvantitet i areal. Helt overordnet bør kommunerne i sit arbejde med
videreudvikling af denne værdifulde natur, prioritere diversitet i både naturtyper, arter og
landskaber.
God natur og et aktivt friluftsliv er centrale parametre for samfundsudviklingen, og begge dele
bidrager positivt til folkesundheden. Derfor er det ønskeligt, at borgerne har adgang til natur, alle
de steder lovgivning tillader det. Kommunerne bør styrke interessen for naturen blandt borgerne i
bred forstand, da indsigt og forståelse er en forudsætning for, at borgerne, i sidste ende, har lyst til
at passe på den.
Endelig er det vigtigt, at kommunerne både samarbejder på tværs af kommunegrænser og
myndigheder og har det langsigtede mål for øje, når det grønne danmarkskort skal udpeges og
implementeres.
At etablere ny natur kræver nemlig både tålmodighed, god kommunikation og en fast tanke på de
fremtidige generationer, da det bliver dem, der til sin tid kommer til at nyde godt af den.
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3. Anbefalinger i forbindelse med udpegning af det grønne
danmarkskort, forud for at stregerne fastsættes:
-

-

-

-

-

-

Forud for en udpegning af potentiel natur eller økologiske forbindelser, skal der foreligge en
faglig vurdering af potentiale samt vurdering om realistisk målopfyldelse.
Udpegninger tager hvor muligt udgangspunkt i kommunale og statslige arealer.
Intensivt dyrkede marker og skove bør ikke indgå under potentiel natur. Her kan anvendes
IMK (Internet markkort), der danner baggrund for hektaransøgningerne, på
landbrugsarealer.
Udpegninger kan ligge på marginal landbrugsjord, dvs. nærringsfattige sandjorde og våde
arealer.
Der bør tages udgangspunkt i å-dale, når der skal skabes sammenhængende natur.
Korridorer og økologiske forbindelseslinjer bør kun udpeges såfremt de reelt set bidrager til
mere biodiversitet på den konkrete lokalitet. Korridorer for korridorens skyld skal ikke
prioriteres.
Der skal tages højde for eksisterende husdyrbrug samt deres udviklingsmuligheder. Ny
natur kan være en begrænsende faktor, så konsekvensberegninger bør indgå forud for
udpegning. Eksempelvis på samme måde som ved justering af Natura2000 grænserne.
Forud for en ny udpegning skal lodsejere inddrages, gerne gennem digitalt system på
samme måde som ved www.dinnatur.dk.
Kommunen bør undlade at udlægge generelle bufferzoner som potentiel natur og
økologiske forbindelser. Arealer der ikke konkret er vurderet og der ikke har potentiale for
ny natur, bør ikke omfattes af en udpegning.
Kommunerne bør også udpege det grønne danmarkskort på tværs af landzone og byzone,
således der også ses på muligheder for at fremme biodiversitet i byerne. F.eks. i
industriområder. Hertil bør der tages højde for det grønne danmarkskort i forbindelse med
byudvikling.
Mindre §3-arealer bør kun inddrages i det grønne danmarkskort såfremt de ligger i
umiddelbar tilknytning til større sammenhængende natur, med mindre de rummer én eller
flere særligt værdifulde arter.

4. Anbefalinger til kommunernes implementering af det grønne
danmarkskort:
-

-

Der bør foreligge en plejeplan i forbindelse med nye naturprojekter.
Landskabsoplevelsen er vigtig at tage højde for i planlægningen.
Der bør være en prioritering af variation i naturtyper indenfor et sammenhængende
område.
Naturprojekter skal gerne give flere oplevelser til borgerne, såfremt det ikke konflikter
væsentligt med naturhensynet. Forbedring af oplevelsesmuligheder bør afhænge af
bynærhed eller behovsanalyse.
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-

Synergimuligheder mellem grundvandsbeskyttelse, afvanding, klima og naturmæssige
værdier bør afsøges.
Sammenhængende natur og øget biodiversitet kan styrke vækst og erhvervsudvikling
gennem økoturisme og friluftsliv.
Det grønne Danmarkskort har ingen retsvirkning i sig selv, derfor bør kommunerne ikke
anvende udpegning af potentiel natur, såfremt det ikke er realiseret natur, i forbindelse med
eksempelvis miljøgodkendelser.
Naturen er som udgangspunkt ikke kultiveret, og naturarealer bør, hvor det er muligt, ikke
fremstå kultiverede.

5. Anbefalinger til virkemidler i forbindelse med implementering:
-

Jordfordeling med statslig finansiering
Skovrejsning ved naturlig succession
Skovrejsning vha. tilskudsordninger
Formidling af oplevelsesværdierne i forbindelse med naturprojekter
Erstatningsjord
Økonomisk erstatning
Tilskudsordninger der fremmer biodiversitet
Urørt skov med lysåbne områder
Store græsser på helårsgræsning uden tilskudsfodring, hvor det er muligt
Frivillighed og dialog med lodsejere
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Anbefalinger fra Det Lokale Naturråd nr. 10
Naturråd nr. 10 dækker følgende kommuner
Billund Kommune, Fredericia Kommune, Haderslev Kommune, Kolding Kommune, Middelfart
Kommune, Vejen Kommune, Vejle Kommune

Sekretariatskommune
Kolding Kommune

1. Anbefalinger fra Det lokale Naturråd nr. 10 i Trekantområdet
Brev til Byrådene i Trekantkommunerne
5. juli 2018
Regeringen har besluttet, at der skal oprettes lokale naturråd til at bistå kommunerne med
udpegning af områder, der skal indgå i Grønt Danmarks Kort. Naturrådet, der har været nedsat for
kommunerne i Trekantområdet, vil gerne give udtryk for, at vi har været meget glade for at blive
inddraget og for at have haft mulighed for at komme med anbefalinger til de syv byråd i
Trekantområdet.
Kommunerne i Trekantområdet har allerede udpeget et Grønt Danmarks Kort i den fælles
kommuneplan for Trekantområdet 2017 til 2029. Vores arbejde har derfor taget afsæt i denne
udpegning.
Naturrådets er kommet frem til følgende anbefalinger til byrådene:
Anbefalinger til principper for udpegning af potentiel natur og øvrige naturudpegninger:
-

Intensivt dyrkede arealer skal som udgangspunkt ikke udpeges til potentiel natur og
økologiske forbindelseslinjer. Hvis myndigheden alligevel har et ønske om det, skal
myndigheden forud have en dialog med lodsejeren.

-

Der skal i det hele taget være en dialog med lodsejerne i forbindelse med nye udpegninger
til potentiel natur, og herunder afdækning af eventuelle konflikter med udviklingsmuligheder
for nye/større landbrugsproduktioner.

-

Der bør i udpegningen kigges på arealer med grusgrave, blomsterrige vejkanter, langs
værdifuld natur og vandløbsnære arealer samt bynære arealer med rekreativt potentiale.
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-

Det offentlige skal gå foran med at udpege potentiel natur på offentligt ejede arealer,
herunder eventuelt erhverve jord med det formål.

-

Redskabet jordfordeling bør tages i anvendelse.

Anbefalinger til administrationspraksis af Grønt Danmarkskort:
-

Lodsejerne og interesseorganisationerne skal inddrages på et tidligt tidspunkt.

-

Kommunikation og dialog med lodsejerne er altafgørende.

-

Potentiel natur behandles i nogle kommuner som beskyttet natur. Anbefaling om at det ikke
sker.

-

Der bør være en administrationspraksis, så udlægning af potentiel natur ikke forhindrer
udvidelser af husdyrbrug.

-

Åbenhed om konsekvenserne.

-

Adgang til naturen bør tænkes ind i planlægning af de store erhvervsområder, der er
udpeget i kommuneplanerne, så de ikke spærrer for adgangen mellem naturområder og
boligområder.

-

Information skal opprioriteres gennem opslag i de lokale aviser samt nyhedstjenester,
borgermøder mv.

-

Fokus på at forbedre og fastholde den værdifulde natur.

-

Flere penge til realisering (herunder afsættelse af ressourcer til jordfordeling) – både fra
kommuner og fra staten.

Anbefalinger til merværdi og synergieffekter – virkemidler til realisering af Grønt Danmarkskort –
lodsejernes inddragelse i processen:
-

Lodsejere inddrages tidligt både i udpegninger i kommuneplanen og projekter - frivillighed
giver mange fordele.

-

Jordfordeling og bedre/andre finansieringsmuligheder efterspørges.

-

Prioriter projekter hvor flere formål kan opnås (f.eks. ådalsprojekter, klimaprojekter,
grundvandsprojekter, erhvervsformål og ved inddragelse af offentlige områder. Kystnærhed
og bynærhed prioriteres).

-

Lav klima- og lavbundsprojekter på tværs af kommunegrænser.
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-

Behov for øget erfaringsudveksling/ læring på tværs af kommunegrænser, myndigheder og
interesseorganisationer, herunder også finansieringsmuligheder.

1.1 Mindretalsudtalelse
Bæredygtigt Landbrug har ønsket at afgive følgende mindretalsudtalelse, markeret med kursiv
(citat)
“Kommunerne i Trekantområdet har allerede udpeget et Grønt Danmarks Kort i den fælles
kommuneplan 2017 til 2021 for Trekantområdet. Vores arbejde har derfor taget afsæt i denne
udpegning.”
Teksten her er ikke korrekt. Vi var enige om at det var utilfredsstillende at skulle give anbefalinger
til udpegninger som var lavet. Vi har ikke på nogen måde taget afsæt i den udpegning der
forelægger, men vi anbefaler at udpegningen ændres ved næste kommuneplan.
Mindretalsudtalelse fra Bæredygtigt Landbrug.
Som mindretalsudtalelse skal det nævnes at Bæredygtigt Landbrug anbefaler at der ved alle
udpegningerne udarbejdes en konsekvensanalyse for det enkelte lodsejer der belastes med
udpegninger. De enkelte politiker har ingen viden om hvor store økonomiske konsekvenser en
sådan udpegning vil påvirke lodsejerens økonomi. Alt andet er uforlignelig med grundlovens
rettighed, hvor ejendomsretten er ukrænkelig, og kan kun afviges ved fuld erstatning.
Bæredygtigt landbrug kan derfor ikke på nogen måde tilslutte sig de nuværende udpegninger.
Vedrørende KL så er det kun hvis den fulde ordlyd medtages fra Naturråd nr 10, at vi kan tillade at
KL benytter vores udtalelse.
Bæredygtigt Landbrug nævnte i den forbindelse at Trekantområdets naturråd ikke har udpeget
med de samme kriterier, og har ikke virket som et samlet naturråd. Vi har i naturrådet skulle
forholde os til en uensartet udpegning hvor det mere er en enkeltmandsudpegning, end det er med
afsæt i et fagligt gennemarbejdet arbejde.”
Naturrådet ser frem til at følge, hvordan anbefalingerne bliver modtaget af de syv byråd og til at
følge i hvilket omfang, naturrådets anbefalinger bliver inddraget i det kommende arbejde med
revisionen af kommuneplanen og Grønt Danmarks Kort.
Afslutningsvis vil naturrådet gerne henlede opmærksomheden på at rådet gerne stiller sig til
rådighed for lignende opgaver, som f.eks. indspil til ny lovgivning, planer, m.m., såfremt dette
måtte ønskes.

Med venlig hilsen
Medlemmerne af Naturråd nr. 10 for Trekantkommunerne
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Danmarks Naturfredningsforening
Friluftsrådet
Danmarks Jægerforbund
Dansk Botanisk Forening
Danmarks Sportsfiskerforbund
Kongeåens Sammenslutning af sportsfiskere
Dansk Ornitologisk Forening
Kolding Sportsfisker Forening
Trægruppen i Haderslev
Bæredygtigt Landbrug
Jysk Landbrug
Sønderjysk Landbo Forening
Familielandbruget LRS – Vejle
Dansk Skovforening
Kolding Herreds Landbrugsforening
Vejle-Fredericia Landboforening
Landbrug & Fødevarer
Haderslev Østeramts Familielandbrug
Naturvejlederforeningen DK
Dansk Orienteringsforbund

Lars Rytter
Flemming Thomsen
Chr. Thye
Lars Christensen
Jørn Chemnitz
Søren Rygaard
Sten Nielsen
Torben Lindholst
Carsten Ørnsholt
Peter Rosendal
Anders Stensgaard
Peter Aalykke Jensen
Sven-Aage Steenholdt
Niels E. Schultz-Petersen
Hans Damgaard
Maria Pilgaard
Berith Nissen
Jens Peter Nielsen
Gitte Andersen
Jørn F. Andersen

2. Budskaber fra det lokale naturråd nr. 10 i Trekantområdet
Brev til Miljø- og Fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen
5. juli 2018

Regeringen har besluttet, at der skal oprettes lokale naturråd til at bistå kommunerne med
udpegning af områder, som skal indgå i Grønt Danmarks Kort. Det lokale Naturråd nr. 10 for
Trekantkommunerne vil gerne give udtryk for, at vi har været meget glade for at blive inddraget og
for at have haft mulighed for at komme med anbefalinger til byrådene i de 7 kommuner i
Trekantområdet. Så stor ros til regeringen for initiativet, men vi vil samtidig også understrege, at
det har været en omfattende opgave, som der har været for kort tid til at arbejde med.
Kommunerne i Trekantområdet har allerede udpeget et Grønt Danmarks Kort i den fælles
kommuneplan 2017 til 2029 for Trekantområdet. Vores arbejde har derfor taget afsæt i denne
udpegning.
Vi er et enigt naturråd tilføjet en mindretalsudtalelse, der er kommet frem til anbefalinger til både
byrådene og dig som ny ansvarlig minister for området. Vi tillader os derfor at sende dig samtlige
vores konklusioner og anbefalinger, der er grupperet under følgende overskrifter (se vedlagte):
-

Principper for udpegning af potentiel natur og øvrige naturudpegninger
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-

Administrationspraksis af Grønt Danmarks Kort
Merværdi og synergieffekter, virkemidler til realisering af Grønt Danmarks Kort og
lodsejerens inddragelse i processen

Derudover tillader vi os at fremhæve følgende emner, som vi vurderer har særlig interesse for dig
som Miljø- og Fødevareminister:
-

-

Jordfordeling er vigtig for realisering af Grønt Danmarks Kort, det er derfor afgørende at der
fremadrettet bliver afsat midler til det at bringe dette værktøj i spil både i staten og
kommunerne.
Vigtigt, at der afsættes støtteordninger og nye puljer til projekter, herunder synergiprojekter,
der kan støtte op om realisering af Grønt Danmarks Kort

Afslutningsvis er det vigtigt for Naturrådet at påpege, at selvom man har deltaget i
Naturrådsarbejdet, er det ikke ensbetydende med, at det enkelte medlem tages til indtægt for
fremtidige udpegninger.
Vi glæder os til at følge, hvordan vores anbefalinger inddrages i det videre arbejde med udpegning
og realisering af Grønt Danmarks Kort.
Med venlig hilsen
Medlemmerne af Naturråd nr. 10 for Trekantkommunerne
Danmarks Naturfredningsforening
Friluftsrådet
Danmarks Jægerforbund
Dansk Botanisk Forening
Danmarks Sportsfiskerforbund
Kongeåens Sammenslutning af sportsfiskere
Dansk Ornitologisk Forening
Kolding Sportsfisker Forening
Trægruppen i Haderslev
Bæredygtigt Landbrug
Jysk Landbrug
Sønderjysk Landbo Forening
Familielandbruget LRS – Vejle
Dansk Skovforening
Kolding Herreds Landbrugsforening
Vejle-Fredericia Landboforening
Landbrug & Fødevarer
Haderslev Østeramts Familielandbrug
Naturvejlederforeningen DK
Dansk Orienteringsforbund

Lars Rytter
Flemming Thomsen
Chr. Thye
Lars Christensen
Jørn Chemnitz
Søren Rygaard
Sten Nielsen
Torben Lindholst
Carsten Ørnsholt
Peter Rosendal
Anders Stensgaard
Peter Aalykke Jensen
Sven-Aage Steenholdt
Niels E. Schultz-Petersen
Hans Damgaard
Maria Pilgaard
Berith Nissen
Jens Peter Nielsen
Gitte Andersen
Jørn F. Andersen
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Anbefalinger fra Det Lokale Naturråd nr. 11
Naturråd nr. 11 dækker følgende kommuner
Assens Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Kerteminde Kommune, Langeland Kommune,
Nordfyn Kommune, Nyborg Kommune, Odense Kommune, Svendborg Kommune, Ærø Kommune

Sekretariatskommune
Faaborg-Midtfyn Kommune

1. Indledende bemærkninger fra naturrådet
Naturrådet skal indledende bemærke at udarbejdelse af Grønt Danmarkskort er en meget
kompliceret proces. Det komplicerede i processen er at drøfte og diskutere de mange
modstridende interesser og finde fælles anbefalinger. Det er med til at komplicere arbejdet at vi
ikke kender konsekvenserne af udpegningerne.
Derfor er det uacceptabelt at arbejdet skal foregå på kun 6 måneder.

2. Statens kommissorium
Bekendtgørelse om etablering af lokale naturråd
• Kommunerne skal ifølge planloven fastsætte retningslinjer i kommuneplanen for
varetagelse af naturbeskyttelsesinteresserne og i den forbindelse udpege Grønt
Danmarkskort.
•

Det lokale naturråd får til opgave at bistå kommunerne med udpegning af områder som
skal indgå i Grønt Danmarkskort. Det vil være op til de enkelte naturråd at tilrettelægge det
nærmere arbejde samt beslutte, hvorledes anbefalingerne skal se ud.

•

De lokale naturråd har en rådgivende rolle i relation til kommunerne arbejde med at udpege
områder til Grønt Danmarkskort. Naturrådet er ikke tillagt myndighedsbeføjelser og har ikke
vetoret over de kommunale beslutninger.

3. Temaer for de enkelte møder
1. møde
På det første møde blev rådet præsenteret for de grundlæggende rammer for naturrådets arbejde,
ligesom rådet blev præsenteret for, hvorledes Grønt Danmarkskort hænger sammen med den
øvrige kommunale planlægning efter Planloven. Rådet blev samtidig informeret om, at
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planperioderne ikke er sammenfaldende i de 9 fynske kommuner, og at det derfor ikke er muligt at
give et svar på, hvornår rådets anbefalinger vil blive brugt i de enkelte kommuner.
Grønt Danmarkskort skal indeholde følgende 4 temaer:
• Særlige værdifulde naturområder
• Økologiske forbindelseslinjer
• Potentielle naturområder
• Potentielle økologiske forbindelsesområder
Herefter blev det videre arbejde struktureret, og der blev truffet beslutning om, hvem der skulle
varetage mødelederrollen. Det blev besluttet, at naturrådet gerne i videst muligt omfang ville se de
eksisterende udpegninger m.m. Det blev endvidere besluttet, at rådet afventer en beslutning om
formen for det endelige slutprodukt.
2. møde
På det andet møde blev rådet præsenteret for Byregion Fyns fælleskommunale forarbejde
til Grønt Danmarkskort.
Det fælleskommunale forarbejde dækker:
• Fælles udpegningskriterier for værdifuld natur
• Fælles retningslinjer
• Fælles redegørelse med plads til lokal implementering
Herefter blev de fælleskommunale anbefalinger til kriterier til udpegning af værdifuld natur
diskuteret. Der blev særligt diskuteret, hvad det ville betyde at ”skrue” lidt op eller ned for de
enkelte kriterier. Det blev herefter besluttet, at sekretariatskommunen skulle vise forskellige
scenarier for, hvad der var værdifuld natur på kort ved næste møde.
Herefter blev ekskursionen planlagt. Det blev besluttet at forsøge at besøge Rødkilde Gods,
stævningsskov på Horne, en lokalitet ved Arreskov Sø samt et område med en potentiel økologisk
forbindelseslinje.
3. møde
På det tredje møde blev kort med forskellige værdier for værdifuld natur (bioscore og HNV)
præsenteret. Efterfulgt af en diskussion af kriterier for værdifuld natur. Herefter var der et oplæg fra
biolog Peter Ruhlmann fra Vejle Kommune om deres model for tilblivelsen af Grønt Danmarkskort,
med speciel fokus på de økologiske forbindelseslinjer.
Rådet har herefter diskuteret forslag til kriterier for udpegning af de økologiske forbindelseslinjer.
Det blev herefter besluttet, at sekretariatskommunen skulle lave samme GIS-øvelse som Vejle
Kommune med udgangspunkt i 1) Vejlemodellen hvor al natur medtages som værdifuld natur og 2)
Den fynske model hvor der tager udgangspunkt i de fælles fynske kriterier.
Ekskursion
På ekskursionen blev følgende områder besøgt:
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•
•
•
•

Isoleret men værdifuld stævningsskov på Horne
Områder med naturgenopretning ved Arreskov Sø
Skov, natur og landbrugsarealer ved Holstenshus
Natur, vandløb skov og landbrug ved Rødkilde gods

4. møde
På det fjerde møde blev kort med forskellige modeller for økologiske forbindelseslinjer
præsenteret. Kriterierne og modellen blev diskuteret, og der kom input til, hvilke informationer som
kunne kvalificere kommunernes videre arbejde. Følgende redskaber ved udpegning blev foreslået:
Bonitetskort, jordartskort, tilskudskort, markblokkort, særlige værdifulde landbrugsområder, ådale,
lavbundskort, hældninger og kyster.
Herefter var der oplæg til diskussion af potentiel natur og potentielle økologiske forbindelseslinjer.
Rådet har her ønsket at få en arealopgørelse over, hvor meget der bliver inkluderet i de forskellige
modeller.
Rådet kom med forslag om at se på historiske kort, for at se hvor det giver mening at udpege
potentielle forbindelseslinjer.
Rådet har besluttet, at rådet ikke selv skal levere et færdigt kort, men kriterier for udpegning og
dertil er der enighed om, at man vil se kriterierne udmøntet på kort.
5. møde
Som optakt til det femte møde blev medlemmerne opfordret til at overveje forskellige kriterier til
udpegning af Grønt Danmarkskort. Alle medlemmer fremlagde, hvad de havde med af indspark til
de 4 kriterier.
Følgende emner blev opsummeret på baggrund af ovenstående indspark fra rådets Medlemmer:
Det samlede areal - skal det være mindre, lig med eller større end arealet fra Fyns Amt.
Skovene - må gerne være med, men stævningsskovene bør være med.
Forbindelseslinjerne - skal de være skarpe eller brede. Pas på ikke at male dem med brede
pensler, men de skal i stedet være skarpe.
Lodsejer skal med på råd og der ønskes rådgivning til lodsejerne – involver lodsejerne der hvor det
kan give mening at udvide til bredere buffere, eller når der er udpeget områder – hvordan kan man
så få nytte af dem.
Kysterne - her bør der lægges en bufferzone.
Vandløb
Bufferzoner - lavbonitetsarealer og lavbundsarealer.
Skal vådområder med eller ikke med i Grønt Danmarkskort.
Klimaudsatte arealer kan tænkes ind i kortet.
Kvalitet fremfor kvantitet.
Skal små, meget værdifulde lokaliteter med eller sorteres fra.
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6. møde
På det sjette møde blev fremlagt kort over hvilke arealer der ville blive omfattet såfremt der blev
lavet en zone omkring kysten med arealer under kote 0,75 samt med en bufferzone på 25 m.
De allerede vedtagne kriterier blev gennemgået og teksterne justeret. Herudover blev supplerende
anbefalinger medtaget. Endeligt blev rådets bekymringer diskuteret.

4. Beslutninger, mindretalsudtalelser og bekymringspunkter
4.1 Naturrådets anbefalinger
-

at størrelsesordenen af Grønt Danmarkskort på Fyn arealmæssigt kommer til at svare til
arealet i Fyns Amts udpegning af særlige biologiske interesseområder.

-

at arealer med stor naturværdi og højt potentiale for natur prioriteres.

-

at kommunerne opkvalificerer deres viden om naturen og prioriterer artsovervågning for at
sikre valide data.

-

tidlig inddragelse af lodsejere i forbindelse med udpegning af Grønt Danmarkskort.

-

at inddrage fredskovsarealer som potentiel natur i udpegningen.

-

at særlige værdifulde skovarealer herunder stævningsskov og skov med lang kontinuitet
skal med i udpegningen som særlig værdifuld natur.

-

at udlægge en buffer på f.eks. 50 m omkring højt målsatte/værdifulde vandløb særlig
værdifuld natur og f.eks. 5 meter omkring fredskov. Bufferzonerne skal tilpasses topografi
og særlige naturgivne forhold som f.eks. skrænter og våde områder - i samarbejde med
berørte lodsejere.

-

at der udlægges en 25 meter bufferzone langs saltvandskysterne.

-

at humusholdige lavbundsarealer medtages i udpegningen af potentiel natur eller
potentielle forbindelseslinjer, samt ekstensivt dyrkede lavbundsarealer som ikke er
humusholdige.

-

at naturligt forekommende ådale prioriteres i udpegningen af økologiske forbindelseslinjer.

-

at ikke naturligt forekommende vandløb kan udpeges som potentielle økologiske
forbindelseslinjer.

-

at forekomst af bilag IV-arter tænkes ind ved udpegning af potentielle naturområder og
forbindelseslinjer.
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-

at Bilag II-arter på habitatdirektivet og Bilag I-arter på fuglebeskyttelsesdirektivet bør
indtænkes i udpegningen af økologiske forbindelseslinjer.

-

at kommunerne i prioriteringen af værdifulde områder bør indtænke rød- og gullistearterne.

-

at historiske kort og jordartskort samt grundvandskort inddrages i udpegningen af potentiel
natur.

-

at vanskeligt dyrkbare arealer tænkes ind i kortlægningen i forventningen om, at fremtidige
tilskudsordninger tilgodeser disse arealer. F.eks. arealer med MVJordninger.

-

at den statslige klimaudpegning tænkes ind i udpegningen af potentiel natur.

-

at udpegede råstofindvindingsområder tænkes ind i udpegningen af potentiel natur.

-

at isolerede områder med særlig højkvalitetsnatur tages med i udpegningen af værdifuld
natur.

4.2 Mindretalsudtalelser
Der er en bekymring for, at Grønt Danmarkskort kan medføre forringet vandafledning
(Erhvervsorganisationerne).
Udtalelse til slutdokument fra Fynsk Naturråd om Grønt Danmarkskort
Fynsk Naturråd
Faaborg-Midtfyn Kommune
Mellemgade 15, 5600 Faaborg
Undertegnede repræsentanter for Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk
Forening har tilsluttet sig slutdokumentet fra Fynsk Naturråd af 2. juli 2018, men ønsker desuden at
udtrykke følgende
bekymringer.
Formålet med Grønt Danmarkskort er at medvirke til en forstærket indsats for større og bedre
sammenhængende naturområder. Vi finder det afgørende vigtigt, at al den eksisterende natur, og
beskyttelsen af al den eksisterende natur, ikke forringes, men tværtimod forbedres.
Vi frygter, at udpegningen af Grønt Danmarkskort på Fyn kan blive begrænsende, så der ikke
gives tilstrækkeligt med muligheder for forbedringer af naturen og for bedre varetagelse af
naturbeskyttelsen.
Rådet er ikke enedes om konkrete kriterier for områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser.
Vi finder derfor anledning til at understrege, at der skal tages særligt hensyn til den meget opdelte
fynske natur ved udpegning af disse kerneområder.
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Ved digital udsøgning af naturområderne anbefaler vi, som udgangspunkt, at medtage alle
områder med bioscore på 5 og derover, med HNV-værdi på 5 og derover, samt arealer i Fyns
Amts Naturkvalitetsplan. For skovene er det vigtigt, at tidligere og nuværende stævningsskove
medtages. Den digitale udvælgelse bør desuden eftergås og korrigeres manuelt for at undgå
opsplittede arealer i kortet. Udpegning af arealer for potentiel natur er vigtig, fordi det er her de
største muligheder for at øge og forbedre naturen ligger. Alle lavbundsarealer og de tidligere tørre
naturtyper hentet fra bl.a. historiske kort er potentielle naturområder, og bør indgå i størst muligt
omfang i Grønt Danmarkskort.
Formålet med Grønt Danmarkskort er desuden at sikre et gennemarbejdet grundlag for, at
kommunerne kan foretage en samlet planlægning for naturbeskyttelsen og prioritere
naturindsatsen. Vi finder derfor at tidligere arbejder for naturen fra Fyns Amt, Region Syddanmark
og Byregion Fyn bør inddrages i udarbejdelsen af
udpegningsgrundlaget for Grønt Danmarkskort.
I forbindelse med arbejdet i Fynsk Naturråd har vi også kunnet konstatere, at den eksisterende
registrering og naturovervågning er uensartet og noget tilfældig, og vi mener derfor, at der her skal
udarbejdes fælleskommunale retningslinjer for en bedre og mere ensartet registrering og
overvågning af både den eksisterende og den potentielle natur, så der kan skabes et tidssvarende
administrationsgrundlag.
Vi mener desuden, der skal udarbejdes reelle helhedsplaner for alle de enkelte fynske naturtyper
og vandløbssystemer, der ikke kun medtager de særligt følsomme og sjældne arter, men omfatter
den samlede biodiversitet så den kan øges og opfylde de overordnede biodiversitetsmål.
Med venlig hilsen
Nis Rattenborg
Danmarks Naturfredningsforening

Leif Bisschop-Larsen
Dansk Ornitologisk Forening

Bekymrings mindretalsudtalelse fra Bæredygtigt Landbrug i naturrådet.
Jeg takker for muligheden for at deltage i arbejdet med at komme frem til retningslinjer i forbindelse
med udarbejdelse af Grønt Danmarkskort.
I min mindretalsudtalelse har jeg taget udgangspunkt i det slutdokument som er blevet udsendt
efter møde 6. Som en samlet kommentar til alle projekter som i fremtiden kan blive indarbejdet i
Grønt Danmarkskort, må det være et krav at enhver involveret lodsejer har krav på en beregning af
de økonomiske konsekvenser.
-

at størrelsesordenen af Grønt Danmarkskort på Fyn arealmæssigt, maksimalt kommer til at
svare til arealet i Fyns Amts udpegning af særlige biologiske interesseområder.

-

at arealer med stor naturværdi og højt potentiale for natur prioriteres samt at intensivt
dyrkede landbrugsarealer har den laveste prioritet i udpegningen til Grønt danmarkskort.

-

at kommunerne opkvalificerer deres viden om naturen og prioriterer artsovervågning for at
sikre valide data. Data for denne opkvalificering, samt valideringen af denne gøres nemt
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offentligt tilgængelig så det er muligt både at se hvem som har indsamlet data og hvem
som validere disse data.
-

tidlig inddragelse af lodsejere i forbindelse med udpegning af Grønt Danmarkskort. Det
gøres klar at det er kommunernes opgave at informere hver enkelt lodsejer. Inden
udpegning er det et krav at den enkelte lodsejer for lavet økonomiske
konsekvensberegninger.

-

at inddrage fredskovsarealer som potentiel natur i udpegningen.

-

at særlige værdifulde skovarealer herunder stævningsskov og skov med lang kontinuitet
skal med i udpegningen som særlig værdifuld natur.

-

at udlægge en buffer på f.eks. 50 m omkring højt målsatte/værdifulde vandløb, særlig
værdifuld natur og f.eks. 5 meter omkring fredskov. Bufferzonerne skal tilpasses topografi
og særlige naturgivne forhold som f.eks. skrænter og våde områder - i samarbejde med
berørte lodsejere. Bufferzonen udlægges kun ved ikke intensivt dyrkede arealer.

-

at der udlægges en 25 meter bufferzone langs saltvandskysterne.

-

at ikke intensivt dyrkede humusholdige lavbundsarealer medtages i udpegningen af
potentiel natur eller potentielle forbindelseslinjer, samt ekstensivt dyrkede lavbundsarealer
som ikke er humusholdige.

-

at naturligt forekommende ådale prioriteres i udpegningen af økologiske forbindelseslinjer.

-

at ikke naturligt forekommende vandløb kan udpeges som potentielle økologiske
forbindelseslinjer.
Ovenstående linje kan på ingen måde ikke tilsluttes !!

-

at forekomst af bilag IV-arter tænkes ind ved udpegning af potentielle naturområder og
forbindelseslinjer.

-

at Bilag II-arter på habitatdirektivet og Bilag I-arter på fuglebeskyttelsesdirektivet bør
indtænkes i udpegningen af økologiske forbindelseslinjer.

-

at kommunerne i prioriteringen af værdifulde områder bør indtænke rød- og gullistearterne.

-

at historiske kort og jordartskort samt grundvandskort inddrages i udpegningen af potentiel
natur.
At inddrage ovenstående vil kunne få konsekvenser som ikke er blevet drøftet i Naturrådet
og anbefalingen kan ikke medtages af Bæredygtigt Landbrug.

-

at vanskeligt dyrkbare arealer tænkes ind i kortlægningen i forventningen om, at fremtidige
tilskudsordninger tilgodeser disse arealer. F.eks. arealer med MVJordninger.
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-

at den statslige klimaudpegning tænkes ind i udpegningen af potentiel natur. Da den
statslige klimaudpegning ikke har været gennemgået i Naturrådet kan denne anbefaling
ikke medtages.

-

at udpegede råstofindvindingsområder tænkes ind i udpegningen af potentiel natur. Efter
ophør af råstofudvinding.

-

at isolerede områder med særlig højkvalitetsnatur tages med i udpegningen af værdifuld
natur.
I forlængelse af fællesudtalelse fra erhvervsorganisationerne omhandlende sikring af
afvanding fra by og landområder, vedsendes her Bæredygtigt Landbrugs bemærkninger.

Det er altafgørende for danske landmænd at der ikke sker forringelser af
afvandingsforholdene/hævet vandspejl, i forbindelse med tiltag vedr. Grønt Danmarkskort.
Der ses ved selv meget små vandstandsstigninger store konsekvenser for effektiv afvanding af
jorden som er en grundlæggende forudsætning for at drive landbrug. Jeg vedsender ”Notat om
vandspejlsforhold og afvanding” Af Lektor Carsten Tilbæk Petersen, Københavns Universitet.
I rapporten konkluderes følgende om vigtigheden af tilstrækkelig afvanding og konsekvens af
stigende vandspejlsforhold:
”En vandløbsforvaltning, der medfører forhøjede vandspejlsforhold, giver ikke mening, såfremt
dyrkningen af de afvandede, i forhold til vandløbet lavtliggende arealer ønskes opretholdt.
Begrundelsen er negative effekter på drænanlæg, en betydelige udbytterespons med tabsrisiko
ved relativt små forringelser af vandspejls- og afvandingsforholdene, samt miljøeffekter og
driftsmæssige ulemper. Der ses umiddelbart kun to fornuftige alternativer: En vandløbsforvaltning,
der fastholder designvandspejlet og derved opretholder fuld afvandingsdybde, eller dyrkningsophør
(ekstensivering).”
Jeg har tidligere på møderne i Naturrådet givet udtryk for at jeg ikke mener at vådområder er et
virkemiddel som kan inddrages i arbejdet. Baggrunden herfor er at Vådområder og generelt
hævede vandspejlsforhold har store negative konsekvenser for dyrkningssikkerhed,
miljøkemiske/fysiske samt ressourceøkonomiske forhold.
Jeg vedsender rapport ”VURDERING AF AFVANDINGSMÆSSIGE, DYRKNINGSMÆSSIGE,
MILJØKEMISKE, MILJØFYSISKE OG RESSOURCEØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR
VANDLØBSVIRKEMIDLER ” af Lektor Carsten Tilbæk Petersen og Professor Hans Chr. Bruun
Hansen, Københavns universitet.
I rapporten konkluderes bl.a. følgende om virkemidler som hæver vandspejl:
”Selv ved svag forsumpning (og samtidig opretholdt dyrkning) ses betydelige påvirkninger af
udbytte og næringsstoftab, og ressourceøkonomien (udbytte i forhold til indsats) må dermed
forventes at blive påvirket negativt. Samlet vurderes virkemidlerne uforenelige med anvendelse i
vandløb og i forbindelse med arealer, hvor dyrkning af land- og skovbrugsplanter ønskes
opretholdt, eller hvor effektiv vandafledning i øvrigt har betydning. På grund af
afvandingsanlæggenes store følsomhed for stigende vandspejl ses reelt kun to muligheder:
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Opretholdelse af oprindeligt vandspejl, og dermed fuld afvandingsdybde, eller dyrkningsophør
(ekstensivering). Fortsat dyrkning samtidig med anvendelse af vandstandshævende virkemidler
giver ikke mening, hverken erhvervsøkonomisk, ressourceøkonomisk eller i forhold til
miljøpåvirkninger.”
I forhold til den miljøkemiske effekt af virkemidler som er vandspejlshævende skrives der b.la.
Følgende i rapporten:
”Virkemidlerne vil reducere bufferkapacitet til fastholdelse af vand i jordprofilet/rodzonen, og vil
dermed give større afstrømninger ved kraftige nedbørshændelser, og dermed mindre
klimasikrende effekt. Miljøfysisk vil desuden forekomme betydelig risiko for skadelig jordpakning.
Den miljøkemiske effekt af virkemidlerne vil være reduceret optagelse og udnyttelse af
næringsstoffer i nu mere vandlidende dyrkningsjorder (tab af nitrat i dyrkningszonen som følge af
øget denitrifikation), samt tab af næringsstoffer (N og P) til det omgivende miljø, i form af øget
mobilisering, udvaskning og overfladeafstrømning. Anoxiske forhold kan lede til frigivelse af
phosphat, mens øget overfladeafstrømning øger hyppighed af transport af partikelbundet P. Øget
denitrifkation i lavbundsarealerne fjerner nitrat i form af N2, men samtidig øges risikoen for øget
frigivelse af lattergas (N2O), der har en 300 gange støre drivhuseffekt end CO2. Samtidig vil CO2
bindingen i plantevæksterne mindskes, og i tilfælde af markant forsumpning vil der potentielt
udvikles egentlige sumpgasser i form af bl.a. metan, som ligeledes er en potent klimagas. En
kortlægning af omfanget af lattergasemission findes ikke, men det vurderes, at et betydeligt
stigende og samtidigt fluktuerende vandspejl, som er følgen af nærværende gruppe af virkemidler,
giver størst og betydelig risiko for lattergasemission. Andre stoffer end phosphat kan også
mobiliseres under reducerende forhold, bl.a. tungmetaller, men omfanget heraf er kun sparsomt
belyst. Endelige kan vekslende reduktionsforhold føre til en betydelig mineralisering af jordens
organiske stof grundet jernoxiders vekslende oxidationsforhold. Dette fører således til en stigende
frigivelse af CO2 hvilket yderligere stimulerer vådområdernes bidrag til drivhuseffekten.”
Mvh.
Steen Rasmussen
Bæredygtigt Landbrug

Bekymrings mindretalsudtalelse fra erhvervsorganisationerne i naturrådet
Vi har med glæde deltaget i naturråds arbejdet. Vi har oplevet en god proces, hvor vi har fået
udarbejdet et godt grundlag for et Grønt Danmarkskort.
Vi ønsker her at gøre opmærksom på, at det er vigtigt, at de gode intentioner for arbejdet ikke
ødelægges af forringet afvanding af by og landområder både opstrøms og nedstrøms ifht. de
naturprojekter som ønskes etableret.
Så derfor vil vi henstille, at man i det videre arbejde sikrer, at vandafledningen ikke forringes uden
for projektområderne, som følge af implementeringen af det Grønne Danmarkskort.
På vegne af
Patriotisk Selskab, v/ Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn
Fyns Familielandbrug v/ Ib W. Jensen
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Landboforeningen Centrovice v/ Lars Langskov Nielsen
Landbrug & Fødevarer v/ Torben L. Povlsen
Skovdyrkerforeningen Øerne v/Ulrik Nielsen
Skovforeningen v/ Anders Ulrich
Bæredygtigt landbrug v/ Steen Rasmussen

Deltagere i naturrådet
Deltagere i rådet:

Suppleanter:

Bæredygtigt Landbrug
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Sportsfiskerforbund
Dansk Botanisk Forening
Dansk Ornitologisk Forening
Entomologisk Selskab for Fyn
Friluftsrådet
Fyns Familielandbrug
Landboforeningen Centrovice
Landbrug og Fødevarer
Naturvejlederforeningen i Danmark
Patriotisk Selskab
Skovdyrkerforeningen Øerne
Skovforeningen
Vandpleje Fyn

Steen Rasmussen
Bjørn Petersen
Nis Rattenborg
Inger Schiel-Madsen
Søren Knabe
Chris Gregers Halling
Henrik Tranberg
Leif Bisschop-Larsen
Else Klint
Bo K. Stephensen
Erik Ehmsen
Per Arne Simonsen
Ib W. Jensen
Allan Mortensen
Lars Langskov Nielsen
Hans Jakob Clausen
Torben Lyngsøe Povlsen
Claus Hestholm
Rikke Kaas Molin
Christian Heller
Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Stig Bille-Brahe-Selby
Ulrik Nielsen
Heine Fischer Møller
Anders Ulrich
Lars-Hågen Lange
Jens Larsen
Chris Gregers Halling

Sekretariatskommune
Sekretariatskommune

Projektleder Jens Aamand Kristensen, biolog
Afdelingsleder Ole Tyrsted

Observatør Assens
Observatør Faaborg-Midtfyn
Observatør Kerteminde
Observatør Nordfyn
Observatør Nyborg
Observatør Odense
Observatør Svendborg, Ærø, Langeland

Ida K. Søkilde Jelnes, biolog
Julia Juhl Weisser, kommuneplanlægger
Martin Køhl Søholm, biolog
Esben Fjederholt, biolog
Johanne Fagerlind Hangaard, biolog
Lars Kildahl Sønderby, biolog
Dorit Fruergaard, biolog

Møder og ekskursioner
1. møde 3. februar 2018
2. møde 15. marts 2018
3. møde 12. april 2018
Ekskursion 14. april 2018
4. møde 15. maj 2018
5. møde 12. juni 2018
6. møde 2. juli 2018
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Bilag 1 Vurdering af konsekvenser for vandløbsvirkemidler
København den 3. februar 2014

VURDERING AF AFVANDINGSMÆSSIGE, DYRKNINGSMÆSSIGE,
MILJØKEMISKE, MILJØFYSISKE OG RESSOURCEØKONOMISKE
KONSEKVENSER FOR VANDLØBSVIRKEMIDLER
Af Lektor Carsten Tilbæk Petersen og Professor Hans Chr. Bruun Hansen, Københavns
Universitet, Science, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Miljøkemi og –fysik.
Med baggrund i DHIs vurdering af virkemidlernes effekt på vandspejlsforholdene, /1/ vurderer
KU-Science, at virkemidlerne vil have følgende effekt på
afvandingsmæssige/dyrkningsmæssige/arealmæssige, miljøkemiske, miljøfysiske og
ressourceøkonomiske forhold:
Virkemidler, der implementeres uden at påvirke vandspejlsforholdene
• Sandfang
• Dobbeltprofil (miniådal uden genslyngning)
• Træer langs vandløb
• Strømrendetilpasning
• Uddybning, profilbearbejdning og restaurering
• Udskiftning af bundmateriale
• Fjernelse af fysiske spærringer
• Åbning af rørlagte strækninger, smårestaureringer (uforandret vandløbsbund)
Vurdering: Disse virkemidler kan anvendes uden at påvirke afvandingsforholdene og dermed
dyrkningsmuligheder for land- og skovbrugsplanter, i det omfang afvandingen allerede er tilstrækkelig, det
vil sige, at der allerede er etableret en dyb og effektiv afvanding. Samtidig opnås klimasikrende effekt i form
af maksimal bufferkapacitet til fastholdelse af vand i jordprofilet/rodzonen, minimal risiko for skadelig
jordpakning, maksimal optagelse og udnyttelse af næringsstoffer, minimalt tab af næringsstoffer til det
omgivende miljø, minimal udledning af klimagasser, samt optimal ressourceøkonomi (udbytte i forhold til
indsats).
Virkemidlerne er velegnede i vandløb og i forbindelse med arealer, hvor dyrkning af land- og
skovbrugsplanter ønskes opretholdt, eller hvor effektiv vandafledning i øvrigt er vigtig.
Virkemidler, der implementeres med svagt stigende vandspejl
•
•

Miniådale med genslyngning
Åbning af rørlagte strækninger med miniådale med genslyngning

Disse virkemidler vurderes som hovedregel at kunne anvendes med begrænset påvirkning af
afvandingsforholdene og dermed dyrkningsmuligheder for land- og skovbrugsplanter, i det omfang
afvandingen allerede er tilstrækkelig, det vil sige, at der allerede er etableret en dyb og effektiv afvanding.
Effekterne må imødeses at ligge op ad effekterne af virkemidler der implementeres uden at påvirke
vandspejlsforholdene, med små forringelser i retning af nedenstående virkemidler.
Virkemidlerne kan anvendes i vandløb og i forbindelse med arealer, hvor dyrkning af land- og
skovbrugsplanter ønskes opretholdt, med mindre arealerne er meget flade samt lavtliggende i forhold til
vandløbet, samt hvor effektiv vandafledning i øvrigt er vigtig.
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Virkemidler, der implementeres med noget stigende vandspejl
•

Udplantning af vandplanter

samt
Virkemidler, der implementeres med stor effekt i form af betydeligt stigende
vandspejl
•
•
•
•
•
•
•

Reducere den hydrauliske belastning
Genslyngning med afværgeforanstaltninger
Åbning af rørlagte strækninger, genslyngning
Restaurering af hele ådale
Genslyngning
Ændret grødeskæring
Ændret oprensning

Vurdering: Disse virkemidler kan ikke anvendes uden at påvirke afvandingsforholdene og er dermed som
hovedregel uforenelige med opretholdelse af dyrkningsmuligheder for land- og skovbrugsplanter.
Påvirkningen afhænger af de lokale landskabsforhold og vil være stærkt varierende, men som hovedregel kan
lægges til grund, at afvandingsanlæg er dimensioneret til at fungere ved opretholdelse af det designvandspejl,
som er etableret ved den oprindelige hovedafvanding, og at selv begrænsede vandspejlsstigninger kan få
endog meget store dyrknings-og arealmæssige konsekvenser, især ved jævne arealer, der højdemæssigt
ligger vandløbsnært. Disse arealer udgør en meget betydelig del af land- og skovbrugsarealet.
Virkemidlerne vil reducere bufferkapacitet til fastholdelse af vand i jordprofilet/rodzonen, og vil dermed
give større afstrømninger ved kraftige nedbørshændelser, og dermed mindre klimasikrende effekt.
Miljøfysisk vil desuden forekomme betydelig risiko for skadelig jordpakning.
Den miljøkemiske effekt af virkemidlerne vil være reduceret optagelse og udnyttelse af næringsstoffer i nu
mere vandlidende dyrkningsjorder (tab af nitrat i dyrkningszonen som følge af øget denitrifikation), samt tab
af næringsstoffer (N og P) til det omgivende miljø, i form af øget mobilisering, udvaskning og
overfladeafstrømning. Anoxiske forhold kan lede til frigivelse af phosphat, mens øget overfladeafstrømning
øger hyppighed af transport af partikelbundet P. Øget denitrifkation i lavbundsarealerne fjerner nitrat i form
af N2, men samtidig øges risikoen for øget frigivelse af lattergas (N2O), der har en 300 gange støre
drivhuseffekt end CO2. Samtidig vil CO2- bindingen i plantevæksterne mindskes, og i tilfælde af markant
forsumpning vil der potentielt udvikles egentlige sumpgasser i form af bl.a. metan, som ligeledes er en potent
klimagas.
En kortlægning af omfanget af lattergasemission findes ikke, men det vurderes, at et betydeligt stigende og
samtidigt fluktuerende vandspejl, som er følgen af nærværende gruppe af virkemidler, giver størst og
betydelig risiko for lattergasemission. Andre stoffer end phosphat kan også mobiliseres under reducerende
forhold, bl.a. tungmetaller, men omfanget heraf er kun sparsomt belyst. Endelige kan vekslende
reduktionsforhold føre til en betydelig mineralisering af jordens organiske stof grundet jernoxiders vekslende
oxidationsforhold. Dette fører således til en stigende frigivelse af CO2 hvilket yderligere stimulerer
vådområdernes bidrag til drivhuseffekten.
Ved overgang til egentligt permanent og anoxisk vådområde vil nedbrydningen af tørvejorder stoppe, og
efter genindvandring af sumpplanter vil der være mulighed for genopbygning af tørv og dermed indlagring af
CO2, men under samtidig emission af metan og evt. lattergas. Forholdet imellem betydningen af CO2lagring og metan- og lattergasemission er dårligt belyst.
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Selv ved svag forsumpning (og samtidig opretholdt dyrkning) ses betydelige påvirkninger af udbytte og
næringsstoftab, og ressourceøkonomien (udbytte i forhold til indsats) må dermed forventes at blive påvirket
negativt.
Samlet vurderes virkemidlerne uforenelige med anvendelse i vandløb og i forbindelse med arealer, hvor
dyrkning af land- og skovbrugsplanter ønskes opretholdt, eller hvor effektiv vandafledning i øvrigt har
betydning. På grund af afvandingsanlæggenes store følsomhed for stigende vandspejl ses reelt kun to
muligheder: Opretholdelse af oprindeligt vandspejl, og dermed fuld afvandingsdybde, eller dyrkningsophør
(ekstensivering). Fortsat dyrkning samtidig med anvendelse af vandstandshævende virkemidler giver ikke
mening, hverken erhvervsøkonomisk, ressourceøkonomisk eller i forhold til miljøpåvirkninger.
Det bemærkes særskilt, at der kan forekomme stuvning fra nedstrøms beliggende vandløbsstrækninger med
anvendelse af virkemidlerne, og at effekterne heraf vil blive de samme.
Virkemidler, der implementeres med stor effekt i form af konstant og betydeligt
stigende vandspejl
•
•
•

Åbning af rørlagte strækninger, hævning af bunden
Udlægning af groft materiale
Hævning af vandløbsbund uden genslyngning

Denne gruppe af virkemidler vurderes generelt at have effekter som de øvrige virkemidler, der medfører
betydeligt stigende vandspejl (se herover).
For så vidt angår risikoen for dannelse af lattergas, vurderes risikoen mindre ved mere konstante
vandspejlsforhold i jordprofilet.
Samlet vurderes disse virkemidler uforenelige med anvendelse i vandløb og i forbindelse med arealer, hvor
dyrkning af land- og skovbrugsplanter ønskes opretholdt, eller hvor effektiv vandafledning i øvrigt har
betydning. På grund af afvandingsanlæggenes store følsomhed for stigende vandspejl ses reelt kun to
muligheder: Opretholdelse af oprindeligt vandspejl, og dermed fuld afvandingsdybde, eller dyrkningsophør
(ekstensivering). Fortsat dyrkning samtidig med anvendelse af vandstandshævende virkemidler giver ikke
mening, hverken erhvervsøkonomisk, ressourceøkonomisk eller i forhold til miljøpåvirkninger.
Det bemærkes særskilt, at der kan forekomme stuvning fra nedstrøms beliggende vandløbsstrækninger med
anvendelse af virkemidlerne, og at effekterne heraf vil blive de samme.
Kilder
1. Oluf Zeilund Jessen (2014): Virkemidlernes skønnede effekt på vandstandsforholdene i vandløbene. DHI
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Bilag 2 Notat om vandspejlsforhold og afvanding
København den 3. februar 2014

NOTAT OM VANDSPEJLSFORHOLD OG AFVANDING
Af lektor Carsten Tilbæk Petersen, Københavns Universitet, Science, Institut for Planteog
Miljøvidenskab, Sektion for Miljøkemi og -fysik.
En stor del af Danmark var oprindeligt sump. Der findes derfor i Danmark tegn på hovedafvanding (her
modifikation/udgravning af åbne vandløb) og detailafvanding (dræning) tilbage fra middelalderen.
Afvanding er en grundlæggende forudsætning for plantedyrkning anerkendt og anvendt overalt i verden,
hvor der (som i Danmark) forekommer overskudsnedbør. Afvanding er anvendt i vidt omfang allerede i de
oprindelige kulturer flere tusinde år før vor tidsregning.
Afvandingsbehovet var indtil for relativt nylig den styrende faktor for vandløbsforvaltningen i Danmark. I de
senere år har fokus i høj grad været på vandløbenes miljøforhold. Anvendelse af virkemidler i forbindelse
med implementeringen af vandplaner eller miljøforbedringer, i form af mindre grødeskæring, mindre
oprensning, genslyngning, udlægning af (groft) materiale, hævning af vandløbsbunden, restaurering af hele
ådale, udplantning af vandplanter, varianter heraf eller andre virkemidler, der indsnævrer vandløbsprofilet,
hæver vandløbsbunden eller øger ruheden og dermed afstrømningsmodstanden, fører alle til nedsat
vandføringsevne og dermed vandspejlshævning.
Afvandingsforholdene er yderligere forværret af, at den årlige nedbørsmængde er steget med ca. 100 mm
over de sidste 100 år /1/ og forventes at stige yderligere. Da fordampningen ikke vokser tilsvarende,
medfører en stigning i nedbøren en relativt større stigning i afstrømningen. Alene forskellen i klima mellem
1961-90 og 2021-50 bevirker ifølge /2/, at man i Sydøstdanmark typisk må forvente stigninger i års max
afstrømninger (fx 100 års hændelse) på mere end 50%. Større urbanisering fører til større og mere direkte
afledning af vand fra bl.a. spildevandsanlæg og befæstede arealer til vandløb, hvilket også bidrager til øgede
afstrømningsmængder.
Der er en klar konflikt mellem på den ene side et stigende vandafledningsbehov (afvandingsbehov), og på
den anden side en forvaltning eller indsatskrav, der kan føre til nedsat vandføringsevne i vandløbene.
Effektiv afvanding af jorden er en grundlæggende forudsætning for, at man kan drive landbrug. Der er i
vækstsæsonen og i tilknytning hertil (tidligt forår – sent efterår) normalt behov for en afvandingsdybde i
jorden på mindst 1,0-1,2 m. Også i vintersituationen er der behov for afvanding, men afgrøderne tåler her
bedre forhøjet grundvandsstand af kortere varighed, og de driftsmæssige konsekvenser af forhøjet vandstand
er mindre. Vandstanden i vandløbene er afgørende for, om det er muligt at opnå tilstrækkelig afvanding af
jorden på tilgrænsende arealer. Høj vandstand påvirker ikke kun de vandløbsnære, lavtliggende områder,
men også afdræningen langt ind i baglandet i relativt flade områder. Topografien er vigtig for denne
påvirkning ind i baglandet, idet grundvandstanden ved strømning (selv på veldrænet jord) vokser med
afstanden til vandløbet (opstuvning). Derfor finder man på helt flade arealer (uanset placering og jordtype)
typisk den dårligst afvandede jord længst væk fra det vandløb, der afvander arealerne.
Kort opsummeret kan mangelfuld afvanding af dyrket jord medføre følgende ulemper (f.eks. /3/, /4/, /5/):
Utilstrækkeligt luftskifte og stærkt forringede livsbetingelser i jorden, forringet overvintring, svækkede
planter med ringere rodfunktion samt konkurrenceevne over for ukrudt og skadevoldere, øget denitrifikation
i vækstsæsonen samt produktion af lattergas, ringere gødningsudnyttelse og i visse tilfælde øget udvaskning
af N og P, lavere jordtemperaturer om foråret og forsinket vækststart, forringet bæreevne og forringede
bearbejdningsegenskaber, som tilsammen forringer mulighederne for at gennemføre markoperationer
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rettidigt i forhold til udbyttepotentialet, jordpakning og varige strukturskader i dybden som følge af færdsel.
Der vil ofte opstå decideret forsumpede områder på markerne, som slet ikke kan dyrkes. Den samlede effekt
er ringere ressourceudnyttelse, i mange henseender ringere ressourcebeskyttelse (jord, vand, klima) samt
lavere høstudbytter. Effekterne kan antage varierende grader afhængigt af en række konkrete forhold. I grelle
tilfælde kan høsten slå helt fejl, således at indsatsen er spildt.
Afvandingsforholdene er tilsvarende vigtige for skovbruget, da øget vandstand begrænser eller ødelægger
træernes rødder, hvilket reducerer tilvæksten og kvaliteten og øger omfanget af stormfald, hvorved adskillige
årtiers tilvækst kan gå tabt.
Bygninger og infrastruktur kræver også afdræning for at sikre farbarhed og stabilitet og for at undgå fugt- og
vandpåvirkning. Her anbefales, at dræntilslutningen bør være mindst 300 mm over højeste opstuvningskote,
inkl. sikkerhedstillæg /6/.
Afvanding sikres ved såkaldt detailafvanding, som er etablering af drænanlæg i form af nedgravede netværk
af drænrør eller evt. udgrøftning, i kombination med såkaldt hovedafvanding, som er etablering eller
tilpasning af vandløb til at fjerne drænvandet fra detailafvandingen i tilstrækkelig dybde. Vandspejlshøjden i
vandløbene er afgørende for, om den essentielle detailafvanding kan tilgodeses, og vandløb og drænanlæg er
derfor oprindeligt nøje planlagt til at passe sammen.
Den oprindelige hovedafvanding blev baseret på et designvandspejl, som var planlagt efter
detailafvandingens behov, og designvandspejlet var dermed dimensioneringsgrundlag for hovedafvandingen.
Middelafstrømningen i marts måned blev typisk lagt til grund for designvandspejlet, og de dybestliggende
dræn var planlagt til at udmunde lige over designvandspejlet. At drænene normalt skal kunne løbe frit over
vandspejlet i recipienten er et almindeligt kulturteknisk krav og international standard. Grundene er dels
opretholdelse af afvandingsanlæggenes effektivitet, dels hensynet til drænanlæggenes selvrensende evne,
som er afgørende for opretholdelse af drænvirkningen på længere sigt.
Drænanlæg der overholder disse grundkrav har meget lang levetid stort set uden vedligeholdelse. Overholdes
grundkravene ikke risikeres, udover ulemper og tab som beskrevet, at drænanlæggene ødelægges på grund af
aflejring af materiale (især finsand) i drænrørene. Problemer med aflejring i drænene bør undgås.
Vedligeholdelse af drænanlæg ved spuling er som hovedregel ikke en realistisk mulighed, bl.a. fordi
anlæggene ofte er vidt forgrenede, hvorfor opgravning, identifikation og rensning af tilstoppede sektioner er
en næsten uoverkommelig opgave og derfor urealistisk. Dræn af lidt ældre dato tåler desuden ikke hyppig
spuling. Ifølge litteraturen (fx /4/) må helt tilstoppede drænanlæg normalt omlægges, dvs. at de må anses for
at være tabt.
En vandløbsforvaltning, der medfører forhøjede vandspejlsforhold, giver ikke mening, såfremt dyrkningen af
de afvandede, i forhold til vandløbet lavtliggende arealer ønskes opretholdt. Begrundelsen er negative
effekter på drænanlæg, en betydelige udbytterespons med tabsrisiko ved relativt små forringelser af
vandspejls- og afvandingsforholdene, samt miljøeffekter og driftsmæssige ulemper. Der ses umiddelbart kun
to fornuftige alternativer: En vandløbsforvaltning, der fastholder designvandspejlet og derved opretholder
fuld afvandingsdybde, eller dyrkningsophør (ekstensivering).
Kilder
/1/ Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), København. http://www.dmi.dk/klima/klimaetfremtil-i-dag/danmark/nedboer-og-sol/
/2/ Henriksen, H.J., Olsen, M og Troldborg, L. (2013) Klimaekstremvandføring.
Klimaeffekter på hydrologi og afstrømning. De Nationale Geologiske Undersøgelser for
Danmark og Grønland. Naturstyrelsen, København.
/3/ Feddes, R.A. og Van Wijk, A.L.M (1976): An integrated model-approach to the effect of
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water management on crop yield. Agricultural Water Management, 1, 3-20.
/4/ Aslyng, H.C. (1980): Afvanding I jordbruget. Kulturteknik III. 3. udgave. DSR Forlag,
Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole.
/5/ H.P.Ritzema (Ed.), Drainage Principles and Applications. International Institute for
Land Reclamation and Improvement ( ILRI), Publication 16, second revised edition, 1994,
Wageningen, The Netherlands. 1125 pp. ISBN 90 70754 3 39
/6/ Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (2006). Kloakering: Anvendelse
af norm for dræning af bygværker. Undervisningsmininsteriet, København.
http://personale.learnmark.dk/SJO/ordtal/Kursusmaterialer/roelaegger/rørlæggermappe
%202009/anvendelse_af_norm_for_dræning_af_bygværker[1].pdf , besøgt 11.12 2013
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Anbefalinger fra Det Lokale Naturråd nr. 12
Naturråd nr. 12 dækker følgende kommuner
Allerød Kommune, Egedal Kommune, Furesø Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe
Kommune, Hørsholm Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune og Rudersdal Kommune

Sekretariatskommune
Rudersdal Kommune

Baggrund og formål
Kommunerne skal ifølge Planloven og Bekendtgørelse om etablering af lokale naturråd (bek. nr.
971 af 07.08.2017) 6 oprette lokale naturråd, der skal bistå kommunerne med udpegning af
områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort. Her under forslag til udpegning af potentielle
økologiske forbindelser, som sammenbinder eksisterende natur og forslag til udpegning af
potentielle nye naturområder.
Grønt Danmarkskort er et led i en forstærket indsats for større og bedre sammenhængende
naturområder, jf. planlovens § 11a, stk.2. Det vil understøtte en positiv udvikling i biodiversiteten og
indfrielse af intentionerne med Naturplan Danmark. Samtidig vil udpegningen bidrage til at opfylde
FN’s og EU’s 2020 biodiversitetsmål om at standse tilbagegangen i biodiversiteten.
Et lokalt naturråd kan bestå af maximalt 20 medlemmer, som skal afspejle en ligelig
repræsentation af erhvervsorganisationer og natur-, miljø og friluftsorganisationer. Naturrådet skal
være nedsat senest den 15. januar 2018 og afslutte sit arbejde senest den 15. juli 2018. Rådet har
ingen myndighedsbeføjelser.
Naturrådet kan vælge at afslutte med et samlet forslag til udpegning for hele det geografiske
område, forslag for specifikke områder eller et forslag på overordnet eller strategisk plan.
Mindretalsudtalelser kan indgå.
Naturrådets forslag bliver forelagt de respektive kommuners politiske fagudvalg og skal inddrages i
kommunernes videre arbejde med Grønt Danmarkskort som del af kommuneplanen.

6

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=192394
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1. Rådets sammensætning
Naturråd nr. 12 blev nedsat i december 2017 og har haft sit virke i perioden januar – juni 2018.
Naturrådet bestod af 10 medlemmer, som på erhvervssiden var repræsenteret ved: Landbrug og
Fødevarer, Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug, Nordsjællands Landboforening,
Landboforeningen Gefion og Dansk Erhverv v. Rudersdal Erhvervsforening. Natur- og
friluftsorganisationerne var repræsenteret ved: Dansk Botanisk Forening, Dansk Ornitologisk
Forening, Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening og Naturhistorisk Forening for
Nordsjælland (se bilag 1).
Rudersdal Kommune var sekretariatskommune for naturrådet, som dækker kommunerne: Allerød,
Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal.
Naturrådet har udarbejdet en række anbefalinger til kommunernes arbejde med det Grønne
Danmarkskort som præsenteres herunder. En samlet oversigt kan ses i bilag 7.

2. Præsentation af rådets generelle anbefalinger til Grønt Danmarkskort
2.1 Dialog med lodsejerne
Naturrådet anser lodsejerinddragelse som et grundlæggende element i processen med Grønt
Danmarkskort. Rådet indstiller derfor til kommunerne, at de i deres fremtidige arbejde med
konkrete udpegninger til Grønt Danmarkskort, tager kontakt til lodsejerne inden udpegningen.

2.2 Metoder og principper for udpegning
Naturrådet har følgende anbefalinger til metoder og principper til kommunernes videre arbejde
med udpegning til Grønt Danmarkskort:
Arealer, som er udpeget i kommunernes hidtidige planlægning for naturbeskyttelsesinteresserne
og som er politisk godkendte, skal forblive i Grønt Danmarkskort. Udpegningerne er indberettet af
kommunerne til plansystem.dk.
Eksisterende områdeafgrænsninger for Natura 2000-områder skal forblive i den form, som de
havde på tidspunktet for Miljøstyrelsens høring i september 2017 om justering af
områdegrænserne.
Naturrådet er undervejs blevet præsenteret for supplerende udpegninger fra Gentofte og Hørsholm
kommuner. Disse foreløbige administrative udpegninger fremgår af kortene bilag nr. 2 og nr. 3 og
støttes af Naturrådet.
Naturrådets samlede anbefalinger til specifikke arealer, der skal indgå i Grønt Danmarkskort,
fremgår af kortbilaget (bilag 4).
Udpegning af nye potentielle naturområder og nye potentielle økologiske forbindelser skal ske efter
en faglig vurdering og efter lodsejerinddragelse.
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Det anbefales, at kommunerne anvender Internet Markkort (IMK), da de rummer værdifulde
oplysninger om produktionsforhold, og hvor der evt. kan opnås synergi.
Udvidelse af eksisterende naturområder, herunder § 3-beskyttede arealer, vil ofte have størst
naturmæssig effekt og sikre biologisk mangfoldighed.
Udpegninger i publikationen: Hovedstadens Grønne Ring (udarbejdet af FR og DN i 2004) om
rekreativ og naturmæssig sammenhæng i de grønne kiler og på tværs af Fingerplanens grønne
kiler indarbejdes i Grønt Danmarkskort for så vidt angår de strækninger, som ikke allerede er
udpeget.
Alle offentligt ejede skov-, landbrugs- og naturområder inddrages i Grønt Danmarkskort, herunder
alle offentligt ejede § 3-områder og fredede områder (herunder fredede forsvarsanlæg og
fortidsminder).

2.3 Udvalgte landskabselementer som del af Grønt Danmarkskort
Naturrådet anbefaler inddragelse af en række lineære landskabselementer i Grønt Danmarkskort
herunder: vejkanter (våde som tørre), rekreative stier (vandre-, cykle-, ridestier mfl.) og frilægning
af vigtige rørlagte vandløbsstrækninger. Alle disse elementer og deres næromgivelser kan tjene
som levested for en række planter og dyr og udgøre en spredningskorridor under den rette pleje. I
forbindelse med sidstnævnte bør Vandrådenes arbejde og anbefalinger inddrages.
Naturrådet anbefaler også inddragelse af en række arealdækkende landskabselementer i Grønt
Danmarkskort som: råstofgrave, der efter endt gravning bør overgå til natur- og fritidsformål,
golfbaner, parker og grønne områder, kirkegårde og fortidsminder. I mange af disse
landskabselementer er der allerede store naturværdier, som kan styrkes ved den rette forvaltning.
En del er i offentligt eje.

2.4 Invasive plantearter
Naturrådet anbefaler, at relevante myndigheder bekæmper invasive arter. De invasive arter
overtager pladsen for de arter, der værdsættes, ift. god biodiversitet.

3. Præsentation af rådets specifikke anbefalinger til Grønt Danmarkskort
Naturrådet har behandlet 34 forslag om konkrete arealer, hvoraf 21 er forslag om udvidelser af det
eksisterende Grønt Danmarkskort for de 8 kommuner. De resterende forslag er allerede indeholdt i
nuværende udpegninger og tilkendegiver en bekræftelse på udpegningen. Sidstnævnte er ikke
angivet på oversigtskortet.
På kortbilaget (bilag 4) er Naturrådets forslag til udvidelser angivet med mørkegrønt og et nummer.
Forslagene fremgår også af oversigten, bilag 5.
Som de største og mere markante udvidelser af Grønt Danmarkskort foreslås følgende områder
(numre henviser til oversigtskortet, bilag 4 og listen over specifikke forslag, bilag 5):
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Egedal, Furesø, Allerød og Frederikssund kommuner:
Naturpark Mølleåen (21):
Naturparken dækker et areal på næsten 50 km2. Et afvekslende natur- og kulturlandskab med
store geologiske-, biologiske- og friluftsmæssige værdier. Mere end halvdelen af parken er
omfattet af fredninger, og Natura 2000-området Øvre Mølleådal udgør en akse. Hovedparken af
Naturpark Mølleåen indgår allerede i kommunernes udpegning til Grønt Danmarkskort. Rådet
foreslår, at det resterende areal inddrages.

Furesø Kommune:
Flyvestation Værløse (2):
Den del af flyvestationen, som tidligere var ejet af Forsvaret og som ikke er udlagt til bebyggelse,
foreslås inddraget i Grønt Danmarkskort. Flyvestationen indeholder en stor markant græsslette,
potentiel natur i form af overdrev og større og mindre vådområder. Der er registreret flere sjældne
plantearter, sommerfugle og fugle, samt en del pattedyr. Området har endvidere stor rekreativ
værdi og udfylder et ”hul” i de hidtidige udpegninger til Grønt Danmarkskort.

Farum Nord (3):
Den nordlige del af Furesø Kommune på begge sider af Frederiksborgvej og Hillerødmotorvejen
med de åbne landområder ved Bregnerød og Stavnsholt overdrev. Udover landbrug indeholder
området mindre søer, moser og vådområder. Området kan fungere som økologisk forbindelse
mellem Stavnsholtkilen og Allerød Lergrav og Ravnsholt Skov.

Farum Vest-fredningen (6):
Området består af græsarealer og dyrkede arealer. Udpegningen vil skabe kontakt mellem Farum
Lillevang og Mølleåfredningen, som begge indgår i Grønt Danmarkskort.

Hørsholm Kommune:
Sammenhæng mellem kommunens naturområder - herunder golfbaner (15):
I forslaget indgår en række eksisterende § 3-beskyttede naturtyper, åbne landskaber og de tre
golfbaner: Hørsholm, Kokkedal og Rungsted. Forslaget skaber kontakt til Grønt Danmarkskort i
Fredensborg og Rudersdal kommuner.
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Rudersdal Kommune:
Eskemoserenden mellem Eskemoseskov og Birkerød (18):
I tilknytning til Eskemoseskov, som allerede indgår i Grønt Danmarkskort, foreslås området med
Langedam, Mellemdam og Rundedam langs Eskemoserenden udpeget. God forbindelse for både
natur og mennesker.
Øster Sandbjergområdet(17):
Åbent og kuperet landskab mellem Helsingørmotorvejen og Sandbjerg i vest mod Henrikshave og
Folehaven i øst. En stor del af området indgår i fredningen af Maglemosen.

Lyngby-Taarbæk Kommune:
Kollelev Mose og Sortemose (16):
Begge områder indeholder § 3-beskyttede naturtyper og Sortemose med kontakt til Geelskov.
Betydning for både natur og friluftsliv.

Gladsaxe Kommune:
Aldershvile Slotspark og Nydam (13):
I forbindelse med Bagsværd Sø foreslås Aldershvile Slotspark og den nærliggende Nydam
inddraget. Nydam er fredet og rummer levesteder for flere sjældne og truede plante- og dyrearter.
Søen er privatejet og ejerne (Nydam Søejerlaug) er positiv over for en inddragelse i Grønt
Danmarkskort.

Gentofte Kommune:
Mariebjerg Kirkegård (11):
Forholdsvist stort areal med meget varieret beplantning, ikke mindst en del vild natur og store
træer. Mulighed for stor variation af planter, fugle og insekter. Stor rekreativ værdi.

Allerød Kommune:
Vassingerødvej 25 (1):
Området var oprindeligt en mose, der nu er udlagt til industri (knuseplads), men har ligget urørt i
mindst 5 år. Området er nu en mosaik af områder, hvor der har indfundet sig vilde planter, steder
med karakter af stenørken samt vandhuller. Den forholdsvis sjældne, lille præstekrave yngler med
3-4 par. Mere almindelige arter som stor præstekrave, vibe og sanglærke yngler også. Med en
mindre udvidelse kan området indgå i Allerød Kommunes biodiversitetsplan.
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4. Arbejdet i Naturråd nr. 12
4.1 Rådets betragtninger vedr. tidsplan og arbejdsmetode
Flere af rådets medlemmer tilkendegav undervejs i processen, at den overordnede tidsramme for
rådets arbejde – svarende til 6 måneder – var al for kort til så vigtigt et emne, ikke mindst fordi det
også krævede tid til koordinering i de respektive organisationers bagland.
I forbindelse med udlæg af Grønt Danmarkskort, som fx. potentielle økologiske forbindelser, i det
åbne land med landbrugsinteresser blev det påpeget, at en forudsætning for disse udlæg var tidlig
inddragelse af lodsejerne
Naturrådet drøftede muligheden for, som forsøg, at indbyde lodsejere til dialogmøde om et
landområde, der kunne udpeges som potentiel økologisk forbindelse. Tanken var at forelægge
forslaget og høre lodsejernes indstilling og ønsker til inddragelse i processen med Grønt
Danmarkskort. Imidlertid fandt Naturrådet, at tidsplanen ikke gav mulighed for et sådan
dialogmøde.
Som en metodisk tilgang til arbejdet blev det foreslået, at udpegning af arealer til Grønt
Danmarkskort foregår som en GIS-baseret tilgang med henvisning til metode benyttet af Vejle
Kommune og beskrevet i rapport fra Københavns Universitet (2009). Dette understøtter kravet til
kommunerne om at anvende digitale naturkort som beskrevet i Planloven.

4.2 Rådets organisering og arbejdsform
Naturrådets arbejde blev understøttet af en projektorganisation med en styregruppe bestående af
natur- og miljøcheferne fra de 8 kommuner, en projektgruppe bestående af fagmedarbejdere fra de
samme kommuner, samt projektleder og facilitator fra sekretariatskommunen.
Naturrådet har afholdt fem møder og en ekskursion. På første møde blev baggrund og tidsplan for
arbejdet formidlet og aftalt. Endvidere blev kommunernes hidtidige planlægning for
naturbeskyttelsesinteresser vist og formidlet, herunder introduktion til retningslinjer for
beskyttelsesinteresserne, som er beskrevet i de respektive kommuneplaner.
M.h.t. arbejdsform og slutprodukt var det rådets holdning, at man dels ønskede at arbejde med
konkrete udpegninger til GDK og dels arbejde med nogle overordnede/principielle betragtninger
f.eks. om invasive arter og prioritering af indsatser. Der var enighed om at tage afsæt i
kommunernes nuværende udpegninger.
Efter ønske fra Naturrådet præsenterede kommunernes fagmedarbejdere, på det efterfølgende
møde, baggrunden for de nuværende udpegninger for naturbeskyttelsesinteresser og til Grønt
Danmarkskort i de respektive kommuner. Rådet blev forelagt et udkast til skema for beskrivelse af
forslag til Grønt Danmarkskort, som med få rettelser blev vedtaget. På skemaet kunne
organisationerne beskrive både generelle og specifikke forslag (bilag 6) med en afleveringsfrist
inden næste møde i rådet.
Primo april blev der afholdt en ekskursion til lokaliteter i Furesø, Egedal og Allerød kommuner med
fokus på at se elementerne i Grønt Danmarkskort i landskabet og få forklaring på baggrund for
udpegningen.
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Kort tid efter blev rådets tredje møde afholdt, hvor rådsmedlemmerne præsenterede deres forslag
til udpegning af specifikke områder til Grønt Danmarkskort. Disse er oversigtligt præsenteret i
afsnit 3. I alt var der tale om 34 specifikke forslag og 19 generelle forslag og indstillinger, som
fremgår af bilag 7. En proces- og tidsplan for arbejdet med forslagene og rådets anbefalinger i en
slutrapport blev aftalt. Tidsplanen indebar endnu en runde, hvor medlemmer kunne afgive forslag
til Grønt Danmarkskort.
På det fjerde møde i maj blev rådet præsenteret for et første udkast til en fælles rapport, hvor
fællesmængden af medlemmernes generelle forslag var forsøgt indarbejdet. Her påpegede
landbrugserhvervet endnu engang vigtigheden af at inddrage lodsejere inden udpegning til Grønt
Danmarkskort, og at tilstedeværelsen af markblokke som udgangspunkt ikke nødvendigvis var
foreneligt med udlæg til Grønt Danmarkskort. Dette gav anledning til diskussion.
Rådet blev enige om et vigtigt princip for kommunernes udpegning af områder til Grønt
Danmarkskort, nemlig at kommunerne, i deres fremtidige arbejde med konkrete udpegninger til
Grønt Danmarkskort, tager kontakt til lodsejerne inden udpegningen.
På rådets femte og sidste møde i juni blev en tilrettet version af slutrapporten og alle 7 bilag
gennemgået og justeret med baggrund i de ændringsforslag som sekretariatet havde modtaget.
Rådet besluttede, at alle specifikke udpegninger til Grønt Danmarkskort, markeret med mørkegrønt
på kortet bilag 4, skulle have samme vægt. Herefter kunne slutrapporten godkendes af det
samlede råd uden særudtalelser.
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Bilag 1 Naturrådets sammensætning
Forening/Organisation

Medlem

Landboforeningen Gefion

Lars Thygesen

Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug

Poul Vejby-Sørensen

Landbrug og fødevarer

Lars Jonsson

Nordsjællands Landboforening

Christel Hansen

Rudersdal Erhvervsforening

Jesper Winther Andersen

Dansk Botanisk Forening

Anna Bodil Hald

Dansk Ornitologisk Forening

Knud Flensted

Danmarks Naturfredningsforening

Anders N. Michaelsen

Friluftsrådet

Vibeke Preisler

Naturhistorisk Forening Nordsjælland

Grete Sonne
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Bilag 2 Gentofte Kommune, kort m. foreløbige administrative
udpegninger
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Bilag 3 Hørsholm Kommune, kort m. foreløbige administrative
udpegninger
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Bilag 4 Kort over anbefalede udvidelser af GDK
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Bilag 5 Liste over anbefalede udvidelser opdelt efter kommuner
Naturrådets anbefaling af specifikke forslag til Grønt Danmarkskort opdelt efter kommune
Forslagene er udvidelser af de udpegninger som kommunerne allerede har foretaget i deres
planlægningsarbejde, herunder foreløbige administrative udpegninger i Hørsholm og Gentofte
Kommune.
Numre refererer til oversigtskortet (bilag 4).
Allerød Kommune
1. Tofteenggård, Hvassingerødvej 25. Udlagt til industri, pt. mose m.v.
Furesø Kommune
2. Flyvestation Værløse. Herunder Jonstrup og Bunds Ådal som sammenhængende landskab m.
flyvestationen. NB. Sydlejren indgår ikke i forslaget.
3. Farum Nord, overdrev inkl. våd- og tørområder
4. Lille Hareskov-fredningen
5. Værløse Golfklub
6. Farum vest
7. Storebjerg fredningen
8. Sorterenden nær Søndersø
Gentofte Kommune
9. G N Brandts Have, Charlottenlund
10. Forstbotanisk Have
11. Mariebjerg Kirkegård
Gladsaxe Kommune
12. Gladsaxe Kirkegård
13. Nydam og Aldershvile Slotspark
Hørsholm Kommune
14. Dorteaborg/Smidstrupgård; Rungsted Hegn; Folehavegård
15. Sammenhæng mellem naturområder i kommunen og med områder i Rudersdal Kommune (angivet
på kortbilag 4)
Lyngby-Taarbæk Kommune
16. Kollelev Mose og Sortemose
Rudersdal Kommune
17. Øster Sandbjergområdet
18. Eskemoserenden
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Flere kommuner
19. Stisystem ved Bastrup Sø – Buresø via Sillebro Adal til Roskilde Fjord (Egedal, Allerød og
Frederikssund kommuner)
20. Riderute: Fortunporten – Esrum Kloster (Bl.a. Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Hørsholm og flere
nordsjællandske kommuner)
21. Naturpark Mølleåen; (Egedal, Furesø, Allerød og Frederikssund Kommune) Hele naturparken skal
indgå i GDK.
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Bilag 6 Skabelon til indberetning af forslag
Skabelon til indstilling af forslag

frist den 3. april 2018

Organisation(er) og forslagsstiller(e):
Dato for forslag:
Forslag af generel ___ eller specifik ___ karakter (sæt X)

1.Forslag af generel eller overordnet karakter

1.1Beskrivelse af forslag (angiv evt. datakilde):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
1.2 Arter, naturtyper, landskab, friluftsliv etc. som forslaget har betydning for:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
1.3 Beskriv evt. synergieffekt af forslaget:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
1.4 Angår forslaget alle 8 kommuner eller dele heraf (beskriv):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
1.5 Vedhæftet fil:
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2. Forslag af specifik karakter
Hvilket element i Grønt DK-kort vedrører forslaget (sæt X):
Økologisk forbindelse:
Potentiel økologisk forbindelse:
Områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser:
Potentiel område med naturbeskyttelsesinteresser:
Andet:
Reduktion___, Udvidelse___ eller sammenbinding af element(er) i Grønt DK-kort (sæt X)

2.1 Beskrivelse og argumentation for forslag (angiv evt. datakilde):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2.2 Arter, naturtyper, landskab, friluftsliv etc. som forslaget har betydning for
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2.3 Beskriv evt. synergieffekt af forslaget:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2.4 Har forslaget baggrund i Digitale Naturkort (beskriv hvis Ja):
________________________________________________________________________________
2.5 Geografisk område som forslaget dækker:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2.6 Kortbilag:
2.7 Vedhæftet fil:
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3. Har forslaget betydning for eller forbindelse med Grønt DK-kort i kommuner udenfor Naturåd
12´s område?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4. Ønsker du at få en faglig vurdering af forslaget fra kommunerne? Ja ____ Nej ____
5. På hvilken måde ønsker du at forslaget skal indgå i den videre proces?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Bilag 7 Bruttoliste over indsendte generelle og specifikke forslag
G = Forslag af generel eller overordnet karakter - 19 stk.
S = Forslag af specifik eller konkret karakter – 34 stk.
Danmarks Naturfredningsforening
På skema (11 stk.):
S Lille Hareskov-fredningen
S Værløse Golfklub
S Flyvestation Værløse
S Farum vest
S Storebjerg fredningen
S Nordlige del af Furesø Kommune
S Sorterenden nær Søndersø
G Råstofområder skal overgå til naturformål.
G Områder m. vigtige rørlagte vandløbsstrækninger skal overgå til Grønt Danmarkskort (GDK)
G Udpegning af GDK skal foregå med GIS-baseret tilgang (som anbefalet i rapport fra Københavns Universitet,
2009, ”Udpegning af økologiske forbindelser og særlige naturområder i kommuneplan 2009”)
G Golfbaner skal indgå i GDk
Dansk Botanisk Forening
På skema (6 stk):
S Flyvestation Værløse, samt 3 kortbilag
S Hørsholm – sammenhæng i naturen, samt kortbilag
G Natura 2000-områder skal forblive del af GDK
G Invasive arter
G Marker og råstofgrave
G Vejkanter
Dansk Ornitologisk Forening
På skema (1 stk):
S Tofteenggård, Vassingerødvej 25 i Allerød – tidligere mose nu udlagt til industri
Mail m. oplistede forslag (6 stk):
S Aldershvile Slotspark og Nydam i Gladsaxe
S Gladsaxe Kirkegård
G Eksisterende områder i GDK skal indgå i GDK fremover
G Forslag fra kommuner til ”nye” naturområder og økologiske forbindelser inddrages i GDK
G Inddragelse af kommunalt og statsejede skov- og naturområder, herunder § 3-områder og fredede områder, i
GDK
G Offentlige grønne omr. som golfbaner og kirkegårde gennemgås mhp. inddragelse i GDK
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Friluftsrådet
På skema (11 stk.):
S Stisystem ved Bastrup Sø – Buresø via Sillebro Ådal til Roskilde Fjord
S Gentofte Renden
S G N Brandts Have, Charlottenlund
S Flyvestation Værløse
S Forstbotanisk Have
S Eskemoserenden (Rudersdal Kommune)
S Kollelev Mose og Sortemose, Lyngby-Taarbæk Kommune
S Riderute Fortunporten – Esrum Kloster, samt 3 bilag om riderute
S Mariebjerg Kirkegård (Gentofte Kommune)
G Grønne Kiler og Grønne Ringe, samt bilag om Hovedstadens Grønne
Ring (Friluftsrådet og DN, 2004)
G Inddragelse af rekreative stier i GDK
Landboforeningen Gefion
G Indstilling af forslag til GDK
Landbrug og Fødevarer + Nordsjællands Landboforening
G Landbrugets forslag til udarbejdelse af GDK
G Udtagelse af områder med markblokke.
Naturhistorisk Forening for Nordsjælland
Mail med oplistede specifikke forslag u. beskrivelse:
S Skovområdet vest for Børstinge mose NB. Forslag senere trukket, da området vurderes tilstrækkeligt beskyttet
S Flyvestation Værløse – nordøstlige del
S Naturpark Mølleåen
S Flyvestationen, Jonstrup og Bunds Ådal som sammenhængende landskab
S Præstesø, Værløse
S Øen i Farum Sø, Klaus Nars Holm
S Farum overdrev, inkl våd- og tørområdet
S Ganløse overdrev NB. Forslag senere trukket, da området vurderes tilstrækkeligt beskyttet
S Børstingerød Mose
S Lynge Grusgrav
S De militære områder rundt Sandholmslejeren og Høvelte Kaserne
S Tordals Mose (Lyngby Taarbæk Kommune)
S Øster Sandbjergområdet (Rudersdal Kommune)
S Krogenlund Mose mellem Bastrup Sø og Buresø
S Allerød Sø – Kattehale Mose
S Dorteaborg/Smidstrupgård; Rungsted Hegn; Folehavegård
G Økologiske forbindelser overalt hvor det er muligt
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Rudersdal Erhvervsforening
På skema (1 stk.):
G Fokus på og tydeliggørelse af eksisterende § 3-områder
Note: Sekretariatskommunen er i besiddelse af samtlige forslag i deres fulde beskrivelse. ”På skema” angiver, at
forslag er indskrevet i skema (bilag 6).
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Anbefalinger fra Det Lokale Naturråd nr. 13
Naturråd nr. 13 dækker følgende kommuner
Albertslund Kommune, Ballerup Kommune, Glostrup Kommune, Herlev Kommune, Høje-Taastrup
Kommune, Ishøj Kommune, Vallensbæk Kommune

Sekretariatskommune
Høje-Taastrup Kommune

1. Indledning
Kommunerne har fået til opgave at udarbejde forslag til områder, der skal indgå i Grønt
Danmarkskort med henblik på at udvikle et nationalt kortværk og strategisk planlægnings- og
prioriteringsværktøj, som kan være grundlag for en prioritering af naturindsatser for forskellige
aktører (kommuner, stat m.m.).
Baggrunden herfor er at skabe en forstærket indsats for større og mere sammenhængende
naturområder, som kan understøtte en positiv udvikling i biodiversiteten.
Det er politisk besluttet, at kommunalbestyrelserne inden den 15. januar 2018 opretter lokale
Naturråd i 20 geografiske områder, som skal have en rådgivende rolle i forhold til kommunernes
opgave med at udpege områder til Grønt Danmarkskort.
De lokale Naturråd kan bestå af:
•
•
•

Landsdækkende erhvervsorganisationer,
Foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø eller
varetager væsentlige rekreative interesser,
Lokale foreninger og organisationer, der har interesser knyttet til beskyttelse og benyttelse
af natur.

Naturrådet har fået til opgave, at komme med forslag til kommunerne om udpegning af områder,
der skal indgår i Grønt Danmarkskort frem til 15. juli 2018.
Naturrådet skal tage udgangspunkt i de 3 nationale kriterier:
•
•

•

Områder som vurderes at udgøre eksisterende værdifulde naturområder uden for Natura
2000-områderne.
Områder, som vurderes at udgøre nye naturområder, der kan udvide eller skabe
sammenhæng mellem eksisterende værdifulde naturområder, herunder i tilknytning til og
mellem Natura-2000-områder.
Områder som vurderes at udgøre naturområder, der samtidig bidrager til andre formål,
herunder klimatilpasning og klimaforebyggelse, et bedre vandmiljø eller rekreation.
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Denne rapport indeholder en samlet beskrivelse af proces og resultater af Naturråd nr. 13 arbejde i
form af udpegning af områder, beskrivelse af udpegninger og udformning af principper for
områdetyper til Grønt Danmarkskort.
Naturråd nr. 13 omfatter geografisk Albertslund Kommune, Ballerup Kommune, Glostrup
Kommune, Herlev Kommune, Høje-Taastrup Kommune, Ishøj Kommune og Vallensbæk
Kommune. Høje-Taastrup har været Sekretariatskommune. NIRAS har fungeret som sekretariat
med mødeplanlægning og referatskrivning mm.
Der er udarbejdet et samlet kort over hele Naturrådets område med udpegningerne og deres ident
nr. Til hver kommune er der også udarbejdet et kort, og disse kort ses i bilag til rapporten.
Naturrådets udpegninger er desuden afrapporteret til kommunerne, som GIS-filer med polygoner.
Til hver polygon er tilknyttet nr., navn, type, og beskrivelse. En oversigt over udpegninger findes
desuden i en excel-fil.

2. Naturrådets arbejde
2.1 Deltagere
Samtlige af de organisationer eller foreninger, som rettede henvendelse til Sekretariatskommunen
og indstillede medlemmer og suppleanter til Naturråd 13, har haft deres virke i rådet.
Naturråd 13 er et lille naturråd og består af 8 medlemmer med forskellige interesser i forhold til
erhverv, natur og miljø, se Tabel 1.
Tabel 1: Oversigt over medlemmer af Naturråd 13.

Navn

Organisation/Forening

John Frisenvænge

Dansk Ornitologisk Forening

Henrik Skou Hansen

Landbrug & Fødevarer

Christian Lerche

Landbrug & Fødevarer

Jan Sørensen

Danmarks Jægerforbund

Erik Bjørn

Danmarks Naturfredningsforening

Lars A. Clark

Grøn Hverdag

Anne-Marie C. Bürger

Dansk Botanisk Forening

Anne Wilms

Friluftsrådet

Suppleanter
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Poul Evald Hansen
Elsebeth Gludsted

Danmarks Naturfredningsforening, Dansk
Botanisk Forening
Dansk Ornitologisk Forening

Carl-Christian

Kristiansen Friluftsrådet

I Tabel 2 ses kommunernes kontaktpersoner til Naturrådet.
Tabel 2: Oversigt over kommunernes kontaktpersoner.

Navn

Organisation/Forening

Jan Holm

Albertslund Kommune

Kris Ømann

Herlev Kommune

Nicolai Reinhold Christensen

Ishøj/Vallensbæk Kommune

Lennie Rotvit

Ishøj/Vallensbæk Kommune

Thomas Christensen

Ballerup Kommune

Mette R. Larsen

Glostrup Kommune

Arne Schøller Larsen

Høje-Taastrup Kommune

Vibeke Heskjær Christensen

Høje-Taastrup Kommune

2.2 Møderække
Høje-Taastrup Kommune har som tidligere nævnt fungeret som sekretariatskommune og har
sammen med repræsentanter fra de øvrige kommuner (Albertslund, Ballerup, Herlev, Glostrup,
Vallensbæk og Ishøj) deltaget i udvalgte møder med Naturrådet.
Der er afholdt et opstartsmøde, en workshop, en besigtigelse og et afslutningsmøde med Naturråd,
sekretariatskommunen og de øvrige kommuner samt NIRAS.
Derudover har Naturrådet holdt i alt 5 arbejdsmøder på Albertslund Rådhus, Naturcenter
Herstedhøje og Mosen, hvor NIRAS har deltaget som referent på møderne, se Tabel 3.
Tabel 3: Mødeoversigt 2018.

Opstartsmøde den 1. februar, kl. 18-20 på Glostrup Fritidscenter
Workshop den 10. marts med kommuner og Naturråd kl. 10-13.30 på Høje-Taastrup Rådhus
Arbejdsmøder i Naturrådet:
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•

14. februar 2018, kl. 18-20, Albertslund Rådhus

•

21. marts 2018, kl. 17-21 på Naturcenter Herstedhøje

•

14. april 2018, kl. 10-15 i Store Mødelokale, Mosen, Rendsagervej 5, 2625 Vallensbæk

•

30. april, kl. 17-21 på Naturcenter Herstedhøje

•

14. maj, kl. 17-21 på Naturcenter Herstedhøje

Besigtigelse den 11. juni, kl. 17-19 til Baldersbækken og Røjlegrøften
Afslutningsmøde den 25. juni, kl. 17-20 på Høje-Taastrup Rådhus

Formålet med opstartsmødet den 1. februar 2018 på Glostrup Fritidscenter var at give Naturrådet
en introduktion til rammer, opgaven, de digitale naturkort, forslag til en tids- og aktivitetsplan samt
input til en forventningsafstemning i forhold til det kommende arbejde i Naturrådet.
På mødet den 14. februar 2018 på Albertslund Rådhus fik Naturrådet afstemt deres forventninger
til arbejdet og proces, fik fastlagt nogle principper for arbejdet i rådet samt fik set på de relevante
temaer i de digitale naturkort.
Fokus på workshoppen den 10. marts var at give Naturrådet en introduktion til eksisterende natur,
fredninger, igangværende og planlagte projekter m.m. i de respektive kommuner samt en dialog
om eksisterende udpegninger og forhold i den enkelte kommune. Alle data har været elektronisk til
rådighed for Naturrådet og kommuner på en ftp-server under hele forløbet.
På arbejdsmøderne har Naturrådet arbejdet med deres forslag til udpegninger i den enkelte
kommune, på tværs af kommunegrænser og opstillet principper for de respektive områdetyper.
Undervejs i processen har NIRAS løbende digitaliseret Naturrådets udpegninger og justeret
udpegningerne efter anvisninger fra Naturrådet.
Naturrådet var den 11. juni på en besigtigelse på to lokaliteter for endeligt at kunne beslutte,
hvorvidt lokaliteterne skulle udpeges til Grønt Danmarkskort.
På afslutningsmødet den 25. juni overleverede Naturråd 13 deres forslag og begrundelser for
udpegninger til Sekretariatskommunen og de øvrige kommuner samt holdt en fælles evaluering af
forløbet og processen.

2.3 Arbejdsproces
Naturråd 13 har udført udpegningerne som et fælles arbejde, og alle deltagere i Naturrådet har
bidraget. Samarbejdet har været godt og konstruktivt med mange gode diskussioner.
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Naturrådets forslag til udpegninger er baseret på lokal viden, input fra kommunerne, Kraks kort,
kort og naturapps på smartphones, IGN skovkort (Kortlægning af skov med potentiale for høj
naturværdi i Danmark), biodiversitetskortet, cykelture rundt i området, de digitale naturkort mm.
Naturrådet har taget udgangspunkt i de tre nationale kriterier (nævnt i indledningen), men også
forsøgt at kvalificere udpegningerne yderligere ved at angive om der er tale om særlige
fokusområder i områder med særlige naturbeskyttelsesområder samt eksisterende eller potentielle
økologiske forbindelser. Naturrådet har også haft fokus på at få skabt grønne kiler eller korridorer i
områder med fremtidig byudvikling. Korridorer kan opdeles i våd, tør, skov og kystkorridorer, men
det har Naturrådet ikke nået at gøre.
For alle udpegninger er der en lille beskrivelse og begrundelse for, hvorfor det pågældende
område er udpeget. Samtidig har Naturrådet opstillet nogle generelle principper for forvaltningen af
seks områdetyper:
•
•
•
•
•
•

Potentielle naturområder og økologisk forbindelser
Eksisterende naturområder og økologisk forbindelser
Landbrugsjord
Byudviklingsområder
Trafikkorridorer
Grusgrave

De potentielle naturområder kan bruges til placering af erstatningsnatur. Ved administration af
potentielle områder fx i forhold til ønsker om placering af nyt byggeri eller inddragelse af areal
anbefales det at, at stille krav om pleje af arealer der mangler pleje, fx gravhøje eller andet.
Der er udpeget en del bynatur for at skabe sammenhæng mellem områder. Et godt eksempel er
Stadionparken i Glostrup, hvor rekreative områder med natur i ”øer” er indarbejdet i boligområdet.
Der er også fokuseret på bevarelse af gamle træer og alléer med gamle træer er udpeget.
Der er udpeget eksisterende korridorer langs mange af de store veje og jernbaner fordi der er
skråninger, støjvolde og bevoksninger langs anlæggene. Her er Ballerup Kommunes projekt om
undersøgelse af biodiversitet på støjvolde interessant i forhold til at øge biodiversiteten i disse
korridorer. Motorveje fungerer fx som spredningsvej for salttolerante arter, som engelskgræs.
Naturrådet har ved udpegningerne i den enkelte kommune også kigget på at skabe sammenhæng
på tværs af kommunegrænser. Der skal sikres sammenhæng til Nabo-Naturråds udpegninger i
tilknytning til Naturråd 13 geografiske område.
Naturrådet har ikke haft eksterne høringer af berørte lodsejere og andre borgere, afholdt
borgermøder og workshops, men brugt deres bagland i de respektive foreninger og organisationer
til at komme med input til udpegningerne til Grønt Danmarkskort.
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2.4 Erfaringsopsamling
På afslutningsmødet var der en erfaringsopsamling om proces, arbejdet i naturrådet og
samarbejdet mellem kommuner og Naturrådet.
Naturrådet synes at det har været godt at kommunerne ikke var til stede ved arbejdsmøderne. Det
har været godt og mere frit, at kommunerne ikke har været til stede.
Det har været fortolket forskelligt i de enkelte Naturråd i Danmark om kommunerne skulle deltage i
møderne. I nogle Naturråd har kommuner har været observatører.
Det har været godt med et lille Naturråd med 8 deltagere.
Alle er enige om at det er godt at have noget at gå ud fra eksempelvis biodiversitetskortet fra de
digitale naturkort.
Det var en fordel, at alle dokumenter om den enkelte kommune og Naturrådets udpegninger lå på
FTP-server, så der var adgang og alle kunne følge med.
Kommunerne oplevede det var en meget tryg proces med fælles start, og med præsentation af alle
kommuner, som har skabt et fælles grundlag af arbejde ud fra. Referater har været gode.
Processen har kørt godt og kommunen får et materiale de kan bruge.
•
•
•

Naturrådet har arbejdet meget seriøst og lagt et stort arbejde i det.
Det har været trygt og nogle er glade for ikke at skulle deltage i mange møder uden for
arbejdstid.
Det er en styrke med samarbejde om naturudpegninger på tværs af kommuner, især med
de relativt set små kommuner omkring hovedstaden.

Samlet kan det konkluderes, at der er generel enighed om at det er en fordel for både kommuner
og Naturrådet, at kommunerne ikke har deltaget i møderne.
De andre kommuner udtrykker tak til sekretariatskommunen og sekretariatskommunen har været
glad for at have en konsulent som sekretær. Det er mere neutralt med konsulent til at udføre en del
af arbejdet som sekretariatsfunktion.

3. Principper for områdetyper
Potentielle naturområder og økologisk forbindelser (Grønne områder)
De potentielle naturområder og økologisk forbindelser er udpeget for at skabe sammenhæng og
binde det eksisterende sammen. I disse områder er der potentiale for forbedring.
Hvis der foretages arealinddragelse i området f.eks. ved bebyggelse skal naturindholdet i de
tilbageblevne arealer tilgodeses med hensyn til biologiske funktioner, spredningsmuligheder.
Herunder bør eksisterende natur bevares og udvikles.
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Der bør kun anvendes hjemmehørende arter.
Mere ekstensiv drift af parker og grønne områder i industriområder og lignende kan øge
biodiversitet og naturindholdet i området. Det kan være ved områder med højt græs (1-2 slåninger
pr. år), og ved at efterlade nedfaldne grene fx i kvasbunker.
Der bør også være mulighed for indpasning af andre interesser som f.eks. klimatilpasning og
rekreative interesser.
Eksisterende naturområder og økologisk forbindelser (Røde områder)
De eksisterende naturområder og økologisk forbindelser er udpeget, fordi de rummer arealer med
beskyttet natur og skov og generelt har høj naturkvalitet.
I disse områder er det vigtigt, at naturkvaliteten bevares eller forbedres.
Landbrugsjord
Opdyrkede marker er i princippet potentielle naturområder. Nogle af Naturrådets udpegninger
omfatter dyrkede marker. De er udpeget på grund af beliggenhed mellem eksisterende
naturområder og ikke ud fra naturinhold i marken.
Det er vigtigt at lodsejer altid inddrages i naturprojekter helt fra starten af projektet og ikke først
orienteres ved høring.
Byudviklingsområder (Gule områder)
Ved byudvikling i disse områder skal der tages hensyn til naturen. Fra starten af planlægningen
bør byudviklingen tænkes ind i området, så eksisterende natur og gamle træer bevares.
Ingen gødskning og sprøjtning i områderne.
Der bør kun anvendes hjemmehørende arter, og udsåning bør begrænses.
Trafikkorridorer
Det anbefales at afslutte dæmninger og skråninger med råjord (det vil sige uden muldudlægning)
og uden udsåning, så der kan ske naturlig succession.
Der bør anvendes hjemmehørende arter, hvis det er nødvendigt at så/plante af hensyn til f.eks.
erosionssikring.
Særligt sydvendte skråninger har stort potentiale som gode naturområder og levesteder for krybdyr
og insekter.
På tværs af trafikkorridorerne anbefales det at etablere faunapassager, f.eks. ved banketter langs
med vandløb.
Grusgrave
Efterbehandlingsplaner for grusgrave bør have fokus på naturindholdet i området efterfølgende.
Her anbefales det særligt at efterlade næringsfattig råjord og undgå udlægning af muld.
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4. Udpegninger
I det følgende er Naturrådets forslag til udpegninger i den enkelte kommune beskrevet.
Udpegningerne er nummereret med bogstav efter kommune og en nummerering: Albertslund (A),
Ballerup (B), Glostrup (G)Herlev (H), Høje-Taastrup (HT), Ishøj (I) og Vallensbæk (V).
På kortbilagene for den enkelte kommune i appendix 1, er der anvendt følgende farvekoder:
Hel rød linje – Eksisterende naturområde. - Område med særlige naturbeskyttelsesinteresser
uden for Natura 2000.
Stiplet rød linje – Eksisterende økologisk forbindelse.
Hel blå linje - Fokusområde i områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser.
Hel grøn linje - Potentielt naturområde, der udvider eller skaber sammenhæng mellem
eksisterende områder.
Stiplet grøn linje - Potentiel økologisk forbindelse, der udvider eller skaber sammenhæng mellem
eksisterende områder.
Hel gul linje - Område med fremtidig byudvikling - fokus på grønne kiler og korridorer.
Hel sort linje - Område der skaber synergi og bidrager til andre formål.

4.1 Albertslund Kommune
Kort med områder ses i bilag.
Blå

Fokusområder i områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser:
A1 Herstedhøje, engen og Mønterne: Eksisterende naturområde (fokusområde)
med § 3 beskyttet overdrev, botanik, vibe, rovfugle, naturlig dynamik på den flade del.
A2 Mose ved gammel radiostation: Eksisterende naturområde (fokusområde) med
selvetableret sø, der tørrer ud om sommeren, naturlig dynamik, fugle bl.a. halemejse
og natteral.
A3 Stensletten: Eksisterende naturområde (fokusområde) stor sletteflade, lysåben §
3 beskyttet overdrev, mose og vandhuller, stor vandsalamander i
Håkonsøen, fugle, bl.a. ravn, grævlingegrav nær ved.
A4 Harrestrup Mose: Eksisterende naturområde (fokusområde) med §3 beskyttet
mose, eng og sø, botanik, fugle bl.a. rørhøg (yngler), nattergal og gøg.
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A5 Allé langs Orchidevej: Eksisterende naturområde (fokusområde) med gamle
træer langs vejen i kanten af skoven og § 3 beskyttet mose og sø, fugle, begge arter
af fuglekonger er set der, stor gedehams (Vespa crabro).
A6 Risby Mark: Eksisterende naturområde (fokusområde) § 3 overdrev og
sletteland, botanik.
A7 ny sø: Eksisterende naturområde (fokusområde) med sy sø, hvor dræn er gået til,
en del guldsmede og vandnymfer, fiskehejre.
A8 Vestskovsvej: Eksisterende naturområde (fokusområde) botanisk meget
spændende, kommen.
Rød

Eksisterende naturområder og økologisk forbindelser:
A9 Vestskoven: Eksisterende naturområde. Potentielle naturområder rundt om
fokusområder. Rekreativt område. Generelt om Vestskoven: meget varieret i
bevoksninger, stor artsdiversitet, stort potentiale. Sørgekåbe nær Tinghøj.
A10 Porsemosen og Storevejleådalen: Eksisterende naturområde. § 3 natur,
botanik, kulturhistorie, Fugle bl.a. pungmejse, botanik: orkideer, stor gyvelkvæler,
hvas avneknippe i HTK del af Porsemosen, almindelig blærerod.
A 11 Fire eksisterende regnvandsbassiner: Eksisterende naturområder som udgør
en våd økologisk forbindelse. Våd natur, botanik, orkideer. Fugle bl.a. fjordterne,
skarv.

Rødstiplet

Generelt - Banelegemet og motorveje: Eksisterende økologisk forbindelse.
Jernbane og motorvejene i kommunen indeholder grønne områder og skråninger
omkring de menneskeskabte korridorer, som fungerer som spredningskorridorer for
planter, insekter, dyr og fugle samt fourageringsområder for rovfugle.

Grøn

Potentielle naturområder og økologisk forbindelser:
A12 Birkelundsparken: Potentiel økologisk forbindelse. Området rummer lidt ung
birkeskov, åbent græsland.
A13 Albertslund idrætsanlæg og Kirkegård: Potentielt naturområde med sø skov
og åbne flader.
A14 ved Vridsløselille Fængsel: Potentielt naturområde med to kunstige søer,
gammelt læhegn, tidligere nyttehaver, enkelte gamle træer.
A15 Industriområdet Fabriksparken: Potentiel økologisk forbindelse. Vandhuller,
stisystem med brede rabatter og skråninger. Grønne områder græsplaner og en
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smule skov omkring bygninger. Humlesommerfugl. Fugle bl.a. strandskade,
potentiale for klippefugle.
A16 Roholmparken og udearealet for Herstedøster Skole: Potentiel økologisk
forbindelse med gamle frugttræer, stor plæne, en del fugle, ræve.
A17 stisystemer: Potentiel økologisk forbindelse. Stier med skråninger og skrænter
og nogle steder sandet jord. Kan vedligeholdes så der kommer større artsdiversitet,
fx efterlade grene der er faldet ned, nedsætte plejeintensitet.
A18 Område ved Coop langs banen: Eksisterende økologisk forbindelse langs
banen, sandet jord, lysåben natur, botanik, insekter.

4.2 Ballerup Kommune
Kort med områder ses i bilag.
Rød

Eksisterende naturområder og økologisk forbindelser:
B1 Sømosen: Eksisterende naturområde. Fredet, § 3 natur, rekreativt område. Der
er mange paddearter: spidssnudet frø, butsnudet frø, grøn frø og skrubtudse.
Indlands hættemågekoloni, mange rastende og ynglende fugle, rigt fugleliv.
B2 Svanesøen og Harrestrup Mose: Eksisterende naturområde. § 3 eng, mose og
sø. Området indeholder også et opdyrket areal. Det er et fugtigbundsareal med
spændende botanik og et særligt værdifuldt naturområde. Der er en stor bestand af
spidssnudet frø, butsnudet frø. Rig fuglelokalitet med bl.a. viber, gæs.
Vejskrænt til motorvejen med råjord og spændende botanik.
B3 Råmosen: Eksisterende naturområde. § 3 eng, mose og sø. Der er et rigt fugleliv
med bl.a. rørdrum og rørhøg. Området er noget tilgroet, nogle dele er afgræsset af
kvæg. Der er padder, spidssnudet frø og botanik. Der har været en sti, men den er
ikke tilgængelig længere.
B4 Kalveholmområdet/Plantage nord for Snydebro: Eksisterende naturområde.
Skov, plantage, planteskole, 4 vandhuller, § 3 mose og eng, Værebro Å. Der er
padder: grøn frø og butsnudet frø. Der et almindeligt rigt fugleliv. Der yngler rørhøg i
området.
B5 Højeng: Eksisterende naturområde. Der er § 3 eng, mose og sø. Området
rummer gamle tørvegrave med fisk, regnvandsbassin med padder og grøft: Sørup
Nordre Skelgrøft.
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B6 Jonstrup Å, Møllemosen: Eksisterende økologisk forbindelse med høj
naturværdi. Forbindelse til Flyvestation Værløse. Der er § 3 mose og sø. Fugle bl.a.
vandstær og isfugl.
B7 Måløv Naturpark: Eksisterende natur. Område med rekreative interesser. Der er
§ 3 søer og vandløb, skov, gravhøje: Jonshøj, Gershøj. Der er padder. Nyt område
tilføjet i GIS.
B8 Område syd for Jonstrupvang: Eksisterende naturområde. Område med høj
diversitet. § 3 overdrev, eng, mose og søer. Rekreativt område. Der er klynger af
træer. Padder: stor vandsalamander. § 3 mose inde i Jonstruplejren er en lille rød
cirkel inde i B8 med bl.a. kæruld. Brændemosen er fin lokalitet, god natur med
overdrev. Fugle. Forbindelse mod Stormosen.
B9 Golfbanen i Hjortespringkilen: Eksisterende naturområde. Del af
Hjortespringkilen. Rekreative interesser. Mindre klynger af træer. Vandhuller med stor
vandsalamander.
B10 Skovlunde Naturpark: Eksisterende økologisk forbindelse. Rekreativt område.
Alm. rigt fugleliv. Mange små stier ved vandløb. Botanik.
Rødstiplet

B17 Regnvandsbassin nord for Vestforbrænding: Eksisterende naturområde. § 3
sø og eng og regnvandsbassin/teknisk anlæg.
Generelt - Banelegemet og motorveje: Eksisterende økologisk forbindelse.
Jernbane og motorvejene i kommunen indeholder grønne områder og skråninger
omkring de menneskeskabte korridorer, som fungerer som spredningskorridorer for
planter, insekter, dyr og fugle samt fourageringsområder for rovfugle.

Grøn

Potentielle naturområder og økologisk forbindelser:
B11 Potentielle økologiske forbindelser mellem Sømosen og
Hjortespringkilen: Rekreativ område med bakkelandskab.
B12 Lautrupparken: Potentielt naturområde. Byområde med meget grønt omkring
og vandhuller. Dødislandskab.
B13 Forbindelse mellem Hjortespringkilen og Område syd for Jonstrupvang:
Potentiel økologisk forbindelse. Rekreative interesser. Mange § 3 vandhuller og lidt
moseområder. Arealer med høslet. Klynger af træer.
B14 Område omkring Toms Chokoladefabrik: Potentiel økologisk forbindelse.
Rekreative interesser med amfiteater. Græsplæner, vandhuller, lille § 3 mose, der
er tilgroet.
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B15 Skovlunde Flyveplads: Potentielt naturområde. Rekreativt område. Golfbane.
Trægrupper. § 3 vandhuller og lidt eng. Padder.
B16 Kildegården: Potentiel økologisk forbindelse. Binder B10 sammen med B2 og
B15.
B18 Kolonihaver syd og vest for Råmosen: Potentielt naturområde. Kolonihaver. §
3 Poppelsøen. Forbinder Råmosen med golfbanen (Smørum Golf, der har god natur
og forekomst af sjælden græshoppe - jordkrebs).
B19 Potentielle økologiske forbindelser mellem B4, B5, B6 og B8. Potentiel
økologisk forbindelse. Der er ikke megen natur nu. Er udpeget for at skabe
sammenhæng. Delvis langs Jonstrup Å.

4.3 Glostrup Kommune
Kort med områder ses i bilag.
Blå

Fokusområder i områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser:
G1 Pæreplantagen: Eksisterende naturområde (fokusområde) med § 3 beskyttet
overdrev med vandhuller og vandløb. Et vandhul med naturlig dynamik,
lavbundsareal, botanik, gæs.
G2 Lysåbent areal vest for Oksebjerget: Eksisterende naturområde (fokusområde
med lysåbent areal med opvækst.

Rød

Eksisterende naturområder og økologisk forbindelser:
G3 Vestskoven (som A9): Eksisterende naturområde. Potentielle naturområder
rundt om fokusområder. Rekreativt område. Skov, store grønne sletter, noget slidt,
støjvolde langs motorvejen. Generelt om Vestskoven: meget varieret i bevoksninger,
stor artsdiversitet, stort potentiale.
G5 Langs Byparkvej: Eksisterende økologisk forbindelse. Skov (skovbyggelinje),
åbent græsland.
G7 Vestvolden, motorvejsskråning og rideskolen: Eksisterende økologisk
forbindelse i sammenhæng med Vestvolden. Skråninger, gamle træer, hestefolde,
botanik, rovfugle. Grænse mod Brøndby Kommune.
G11 Sommerbyen Ejbylund: Eksisterende naturområde. Og korridor til
kolonihaveområdet mod Skovlunde og Ballerup. Ældre skov, eng, vandløb, rovfugle,
hare, ræv.
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G12 Sommerbyen Ejby: Eksisterende naturområde med § 3 beskyttet mose,
vandløb og sø.
G14 Ejby Mose: Eksisterende naturområde med § 3 beskyttet mose og sø. Fugle
bl.a. gæs. Friluftsliv/rekreativt, hundeluftning.
Rødstiplet

G13 Bymose Rende: Eksisterende økologisk forbindelse. § 3 beskyttet vandløb og
naturareal langs vandløbet.
G16 Ringvejen (Ring 3): Eksisterende økologisk forbindelse. Skov langs med Ring
3.
Generelt - Banelegemet og motorveje: Eksisterende økologisk forbindelse.
Jernbane og motorvejene i kommunen indeholder grønne områder og skråninger
omkring de menneskeskabte korridorer, som fungerer som spredningskorridorer for
planter, insekter, dyr og fugle samt fourageringsområder for rovfugle.

Grøn

Potentielle naturområder og økologisk forbindelser:
G4 Byparken (Park Hotel): Potentiel økologisk forbindelse. Halvstore træer (ca. 70
år), kulturhistorie (røvere), rekreation, åbne områder, sø.
G6 Hvissinge: Potentiel økologisk forbindelse. Kulturhistorie, branddam. Træer, ung
skov.
G8 Solvangsparken: Potentiel økologisk forbindelse. Mest rekreativt, legeplads og
motion, græsplæne og træer.
G9 Nordre Kirkegård: Potentiel økologisk forbindelse. Kulturhistorie, træer,
fyrretræer, botanik, fugle bl.a. spætmejse.
G10 Glostrup Hospital: Potentielt naturområde. Bebyggelse med bynatur. Skov,
store sportsbaner, grønne tage, stendiger. Rekreativ, friluftsliv, bueskydning.
G15 Harrestrup Å: Potentiel økologisk forbindelse. Klimatilpasningsprojekt,
opmagasinering af vand.

4.4 Herlev Kommune
Kort med områder ses i bilag.
Blå

Fokusområder i områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser:
H1 Smørmose og Fedtmose: Eksisterende naturområde (fokusområde) med § 3
beskyttet mose og sø samt vandløb, skov, sumpskov, ellesump, dødishuller, gammel
tørvegrav, botanik, fugle.
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Rød

Eksisterende naturområder og økologisk forbindelser:
H2 Hjortespringskilen: Eksisterende naturområde med vandhuller, skov og spredte
træer, geologi, rekreativt, golfbane, kulturhistorie.
H7 Sømose Å: Eksisterende økologisk forbindelse. Kommunegrænse mod Ballerup
Kommune. Vandløbet er åbent på det meste af strækningen men også rørlagte
strækninger.

Rødstiplet

Generelt - Banelegemet og motorveje: Eksisterende økologisk forbindelse.
Jernbane og motorvejene i kommunen indeholder grønne områder og skråninger
omkring de menneskeskabte korridorer, som fungerer som spredningskorridorer for
planter, insekter, dyr og fugle samt fourageringsområder for rovfugle.

Grøn

Potentielle naturområder og økologisk forbindelser:
H3 Grønne områder i Herlev: Potentielt naturområde. Rekreativt. Stadionanlæg,
parker, grønne områder, træer, lysåbent græsareal, parkanlæg med sø.
H4 Forbindelser mellem de grønne områder (H3): Potentielle økologiske
forbindelser, der binder de grønne områder sammen. Rekreativt. Plejecenter, lidt
søer, og ældre træer.
H5 Elverparken: Potentielt naturområde. Rekreativt. § 3 beskyttet sø, lidt ældre
træer.
H6 Kagsåen: Potentiel økologisk forbindelse. Klimatilpasningsprojekt med genåbning
af åen.

4.5 Høje-Taastrup Kommune
Kort med områder ses i bilag.
Rød

Eksisterende naturområder og økologisk forbindelser:
HT1 Kongsholm – Egelundsparken - Vridløselille: Stort eksisterende naturområde
langs Store Vejle Å med § 3 beskyttede naturtyper (eng, mose, sø og vandløb) på
kommunegrænsen mellem Høje-Taastrup og Albertslund Kommuner. Området langs
Store Vejle Å er botanisk interessant også ift. skov. Langs Store Vejle Å er der
mulighed for forbedring af de våde enge ifm. klimatilpasningen af området. Området
kan udvikle sig til en god paddelokalitet og lokalitet for orkideer. Generelt er der
behov for naturforbedrende tiltag i området for at forbedre naturkvaliteten. Der er
mulighed for at etablere en økologisk korridor ved Kongsholm og Egelundsparken,
hvis der etableres faunapassager i området.
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HT3 Dybendal Allé: Eksisterende naturområde, som er botanisk interessant. Her § 3
beskyttede naturtyper (mose og sø) og fugle i området. Der er behov for
naturforbedrende tiltag.
HT4 Hakkemosen: Eksisterende naturområde med § 3 beskyttede søer og tidligere
råstofgrav. Området skal bevares i videst muligt omfang.
HT5 Pometet: Eksisterende naturområde, som er botanisk interessant langs åen (her
er sommerhyld) træer, en § 3 beskyttet sø og Store Vejle Å løbende gennem området
på kommunegrænsen mellem Albertslund og Høje-Taastrup kommuner.
HT8 Porsemosen: Eksisterende naturområde som er meget værdifuldt. Der er en
mosaik af § 3 beskyttede naturtyper (mose, eng, overdrev, vandløb og sø) og
området er interessant botanisk. Der er padder og et rigt fugleliv bl.a. rørhøg.
Området er beliggende på kommunegrænsen mellem Høje-Taastrup og Egedal
kommuner.
HT9 Natura-2000 område: Natura 2000 – området - Vasby Mose og Sengeløse
Mose skal udpeges iht. reglerne vedr. udpegningerne til Grønt Danmarkskort. De
tilstødende § 3 beskyttede områder bør også indgå som eksisterende naturområde
uden for Natura-2000.
HT10 Cathrineberg: Udpeges som eksisterende naturområde med særlige
naturbeskyttelsesinteresser for skov, fordi der er løvskov som er mere end 100 år
gammel.
HT11 Cathrineberg Enge: Eksisterende naturområde med særlige
naturbeskyttelsesinteresser, som er botanisk interessant med en særlig natur, et rigt
dyre- og fugleliv. Der er § 3 beskyttede naturtyper (sø, mose og overdrev) og de
beskyttede vandløb Nybølle Å og Hove Å løber gennem området. Området er
beliggende på Kommunegrænsen mellem Høje-Taastrup, Roskilde og Egedal
Kommuner.
HT12 Nybølle: Eksisterende og vigtig økologisk forbindelse mellem Porsemosen og
Cathrineberg Enge ved det beskyttede vandløb - Nybølle Å langs kommunegrænsen
mellem Høje-Taastrup og Egedal Kommuner. Her er § 3 beskyttet natur (sø, eng,
mose og overdrev).
HT 13 Hove Å: Eksisterende økologisk forbindelse med § 3 beskyttede naturtyper
(eng, mose, sø) langs Hove Å, som danner en vigtig forbindelse mellem Natura 2000
området og HT11. Området er beliggende på kommunegrænsen mellem HøjeTaastrup og Roskilde kommuner.
HT14 Vasby Nord: Eksisterende naturområde med en særlig natur, som er botanisk
interessant og hot spots med sjældne planter (engblomme). Her er § 3 beskyttede
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naturtyper (sø, vandløb, eng, mose), rigt dyreliv og fugle. Området skal blive som det
er eller forbedres.
HT15 Tostholmvej: Eksisterende økologisk forbindelse med § 3 beskyttede
naturtyper (mose, vandløb og sø), som bør bevares eller forbedres.
HT17 Maglemosen: Maglemosen er et eksisterende naturområde med særlige
naturbeskyttelsesinteresser. Her er kalkoverdrev, og § 3 beskyttede naturtyper
(mose, overdrev, eng, vandløb og sø). Botanisk er det en interessant lokalitet med
sortpil, sjældne mælkebøtter og et rigt dyre- og fugleliv. Måske burde mosen
oprenses – der er ikke registreret jordforurening. Området er beliggende på
kommunegrænsen mellem Høje-Taastrup og Roskilde Kommuner.
HT18 Hedeland: Eksisterende naturområde med særlige
naturbeskyttelsesinteresser. Det foreslås at følge Naturzoneringskort for Hedeland
2017 (Rapport udarbejdet for Greve, Høje-Taastrup og Roskilde Kommuner af
AGLAJA 2017). Fokus skal være på besøgsstyring ift. rekreativ brug af området til
f.eks. bålhytter, skibakke, mountainbike m.v. Herved kan færdslen og ophold sker i
de områder som ikke er naturmæssigt har høj kvalitet og værdi (røde områder i
Aglaja-rapporten).
Rødstiplet

Generelt - Banelegemet og motorveje: Eksisterende økologisk forbindelse.
Jernbane og motorvejene i kommunen indeholder grønne områder og skråninger
omkring de menneskeskabte korridorer, som fungerer som spredningskorridorer for
planter, insekter, dyr og fugle samt fourageringsområder for rovfugle.

Grøn

Potentielle naturområder og økologisk forbindelser:
HT2 Mølleåen: Området er et potentielt naturområde med § 3 beskyttede små søer i
området, Mølleåen og træer.
HT6 Snubbekorsvej: Skovrejsningsområdet, kan blive et potentielt naturområde ift.
skov. Der er § 3 beskyttede naturtyper (sø og mose) i området.
HT7 Vikingelandsbyen: Området er et potentielt naturområde med træer,
beskyttede naturtyper (eng, mose, vandløb og sø) og et rigt fugleliv (rovfugle –
rørhøg, gøg og ravne). Området går på tværs af Høje-Taastrup og Albertslund
kommuner.
HT16 Hvedstrup: Potentiel økologisk forbindelse mod Hvedstrup for våde biotoper.
Her er § 3 beskyttede natur (sø, vandløb og mose). Området lægger på
kommunegrænsen mellem Høje-Taastrup og Roskilde kommuner.
HT19 Fjordkilen: Potentiel økologisk forbindelse og kobling af den våde natur ved
Trekroner (Roskilde Kommune) i en våd korridor fra Hedeland, Trekroner mod Store
Valby og Roskilde Fjord.
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HT20 Råstofgrav ved Vasby: Potentielt naturområde. Ved nedlæggelse af
råstofindvindingen skal naturen efterbehandles. Det foreslås, at der ikke udlægges
muldjord, men i stedet lader området henlægge til gavn for den tørre natur og naturlig
succession og indvandring af dyr og planter.
HT22 Røjlegrøften: Området er et potentielt naturområde. Biodiversiteten i området
er lav, men der kan udvikles overdrev på støjvolden med den rette pleje. Der kan ske
spredning af dyr fra Ishøj Dyrepark (I10) langs fredskoven mod syd. Der mangler et
spang over udløbet af Røjlegrøften. Området er beliggende på kommunegrænsen
mellem Høje-Taastrup og Ishøj Kommuner.
HT24 Ved Høholmvej: Potentiel forbindelse mellem Sengeløse Mose HT9 og
Porsemosen HT8 med § sø og mose, grøfter og bevoksninger.
HT25 Ved Stenbuen: Potentiel forbindelse mellem Hedeland HT18 og Sejlbjerg
Mose/Solhøj I3 med idrætsanlæg syd for Stenbuen og haveforeninger vest for
Brandhøjgårdsvej.
Gul

Område med fremtidig byudvikling - fokus på grønne kiler og korridorer:
HT21 Hedehusene og Nærheden: Ved udvikling af nye boligområder, skal
naturvenlige tiltag indtænkes bl.a. ingen gødskning, ingen ud såning, anvendelse af
hjemmehørende planter, brug af grønne tage og grønne korridorer med en varieret
natur. I begge områder bør der være fokus på at skabe grønne kiler/korridorer og
potentielle naturområder mod henholdsvis Ishøj og Roskilde Kommuner samt de af
Naturrådet udpegede områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser nordvest for
Soderup, Hedeland og Lille Vejleå.
HT23 Marbjerg: Ved udvikling af nye boligområder, skal naturvenlige tiltag
indtænkes bl.a. ingen gødskning, ingen ud såning, anvendelse af hjemmehørende
planter, brug af grønne tage og grønne korridorer med en varieret natur. I begge
områder bør der være fokus på at skabe grønne kiler/korridorer og potentielle
naturområder mod henholdsvis Ishøj og Roskilde Kommuner samt de af Naturrådet
udpegede områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser nordvest for Soderup,
Hedeland og Lille Vejleå.

Sort

Område der skaber synergi og bidrager til andre formål:
I2 Rekreation - Sejlbjerg Mose til Lille Vejle Å: Missing link i forhold til rekreative
interesser. Der bør være mulighed (stiforbindelse) for at komme fra Sejlbjerg Mose
og Lille Vejleå til kysten ved Køge Bugt (for gående, cyklende og ridende). Dette kan
samtidig skabe en grøn korridor og bidraget rekreativt til byudviklingsområdet.
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4.6 Ishøj Kommune
Kort med områder ses i bilag.
Rød

Eksisterende naturområder og korridorer:
I1 Torslunde: Afgrænsningen af de to eksisterende naturområder, som er udpeget
ved Torslunde med gammel skov og beskyttede natur (mose, eng, sø og vandløb)
slås sammen til et område. Området har et rigt dyreliv af flagspætter, rådvildt, harer.
Anbefaling om at dødt ved/træer ikke bør fjernes af hensyn til fugle og insekter
medmindre det udgør en sikkerhedsmæssig risiko ift. færdsel og anvendelse af
området. Fliser i Lille Vejle Å bør fjernes og der skal opretholdes en stabil vandstand.
I3 Solhøj: Eksisterende naturområde med våd og lysåben natur. Få § 3 beskyttede
arealer (sø, mose og vandløb). Området er botanisk interessant og med stor
variation. Det er vigtigt at bevare området. Måske kan man etablere græsning i
området.
I5 Området ved Lille Vejlesø og Jægersø: Eksisterende naturområde med § 3
beskyttede naturtyper - søer samt saltpåvirkede beskyttede strandenge og
strandoverdrev samt vandløb. Botanisk en helt i top lokalitet, som også anvendes
rekreativt. Det er en god fuglelokalitet med dobbeltbekkasin, krikand og gråand.

Rødstiplet

Generelt - Banelegemet og motorveje: Eksisterende økologisk forbindelse.
Jernbane og motorvejene i kommunen indeholder grønne områder og skråninger
omkring de menneskeskabte korridorer, som fungerer som spredningskorridorer for
planter, insekter, dyr og fugle samt fourageringsområder for rovfugle.
I6 Økologisk korridor lang Lille Vejle Å: Eksisterende økologisk forbindelse og
korridor som skaber sammenhæng mellem området I1- Torslunde og I5 ved søerne
ved kysten. Når Lille Vejle Å skal restaureres bør åen ledes uden om Ishøj sø. Vådt
område med både § 3 beskyttede naturtyper (sø, mose, eng, vandløb og
strandoverdrev) og fugle.
I7 Lille Vejle Å: Eksisterende økologisk forbindelse, hvis tilstand kan forbedres. Der
er tale om et fladt område med det dybtliggende § 3 beskyttede vandløb – Lille Vejle
Å. Der skal bare være naturlig succession i området.

Grøn

Potentielle naturområder og økologisk forbindelser:
I8 Ny skov ved Ishøj Landsby: Potentielt naturområde og nyt skovrejsningsområde
med søer ved Ishøj Landsby. I området er der gråand og gæs. Hvis området ses i
forbindelse med kolonihaverne med småfuglene mod Lille Vejle Å og golfbanens § 3
beskyttede vandhuller/paddehuller, kan der skabes et større potentielt naturområde.
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I9 Ishøj Golfbane: Potentielt naturområde. Golfbanen rummer § 3 beskyttede
vandhuller/paddehuller, se også I8.
I10 Ishøj Dyrepark: Potentiel økologisk forbindelse og skovområde ved Ishøj
Dyrepark m. dyrehold. Forbindelse mod Tranegilde Mark. Der er behov for en
faunapassage.
Sort

Område der skaber synergi og bidrager til andre formål:
I2 Rekreation - Sejlbjerg Mose til Lille Vejle Å: Missing link ift. rekreation. Der bør
være mulighed for at komme fra Sejlbjerg Mose og Lille Vejleå til kysten ved Køge
Bugt (for gående, cyklende og ridende). Dette kan samtidig skabe en grøn korridor og
bidraget rekreativt til byudviklingsområdet.

4.7 Vallensbæk Kommune
Kort med områder ses i bilag.
Rød

Eksisterende naturområder og økologisk forbindelser:
V1 Vallensbæk strandenge: Eksisterende naturområde. Strandparken og området
ved Vallensbæk Strand bør bibeholdes som et område med særlige
naturbeskyttelsesinteresser. Det er en kystkorridorer og der er strandenge og
vandhul. Her er gul vipstjert, padder (bl.a. strandtudse), grønbroget tudse jager på de
bare områder. Strandområdet ønskes plejet, så det bliver en rigtig god lokalitet for
grønbroget tudse. Området i Strandparken er botanisk af høj kvalitet og en
interessant fuglelokalitet jf. DOF-databasen. De § 3 beskyttede naturtyper
(strandeng, eng, vandløb og sø) og eksisterende forhold skal bevares. Der er
rekreative interesser i området, men det anbefales at der kun skal være et
bæredygtigt slid på arealerne. Hele området er et kerneområde.
V2 Tranegilde og Vallensbæk Moser: Eksisterende økologisk forbindelse med § 3
beskyttede naturtyper (eng, vandløb, sø og mose) med enkeltstående træer. Den
våde korridor omfatter Tranegilde og Vallensbæk Mose, Traneparken, klimaprojekt
Skovmosen og den grønne kile mod Vallensbæk Strand. Botanisk udflugtsmål. Der
har tidligere været et godt rigkær, som der er mulighed for at få igen, hvis muldjorden
fjernes ned til mineraljorden på lokaliteten.
V3 Store Vejle Å: Eksisterende økologisk forbindelse med § 3 vandløb, se også V2.
V5 Tueholmsøen: Eksisterende naturområde ved Tueholmsøen med § 3 beskyttede
naturtyper (mose, eng, vandløb, overdrev og sø). Der er fugle, stor gyvelkvæler,
isfugl, større dyr, råvildt og skov. Hvis man fjerner muldjorden, er området også
botanisk interessant. Området bruges rekreativt.
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Grøn

Potentielle naturområder og økologisk forbindelser:
V6 Rekreativ støjvold: Der er en vision om en rekreativ støjvold, som på sigt kan
blive en potentiel økologisk forbindelse, hvis naturforbedrende tiltag tænkes ind i
planlægningen. Der er kun enkelte små § 3 beskyttede søer i området.
V7 Grøn kile: Den grønne kile og transportkorridoren i fingerplanen mod Brøndby
bør udpeges som potentielt naturområde, da tilstanden kan blive bedre. Her er der §
3 beskyttede søer og vandløb.

Rødstiplet

Generelt - Banelegemet og motorveje: Eksisterende økologisk forbindelse.
Jernbane og motorvejene i kommunen indeholder grønne områder og skråninger
omkring de menneskeskabte korridorer, som fungerer som spredningskorridorer for
planter, insekter, dyr og fugle samt fourageringsområder for rovfugle.

Sort

Område der skaber synergi og bidrager til andre formål:
V4 Vallensbæk Sø: Rekreativt område og beskyttet sø. Her er grågæs. Store Vejle Å
bør føres uden om Vallensbæk og Tueholmsøen for at forbedre vandkvaliteten i
Store Vejle Å.
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Bilag 1 Kortbilag med kort for de enkelte kommuner
Albertslund Kommune
Ballerup Kommune
Glostrup Kommune
Herlev Kommune
Høje-Taastrup Kommune
Ishøj Kommune
Vallensbæk Kommune
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Bilag 2 Mødereferat af afslutningsmøde

27. juni 2018
Mødereferat

Høje-Taastrup Kommune
Høje Tåstrup Kommune, Sekretariatsbistand
lokale naturråd
Afslutningsmøde

Projekt nr.: 230373
Dokument nr.: 1228958998
Version 2
Referent: MAC

Mødetid/-sted
25. juni 2018, kl 17-20, Rådhuset i Høje-Taastrup Kommune

Mødedeltagere:
Anne-Marie C. Bürger, Dansk Botanisk Forening
Anne Wilms, Friluftsrådet
Christian Lerche, Landbrug & Fødevarer
Erik de Place Bjørn, Danmarks Naturfredningsforening
Jan Sørensen, Danmarks Jægerforbund
John Frisenvænge, Dansk Ornitologisk Forening
Jan Holm, Albertslund Kommune
Nicolai Reinhold Christensen, Ishøj og Vallensbæk Kommune
Thomas Christensen, Ballerup Kommune
Fanny Grabmayr, Ballerup Kommune
Mette R. Larsen, Glostrup Kommune
Bolette Halfdan-Nielsen, Herlev Kommune
Arne Schøller Larsen, Høje-Taastrup Kommune
Vibeke Heskjær Christensen, Høje-Taastrup Kommune
Maria Christensen, NIRAS

Fraværende:
Lars A. Clark Grøn Hverdag
Henrik Skou Hansen, Landbrug & Fødevarer
Kris Ømann Herlev Kommune
Henriette Gerlach, NIRAS

Fordeling:
Alle deltagere

Næste møde:
Der er ikke flere møder
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Dagsorden
1. Præsentation af Naturrådets udpegninger og principper
2. Information fra kommunerne om det videre arbejde
3. Samling af erfaringer fra naturrådene i Danmark
4. Evaluering af proces
5. Eventuelt

1 Præsentation af Naturrådets udpegninger og principper
Anne-Marie præsenterede Naturrådets arbejde. Udpegningerne er udført som et fælles arbejde, og alle
deltagere i Naturrådet har bidraget. Samarbejdet har været godt og konstruktivt med mange gode
diskussioner.
Naturrådets arbejde med udpegninger er baseret på lokal viden, input fra kommunerne, Kraks kort, kort
og naturapps på smartphones, IGN skovkort, biodiversitetskortet, cykelture rundt i området, mm.
Der er udpeget eksisterende korridorer langs mange af de store veje og jernbaner fordi der er
skråninger, støjvolde og bevoksninger langs anlæggene. Her er Ballerup Kommunes projekt om
undersøgelse af biodiversitet på støjvolde interessant i forhold til at øge biodiversiteten i disse korridorer.
Motorveje fungerer fx som spredningsvej for salttolerante arter som engelskgræs.
Korridorer kan opdeles i våd, tør, skov, kyst. Det har Naturrådet ikke nået at gøre.
De potentielle naturområder kan bruges til placering af erstatningsnatur. Ved administration af potentielle
områder fx i forhold til ønsker om placering af nyt byggeri eller inddragelse af areal anbefales det at, at
stille krav om pleje af arealer der mangler pleje, fx gravhøje eller andet.
Der er udpeget en del bynatur for at skabe sammenhæng mellem områder. Et godt eksempel er
Stadionparken i Glostrup, hvor rekreative områder med natur i ”øer” er indarbejdet i boligområdet.
Der er også fokuseret på bevarelse af gamle træer og allé med gamle træer er udpeget.
Arne nævnte, at der skal sikres sammenhæng til andre naturråds udpegninger. Umiddelbart ser det ud til
at Naturrådets udpegninger passer godt med modtagne udpegninger fra Naturråd nr. 14.
Hele Naturrådets og især Friluftsrådet vil gerne sikre at arbejdet videreføres.

2 Information fra kommunerne om det videre arbejde
Arbejdet skal indgå i kommunernes arbejde Grønt Danmarkskort og indgå i kommuneplan, og det er
primært en planlægningsopgave. Men i kommuneplanen skal også indgå hvordan udpegningerne i praksis
vil blive forvaltet.
Høje-Taastrup Kommune vil præsentere det modtagne materiale fra Naturrådet for politikerne i en
mødesag for udvalget. Mødesager og bilagsmateriale er offentligt tilgængeligt. Planen er at gå i gang lige
efter sommerferien. Forventer kommuneplanrevision ved årsskiftet. I første omgang bliver der primært
arbejdet med principper, fx at ved byudvikling skal gamle træer bevares.
Ishøj Kommune er i gang med kommuneplanrevision og forslag til kommuneplan skal forlægges politisk
til november. De foreløbige udpegninger præsenteres for planchefen i denne uge. Nicolai er inspireret af
Naturrådets udpegning fx ved dyreparken. Ved kommunens udpegninger til Grønt Danmarkskort
skal der også tage hensyn til andre udpegninger og de skal afstemmes hermed.
Vallensbæk Kommune er i gang med planstrategi, og næste kommuneplanrevision forventes i 2019.
Naturrådets arbejde forventes at blive præsenteret for udvalget til sensommer/efteråret.
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Ishøj Kommune er i kontakt med nabokommunerne om mulige udpegninger på tværs af
kommunegrænserne.
Albertslund Kommune har forslag til ny kommuneplan i høring i øjeblikket. Miljøstyrelsen har indsendt
høringssvar om manglende udpegning af Grønt Danmarkskort. Jan skriver lige nu på mødesag om Grønt
Danmarkskort. Det er ikke afklaret om det kommer med i denne planrevision eller måske først i næste.
Jan regner med at bruge alle Naturrådets udpegninger i det videre arbejde og er glad for de blå
udpegninger i Vestskoven, som kan bruges til videre forvaltning af området. Rart med aktivt Naturråd.
Det er udpeget meget i byzonen (kommunens parkområder).
Herlev Kommune er gang med revision af kommuneplan. Naturrådets arbejde bliver nok forelagt det
politiske udvalg. Kommunen arbejder på at bevare gamle træer, er begyndt at efterlade dødt ved. Godt
at områdeudpegning er kommunegrænseoverskridende. Herlev Kommune er i dialog med
nabokommuner og har flere tværfaglige projektet hvor biodiversitet indgår.
Glostrup Kommune skal i gang med planstrategi til efteråret. Herefter kommer revision af
kommuneplanen. Naturrådets arbejde forventes at indgå heri. Udpegningerne forventes at kunne indgå.
Ballerup kommune går i gang med kommuneplanrevision i efteråret. Måske præsenteres Naturrådets
udpegninger som eget punkt på udvalgsmøde. Thomas er meget glad for udpegningerne. Kunne godt
tænke sig flere ord om hvorfor de er udpeget i den ene eller anden kategori, fx B13 er potentiel korridor
og ikke eksisterende. Naturrådet svarer at dette område mangler rette pleje, ikke har så høj kvalitet.
Generelt gælder at alle forslag til kommuneplan kommer i høring, så organisationerne har mulighed for at
komme med høringssvar.
Kommunerne vil gerne fastholde et fagligt grønt netværk i de 7 kommuner

3 Samling af erfaringer fra naturrådene i Danmark
KL har taget initiativ til en rapport med samling af erfaringer og inspiration fra alle naturråd i Danmark.
KL skriver en lille indledning om arbejdet men ellers er det afrapportering fra de enkelte råd.
Naturråd nr. 13 vil gerne med bidrage med afrapporteringen af rådets arbejde.
Nogle af de enkelte organisationer med deltagelse i Naturrådet laver også opsamlinger af erfaringer fra
naturrådene. Runde med de enkelte organisationer:
•
•
•
•
•
•

Jægerforbundet er i gang med landsopsamling.
DN har fulgt arbejdet og bedt om orienteringer og vil lave opsamling og måske evaluering om
fremtidigt arbejde.
DBF har ikke planer om opsamling.
Landbrug & Fødevarer har fulgt med i arbejdet men laver ikke opsamling.
Friluftsrådet er løbende orienteret om arbejdet men ved ikke, om der vil blive fælles opsamling.
DOF var der opstart fællesmøde, og måske kommer der også noget opsamling.

4 Evaluering af proces
Naturrådet synes at det har været godt at kommunen ikke var til stede ved møderne. Det har været godt
og mere frit at kommunerne ikke har været til stede.
Det har været godt med et lille naturråd.
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Det har været fortolket forskelligt i de enkelte Naturråd i Danmark om kommunerne skulle deltage i
møderne. I nogle Naturråd har kommuner har været observatører.
Runde med kommunernes oplevelse af processen:
•

•
•

Vibeke har syntes det har været en meget tryg proces med fælles start, og med præsentation af
alle kommuner, som har skabt et fælles grundlag af arbejde ud fra. Referater har været gode.
Processen har kørt godt og kommunen får materiale de kan bruge.
Mette synes at Naturrådet har arbejdet meget seriøst og lagt et stort arbejde i det.
Jan H synes også at det har været trygt og er glad for ikke at skulle deltage i mange møder uden
for arbejdstid.

Samlet kan det konkluderes, at det er en fordel for både kommuner og Naturrådet, at kommunerne ikke
har deltaget i møderne.
Godt med alle dokumenter på FTP-server, så der var adgang og alle kunne følge med.
John synes at Biodiversitetskortet skal også have lidt ros i forhold til områder man ikke kender. AnneMarie mener dog at score i kortet skal tages med visse forbehold. Alle er enige om at det er godt at have
noget at gå ud fra.
De andre kommuner udtrykker tak til sekretariatskommunen. Arne er glad for at have en konsulent som
sekretær. Neutralt med konsulent til at udføre en del af arbejdet som sekretariatsfunktion.
Vibeke synes at det er en styrke med samarbejde om naturudpegninger på tværs af kommuner, især
med de relativt set små kommuner omkring hovedstaden.
Vi aftalte at erfaringerne fra evalueringen skal indgå i afrapporteringen.

5 Eventuelt
Intet til eventuelt
Mødet er hævet og tak for indsatsen til alle deltagere.
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Anbefalinger fra Det Lokale Naturråd nr. 14
Naturråd nr. 14 dækker følgende kommuner
Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Frederiksberg Kommune, Hvidovre Kommune, København
Kommune, Rødovre Kommune, Tårnby Kommune

Sekretariatskommune
Tårnby Kommune

1. Naturråd 14’s anbefalinger til Grønt Danmarkskort
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Tårnby Rådhus, den 13. juni 2018
Naturråd 14 har nu afsluttet sit arbejde i henhold til kommissoriet for naturråd, jf. bekendtgørelse
om etablering af lokale naturråd 7.
Naturrådets arbejde er ifølge bekendtgørelsen berammet til perioden 15. januar 2018 til 15. juli
2018.
Naturrådets anbefalinger og udpegninger til Grønt Danmarkskort til naturrådets omfattende 7
kommuner, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København, Rødovre og Tårnby er
udarbejdet på grundlag af det materiale, som sekretariatet har stillet til rådighed. Naturrådet har
ikke inden for den korte tidsfrist, som har været afsat til arbejdet, haft mulighed for at indhente
supplerende oplysninger, foretage besigtigelser i marken eller gennemføre dialog med
interessegrupper eller lodsejere. Det er ikke lykkedes at koordinere naturrådets udpegninger med
nabonaturrådene.
Naturrådet besluttede på 1. møde at vælge et 3-personers formandskab til at tilrettelægge og lede
møderne og følge op på rådets beslutninger mellem møderne med særdeles tilfredsstillende og
meget professionel bistand fra sekretariats-kommunen, Tårnby Kommune.
•

Naturrådet har afholdt 5 møder og formandskabet 3 med sekretariats-kommunens
medarbejdere.

•

Formandskabet bestod af repræsentanter fra Danmarks Naturfredningsforening, KFUM
spejderne i Danmark samt Landbrug og Fødevarer.

•

Naturrådets anbefalinger og udpegninger er tiltrådt i enighed.

Naturråd 14 har været sammensat af repræsentanter fra følgende organisationer:
BirdLife/DOF
Dansk Skovforening
Nordsjællands Landboforening
KFUM-Spejderne i Danmark
Friluftsrådet
Vestvoldens Venner
Landbrug og Fødevarer
Danmarks Naturfredningsforening
Grøn Hverdag
Agenda 21-gruppen
DGI Storkøbenhavn
Dansk Orienterings-Forbund
Fåre- og kogræsserforeningen på Avedøre Strandeng

7

Bek nr. 971 af 07/08/2017. Bekendtgørelse om etablering af lokale naturråd.
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DGI Storkøbenhavn er i løbet af processen udtrådt efter eget ønske.
Deltagelse i møderne ses af mødereferaterne på Tårnby Kommunes hjemmeside.

1.1 Generelle anbefalinger til kommuneplanstrategier og kommuneplanlægning
Eksisterende naturområder inden for naturrådets geografiske område har et særligt
beskyttelsesbehov, fordi naturen og de relativt få åbne områder er fragmenterede og under hårdt
pres fra befolkningstilvækst og byudvikling. Da regionen i forvejen er tætbefolket er der tillige et
stort rekreativt pres på naturen. Derfor skal alle eksisterende og beskyttede naturområder samt
eksisterende økologiske forbindelser indgå i Grønt Danmarkskort.
De eksisterende naturområder og økologiske forbindelser foreslås suppleret og støttet på følgende
måder:

1. Naturområder, herunder fredede, som midlertidigt er tilladt anvendt til andre formål,
udpeges til potentielle naturområder, (f. eks. Bellahøjmarken og haller, Rødovre Sportshal
og dele af Damhus Tivoli).
2. Bræmmer langs naturområder i bymæssig sammenhæng udpeges med henblik på at
understøtte flora og fauna.
3. Eksisterende, åbne vandløb udpeges med henblik på i videst muligt omfang at opretholdes
og udvikles som økologiske samt rekreative forbindelser, særligt med henblik på forbedring
af vandkvalitet.
4. Oprindelige strandenge, herunder på Amager Fælled, skal indgå som naturområder med
særlige beskyttelsesbestemmelser.
5. Potentielle byudviklingsområder skal i forbindelse med kommuneplanlægning vurderes
med henblik på udpegning som potentielle naturområder, (f. eks. Benzinøen, Amager Øst,
DSB Vestre Remisepark, Ydre Nordhavn, Sydhavnstippen og Bådehavnsgade).
6. Kirkegårde, lystbådehavne, dele af Københavns Lufthavn, parker og idrætsarealer, (f.eks.
Kløvermarken og Valby Idrætspark) skal vurderes med henblik på udpegning som
potentielle naturområder.
Det skal desuden undersøges, hvordan en mere ekstensiv og differentieret drift samt især
pleje kan fremme vilkår for forøgelse af flora og fauna.
7. Bebyggede områder, såvel bolig- som erhvervsområder, skal i videst muligt omfang
understøtte rekreation og biodiversitet i forbindelse med anlæg og drift af ubefæstede
friarealer.
8. Vigtige fugletræksruter skal i kommuneplaner friholdes for højhus- bebyggelse.
9. Værdifulde naturområder og økologiske forbindelser, der er adskilt af veje eller jernbaner,
skal forbindes med faunapassager, (f.eks. Vestvolden og Vestskoven, der er blevet adskilt
af store motorvejsanlæg).
10. Landbrugsområder og dyrkede arealer i landzone med produktion skal understøtte natur og
rekreation og kan efter frivillig overenskomst, overgå til rekreative naturarealer, såfremt
landbrugsdriften ophører.
162

11. Restarealer, f.eks. jernbaneskråninger, rabatter, støjvolde og kanter langs kanaler udpeges
som potentiel natur og økologiske forbindelser.
12. Erstatningsskov skal så vidt muligt rejses i nærhed af den skov, som erstatningsskoven
erstatter. Dette gælder specielt når der er tale om bynær skov.
13. Rekreative hensyn og naturhensyn skal integreres i klimatilpasningsprojekter, (f.eks. ved
design af regnvandsbassiner og udnyttelse af vandløb til forsinkelsesformål).

Det anbefales, at der i kommuneplanernes retningslinjer indarbejdes bestemmelser om;
•

at de områder, der er udpeget i Grønt Danmarkskort, skal friholdes for byggeri, anlæg og
ændret arealanvendelse, der forringer muligheden for at bevare områdernes eksisterende
natur. Derudover skal naturkvaliteten for områderne forbedres.

•

at planlægning og administration skal fremme etablering af de foreslåede potentielle
naturområder og potentielle økologiske forbindelser i videst muligt omfang.

Ved prioritering af kommunalbestyrelsens naturindsats anbefales det;
•

at naturgenopretning, naturudvikling, naturpleje samt andre naturindsatser prioriteres højt
inden for de områder, der er udpeget i Grønt Danmarkskort.

•

at der udarbejdes en handlingsplan for naturgenopretning og naturudvikling og rekreativt
friluftsliv i de potentielle naturområder, der er udpeget i Grønt Danmarkskort.

•

at der udarbejdes en handlingsplan for naturgenopretning, og naturudvikling for de
potentielle økologiske forbindelser, der er udpeget i Grønt Danmarkskort.

•

at der udarbejdes plejeplaner for offentligt ejede grønne områder, der er udpeget i Grønt
Danmarkskort, så naturindholdet på disse fremmes mest muligt.

•

at der skal optages forhandlinger med private lodsejere om naturgenopretning og
naturudvikling samt at der etableres demonstrationsprojekter (for eksempel for
erhvervsområder, boligselskabsområder og villahaver).
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Bilag 1A Kort over Naturråd 14's udpegninger
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Bilag 1B Kort over Naturråd 14's udpegninger
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Bilag 2 Liste over udpegninger

Udpegning

Type udpegning

Bemærkninger

1

Københavns Lufthavn

Potentielle naturområder

2
3
4

Potentielle naturområder
Potentielle naturområder
Potentielle naturområder

5

Skovrejsningsområde
Skovrejsningsområde
Avedøreholmen (nord-vest)
og Brøndby lystbådehavn
Valby Idrætspark

Mere differentieret pleje. Tiltag med bl.a.
højere varierende græssorter og buske i
udkanten af lufthavnen
Evt. forbindelse med Ugandaskoven
Evt. i forbindelse med eksisterende skov.

6

Kløvermarken

Potentielle naturområder

7

Del af Amager Fælled (vest for
Sundby Station)
Prøvestenen
Ydre Nordhavnen
Lynetten
Bispebjerg Kirkegård
Genforeningspladsen
Assistens Kirkegård
Bellahøjmarken

Potentielle naturområder

Potentielle naturområder

16
17
18

Grøndalslund Kirkegård og
Schweizerdalsparken
Frederiksberg Idrætsanlæg
Solbjerg Parkkirkegård
Vestre Kirkegård

19

Del af Damhus Tivoli

Potentielle naturområder

20

Rødovre Sportshal og
Stadionparken
Rødovre Kirkegård
Boldbane ved E47/E20
Brøndby Golfklub
Kalveboderne
Sundby Kirkegård
Tårnby Kirkegård
Svanemøllen Kaserne
Peberholmen
Egegårdsparken
Botanisk Have
Frederiksberg Kirkegård
Holmens Kirkegård
Garnisons Kirkegård

Potentielle naturområder

Numme
r

8
9
10
11
12
13
14
15

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Potentielle naturområder

Potentielle naturområder
Potentielle naturområder
Potentielle naturområder
Potentielle naturområder
Potentielle naturområder
Potentielle naturområder
Potentielle naturområder

Potentielle naturområder
Potentielle naturområder
Potentielle naturområder

Potentielle naturområder
Potentielle naturområder
Potentielle naturområder
Potentielle naturområder
Potentielle naturområder
Potentielle naturområder
Potentielle naturområder
Potentielle naturområder
Potentielle naturområder
Potentielle naturområder
Potentielle naturområder
Potentielle naturområder
Potentielle naturområder

Vurderes med henblik på udpegning som
potentielt naturområde
Vurderes med henblik på udpegning som
potentielt naturområde
Sikre naturområde på Amager Fælled

Mere differentieret pleje af kirkegård
Mere differentieret pleje af sportsanlæg
Mere differentieret pleje af kirkegård
Fredet område med tilladte midlertidige
aktiviteter skal omdannes til naturområde.
Inklusiv Grøndal Multicenter.
Mere differentieret pleje af kirkegård
Mere differentieret pleje af sportsanlæg
Mere differentieret pleje af kirkegård
- og omkringliggende kolonihaver. Mere
differentieret pleje af kirkegård.
Fredet område med tilladte midlertidige
aktiviteter skal omdannes til naturområde
Fredet område med tilladte midlertidige
aktiviteter skal omdannes til naturområde
Mere differentieret pleje af kirkegård
Mere differentieret pleje af sportsanlæg
Mere differentieret pleje af sportsanlæg
Styrke den ”blå” natur
Mere differentieret pleje af kirkegård
Mere differentieret pleje af kirkegård

Etablering af grønt område
Mere differentieret pleje af kirkegård
Mere differentieret pleje af kirkegård
Mere differentieret pleje af kirkegård
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33
34
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Trekroner
Vestre Remisepark
Kastrup Kirkegård
Vor Frelser Kirkegård
Store Magleby Kirkegård
Brønshøj Kirkegård
Brøndbyvester Kirkegård
Risbjerg Kirkegård
Hvidovre Kirkegård
Den Muslimske Gravplads
Brøndbyøster Kirkegård
Emdrupparkens Idrætsanlæg
Gasværksgrunden
Sundby Idrætspark og
Englandsparken
Kastrup Idrætsanlæg
Travbaneparken
Tårnby Stadion
Vestamager Idrætsanlæg
Hollænderhallen
Hvidovre Stadion
Avedøre Stadion
Brøndby Stadion
Svanholm Cricketbane
Boldbaner ved
Strandesplanaden
Sydlige del af Avedøre
Holmen
Rensningsanlæg og
omkringliggende kolonihaver
Søerne

Potentielle naturområder
Potentielle naturområder
Potentielle naturområder
Potentielle naturområder
Potentielle naturområder
Potentielle naturområder
Potentielle naturområder
Potentielle naturområder
Potentielle naturområder
Potentielle naturområder
Potentielle naturområder
Potentielle naturområder
Potentielle naturområder
Potentielle naturområder

Mere differentieret pleje af kirkegård
Mere differentieret pleje af kirkegård
Mere differentieret pleje af kirkegård
Mere differentieret pleje af kirkegård
Mere differentieret pleje af kirkegård
Mere differentieret pleje af kirkegård
Mere differentieret pleje af kirkegård
Mere differentieret pleje af kirkegård
Mere differentieret pleje af kirkegård
Mere differentieret pleje af sportsanlæg
Mere differentieret pleje af sportsanlæg
Mere differentieret pleje af sportsanlæg

Potentielle naturområder
Potentielle naturområder
Potentielle naturområder
Potentielle naturområder
Potentielle naturområder
Potentielle naturområder
Potentielle naturområder
Potentielle naturområder
Potentielle naturområder
Potentielle naturområder

Mere differentieret pleje af sportsanlæg
Mere differentieret pleje af sportsanlæg
Mere differentieret pleje af sportsanlæg
Mere differentieret pleje af sportsanlæg
Mere differentieret pleje af sportsanlæg
Mere differentieret pleje af sportsanlæg
Mere differentieret pleje af sportsanlæg
Mere differentieret pleje af sportsanlæg
Mere differentieret pleje af sportsanlæg
Mere differentieret pleje af sportsanlæg

Potentielle naturområder

Beskytte of udvikle kanaler mm.

Potentielle naturområder

Ved Damhusåens udløb

Eksisterende naturområder
Eksisterende naturområder

63

Valbyparken, Sydhavnstippen
og Kystagerparken
Amager Fælled, Kalvebod
Fælled og Grønjordssøen
Saltholmen

Skabe mere naturlig søbred omkring alle
søerne efter eksempel fra Sankt Jørgens
Sø
Sikre og forbedre området

64

Utterslev Mose

Eksisterende naturområder

65
66
67
68

Christianshavns Vold
Strandparkerne
Emdrup Sø
Skov ved
Middelalderlandsbyen
Kongelunden
Fælledparken
Kastellet
Brøndbyskoven
Avedøresletten
Frederiksberg Have og
Søndermarken

Eksisterende naturområder
Eksisterende naturområder
Eksisterende naturområder
Eksisterende naturområder

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

69
70
71
72
73
74

Eksisterende naturområder
Eksisterende naturområder
Udpegning omfatter hele det fredede
område ""Utterslev Mose""

Eksisterende naturområder
Eksisterende naturområder
Eksisterende naturområder
Eksisterende naturområder
Eksisterende naturområder
Eksisterende naturområder
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75
76
77
78
79
80

84

Ørstedparken
Kongens Have
Østre Anlæg
Bispeengen
Landbohøjskolens Have
Amager Fælled - Kalvebod
Fælled
Islands Brygge - Amager
Fælled
Forbindelse ved Svanemølle
Strand
Forbindelse gennem
Nordhavnen
Ryvangen - Hillerødgade

85

Rødovre Parkvej

86

Forbindelse over Jyllingevej

87

Svenskeholm - Avedøre
Holme
Utterslev Mose - Emdrup Sø

81
82
83

88
89
90

Utterslev Mose Fælledparken
Italiensvej

91

Strandesplanaden

92

Fritlæggelse af Ladegårdsåen

93

Den Grønne Sti

94

Søndermarken - Kalveboderne

95

Dalgas Boulevard

96

Prøvestenen - Refshaleøen

97

Kystforbindelse langs
lufthavnen
Kystforbindelse ved Søvang

98
99
100
101

Nord for Brøndby Strands
søer
Avedøreholmen - Vestvolden
Kløvermarken til
Strandparken

Eksisterende naturområder
Eksisterende naturområder
Eksisterende naturområder
Eksisterende naturområder
Eksisterende naturområder
Potentielle økologiske
forbindelser
Potentielle økologiske
forbindelser
Potentielle økologiske
forbindelser
Potentielle økologiske
forbindelser
Potentielle økologiske
forbindelser
Potentielle økologiske
forbindelser
Potentielle økologiske
forbindelser
Potentielle økologiske
forbindelser
Potentielle økologiske
forbindelser
Potentielle økologiske
forbindelser
Potentielle økologiske
forbindelser
Potentielle økologiske
forbindelser
Potentielle økologiske
forbindelser
Potentielle økologiske
forbindelser
Potentielle økologiske
forbindelser

Potentielle økologiske
forbindelser
Potentielle økologiske
forbindelser
Potentielle økologiske
forbindelser
Potentielle økologiske
forbindelser
Potentielle økologiske
forbindelser
Potentielle økologiske
forbindelser
Potentielle økologiske
forbindelser

Faunapassage over traffikeret vej
Kystnær forbindelse

Omfatter Lersøparken,
kolonihaveområder, mm.
Ny økologisk forbindelse på tværs af
Rødovre Kommune
Faunapassage over traffikeret vej
Forbindelse mellem landområder
Forbindelsen fortsætter hele vejen til
Gentofte Sø/kysten
Via Bispebjerg Parkallé og Lersø Parkallé
Udvikling af allé med høje træer
Udvikling af allé med høje træer
Skabe sammenhæng mellem Grøndalen
og Peblinge Sø

Delt op i tre etaper: Søndermarken til
Vestre Kirkegård, Vestre Kirkegård til
Vestre Remisepark og Vestre
Remisepark til Kalveboderne. Evt. koblet
med mere differentieret pleje af
Bavnehøj Idrætsanlæg.
Udvikling af allé med høje træer
Bedre, kystnære forbindelser på den
nordøstlige del af Amager
Forbind den Blå Planet og Dragør
Forbind kystnære naturområder nordøst og syd-vest for Søvang

Faunapassage over traffikeret vej
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102
103

Kystnær forbindelse på
Brøndby Strand
Vestvolden

Eksisterende økologiske
forbindelser
Eksisterende økologiske
forbindelser

104

Harrestrup Å og Damhussøen

Eksisterende økologiske
forbindelser

105

Dragør til Søvang

106

Søvang til Kalvebod Fælled

107

Grøndalen og Grøndalsenge

Eksisterende økologiske
forbindelser
Eksisterende økologiske
forbindelser
Eksisterende økologiske
forbindelser

Udpegningen viser dele af det fredede
område "Vestvolden". Særligt den sydøstlige del af Vestvolden nord for
Avedøreholmen bør styrkes - der skal
skabes en mere tydelig sammenhæng.
Udpegningen viser dele af det fredede
område "Harrestrup Å og Damhussøen"
samt resten af Harrestrup Å beliggende i
naturråd 14's område

Bl.a. Koefods Enge
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Anbefalinger fra Det Lokale Naturråd nr. 15
Naturråd nr. 15 dækker følgende kommuner
Fredensborg Kommune, Frederikssund Kommune, Gribskov Kommune, Halsnæs Kommune,
Helsingør Kommune, Hillerød Kommune

Sekretariatskommune
Halsnæs Kommune

Forord
Det lokale Naturråd for Nordsjælland ønsker at nuværende og kommende generationer kan opleve
en rig og mangfoldig natur. Hermed fremlægges vores forslag til Grønt Danmarkskort i
Fredensborg, Frederiksund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød Kommuner.
Folketinget har ønsket, at der allerede inden kommunerne arbejder med deres kommuneplaner
kommer input fra centrale interessenter i form af repræsentanter fra naturforeninger og brugere af
naturen både erhvervsmæssigt og rekreativt.
Det er vigtigt at samarbejde for at finde de nødvendige ressourcer hos alle interesserede og derfor
fornuftigt at bringe mennesker sammen i fællesskaber for at facilitere, støtte og udvikle.
Arbejdet i Naturrådet har været præget af meget stor viden og entusiasme. På trods af den store
spredning i interesser har der været en lyst og vilje til at drøfte både principper - og forslag til
konkrete udpegninger.
Naturlig natur kan hurtigt reduceres, men genskabes ikke fra dag til dag. Naturen kræver lang tid
for at skabe øget biodiversitet. Der er en fælles anerkendelse af, at der både skal skabes plads til
natur og udvikling af nye sammenhængende naturområder samtidig med, at der skal være plads til
erhverv primært i form af landbrug og privat skovbrug.
I rapporten er der foreslået 47 nye områder til supplering af de hidtidige udpegninger. Det er i høj
grad områder, der hænger sammen med områder, der allerede indgår i de eksisterende
kommuneplaner. Det er desuden foreslået at et område udgår af de hidtidige udpegninger.
Erhvervssiden har udtrykt bekymring for, om udpegningerne bliver hindrende for den fremtidige
udvikling af de berørte erhverv.
Naturrådet lægger stor vægt på, at enhver udpegning for at udvikle naturen på private arealer skal
gennemføres via dialog og ad frivillighedens vej. Vi vurderer, at vores forslag bidrager til at skabe
grundlag for en fremtidig balanceret planlægning, hvor der skabes gode rammer for udvikling af
natur og erhverv.
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1. Grønt Danmarkskort
1.1 Grønt Danmarkskort
Formålet med Grønt Danmarkskort er at sikre en forstærket indsats for større og mere
sammenhængende naturområder i Danmark. Med Grønt Danmarkskort understøttes opfyldelsen
af FN’s og EU´s mål for biodiversitet i 2020.
FN's mål for biodiversitet er som følger: Mål 15: Livet på landet
"Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, bekæmpe
ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet."
EU's nye 2020 mål for biodiversitet er som følger:
"Standse tabet af biodiversitet og nedbrydelse af økosystemer inden udgangen af 2020, og for så
vidt det kan gennemføres genetablere disse, og samtidig intensivere EU's bestræbelser på at
standse tabet af biodiversitet på globalt plan."
Grønt Danmarkskort skal, når det er færdigudpeget, tjene som et strategisk planlægnings- og
prioriteringsværktøj, der kan anvendes af både kommuner, staten, foreninger og fonde, som
grundlag for en prioritering af kommende naturindsatser, der kan udvide eller skabe sammenhæng
mellem eksisterende værdifuld natur.

1.2 Kommuneplanlægning
Folketinget vedtog den 1. juni 2017 en ændring af planloven, som bl.a. har betydning for
kommunernes udpegninger i kommuneplanerne. Med ændringen er der foretaget en forenkling af
kommunernes planlægning for natur, så de tidligere to plantemaer om Grønt Danmarkskort og
naturbeskyttelsesinteresserne er samlet i et naturtema kaldet Grønt Danmarkskort. I dét kort skal
alle naturbeskyttelsesinteresserne være samlet og der skal være tænkt på tværs af
kommunegrænserne. Det skal sikre, at der kommer god sammenhæng i de forskellige
naturområder, så vi til sidst står med et stort naturnetværk på tværs af hele Danmark.
Grønt Danmarkskort skal bygge videre på den planlægning og udpegning af eksisterende og
potentiel natur som kommunerne har varetaget gennem en årrække. Kommunerne skal gennemgå
de eksisterende udpegninger og efter behov justere dem i lyset af de nye krav, som følger af Grønt
Danmarkskort. Det indebærer, at kommunerne skal vurdere behovet for justeringer af de
eksisterende udpegninger. Justeringen vil kunne føre til at hidtil udpegede områder udgår af
udpegningerne 8.
Følgende skal ligge til grund når kommunerne udpeger Grønt Danmarkskort:
8

Grønt Danmarkskort og naturbeskyttelsesinteresser vejledning” udgivet af Miljøstyrelsen i juni 2017
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1. Kommunerne skal udpege alle Natura 2000-områder til at indgå i Grønt Danmarkskort.
2. Kommunerne skal udpege øvrige relevante områder til Grønt Danmarkskort. Hertil skal
kommunerne anvende Digitale Naturkort til at udpege 1) beliggenheden af naturområder
med særlige naturbeskyttelsesinteresser, 2) økologiske forbindelser, 3) potentielle
naturområder og 4) potentielle økologiske forbindelser, som skal indgå i Grønt
Danmarkskort.
3. Kommunerne skal tage udgangspunkt i tre nationale kriterier, når de udpeger øvrige
relevante områder til Grønt Danmarkskort, i prioriteret rækkefølge:
• Områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser uden for Natura 2000-områderne
• Potentielle naturområder der kan udvide eller skabe sammenhæng mellem
værdifulde naturområder herunder Natura 2000-områder
• Naturområder som samtidig bidrager til andre formål, herunder klimatilpasning og
klimaforebyggelse, et bedre vandmiljø eller rekreation
4. Kommunerne skal sikre sammenhæng med nabokommunernes udpegninger.

1.3 Retsvirkning af Grønt Danmarkskort
Grønt Danmarkskort vil indgå som et plantema i kommunernes kommuneplaner. Kommuneplaner
udstikker rammer og retningslinjer for den fysiske udvikling i den pågældende kommune.
Kommuneplaner udarbejdes som følge af planlovens bestemmelser og er i offentlig høring inden
de kan endelig vedtages.
Kommuneplanen er bindende for kommunalbestyrelsens administration, dvs. når kommuner
foretager sagsbehandling og træffer afgørelser. Kommunerne har således ret og pligt til at virke for
kommuneplanens gennemførelse, hvilket fx betyder, at kommunen i forbindelse med
enkeltsagsbehandling efter planloven eller anden lovgivning skal arbejde for, at kommuneplanens
bestemmelser omsættes til virkelighed. Virkeliggørelsen af kommuneplanens bestemmelse kan
kun ske indenfor den ramme, som sektorlovgivningen giver kommunalbestyrelsen.
Kommunalbestyrelsen kan således ikke afslå landbrugets erhvervsbyggeri med henvisning til
Grønt Danmarkskort.
En kommuneplan har som udgangspunkt ikke direkte retsvirkning for borgere, erhverv, m.m., men
udelukkende for kommunalbestyrelsen. Helt konkret betyder det, at f.eks. en udpegning af områder
til Grønt Danmarkskort ikke i sig selv vil kunne få nogen betydning og eksisterende lovlig
anvendelse vil kunne fortsætte uanset udpegninger i kommuneplanen.

1.4 Afvejning af interesser i arealanvendelsen
En af ændringerne i planloven er en fornyelse af formålsparagraffen. Denne afspejler nu et politisk
ønske om at kommuner og borgere får bedre muligheder for at skabe vækst og udvikling samtidig
med at der fortsat værnes om natur og miljø. Kommunerne har som planlægningsmyndighed
ansvar for at afveje de enkelte interesser i arealanvendelsen.
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I forbindelse med Grønt Danmarkskort bliver den konkrete afvejning af interesser relevant både i
forhold til selve udpegningen af arealer til Grønt Danmarkskort, men også i kommunens
efterfølgende administration af regler, herunder særligt landzonebestemmelserne. Kommunerne
bør derfor overveje om arealer der påtænkes udpeget til Grønt Danmarkskort samtidig er udpeget
til andre formål efter planloven og om de to formål er forenelige. Som eksempelvis vil beliggenhed
af arealer til lokalisering af driftsbygninger og driftsanlæg på store husdyrbrug ikke være foreneligt
med udpegning af Grønt Danmarkskort.
Når kommunerne skal administrere efter planloven eller anden lovgivning om fx udstykning og
byggeri i landzone, vil hensynet til udpegningen af Grønt Danmarkskort indgå i kommunens
vurdering af, om der kan gives tilladelse. Det vil en række andre hensyn dog også. Kommunens
vurdering er således undergivet almindelige forvaltningsretlige regler, herunder det almindelige
forvaltningsretlige proportionalitetsprincip. Dette princip indebærer, at der skal være et rimeligt
forhold mellem det, en myndighed ønsker at opnå med en afgørelse, og den ulempe, afgørelsen vil
få for private eller offentlige interesser.
Kommunalbestyrelserne er forpligtet af udpegningerne i deres kommuneplaner. Dette svarer til den
praksis, som kommunerne hidtil har haft, når de har administreret på baggrund af planemnet om
varetagelse af naturbeskyttelsesinteresserne.

1.5 Særligt om husdyrbrug 9
Husdyrbrug forudsætter ikke planlægning efter planloven udover kravet i planlovens § 11 a, stk. 1,
nr. 10 om retningslinjer for beliggenheden af arealer til lokalisering af driftsbygninger og driftsanlæg
på store husdyrbrug (> 500 DE 10). For så vidt angår husdyrbrug der ikke er omfattet af den
bestemmelse gælder, at andre udpegninger efter planloven, herunder Grønt Danmarkskort ikke i
sig selv vil kunne få nogen betydning. Området reguleres i stedet af husdyrbrugslovgivningen og
eksisterende lovlig anvendelse vil kunne fortsætte uanset udpegninger i kommuneplanen.
Husdyrbrugslovgivningen oplister i vidt omfang, hvilke hensyn til naturinteresser, som kommunerne
skal inddrage i deres afgørelse i forhold til godkendelsespligtige husdyrbrug. Det er derfor efter
disse regler, at kommunerne skal afgøre sager om fx udvidelse af husdyrbrug. Udpegninger til
Grønt Danmarkskort kan således ikke i sig selv påvirke husdyrbrugs mulighed for udvidelse m.v.,
idet udpegninger til Grønt Danmarkskort ikke er nævnt særskilt som en interesse, der skal tages
hensyn til i afgørelser om husdyrbrug.
Kommunernes udpegninger af potentielle naturområder til Grønt Danmarkskort indebærer ikke i
sig selv, at der stilles nye krav til landbruget om naturbeskyttelse. Der lægges således vægt på, at
kommunernes udpegninger heller ikke på sigt kan påføre lodsejernes begrænsninger ift. udnyttelse
af mulighederne for landbrugsejendomme, fx til udvidelse af husdyrbrug eller ny bebyggelse.

9

Afsnittet er baseret på ”Vejledning til Grønt Danmarkskort juni 2017”, afsnit 6, udgivet af Miljø- og Fødevareministeriet
Uklart hvad tallet bliver når der skiftes fra DE (dyreenhed) til produktionsareal
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Det er Miljøstyrelsens forventning, jf. vejledning til Grønt Danmarkskort, at kommunerne
planlægger for potentiel natur på en måde, så der ikke i praksis opstår konflikter med private eller
offentlige interesser, eller sker begrænsninger af muligheder for udviklingen og vækst i kommunen.
Opstår sådanne konflikter kan kommunen ændre sin planlægning for Grønt Danmarkskort i
forbindelse med en revision af kommuneplanen efter reglerne herom i planloven, herunder
varetagelse af de nationale interesser.
Mindretals udtalelse fra: Nordsjællands Landboforening, Landbrug & Fødevarer og Dansk
Skovforening:
1.5 Punktet er indsat på initiativ af administrationen i Halsnæs Kommune, ingen foreninger har
ønsket dette afsnit. Ingen i landbrugs eller skovbrugs erhvervet har tillid til ordlyden. Frygten og
erfaringen er, at der over tid sker rådigheds indskrænkelser på udpegede arealer. Desuden
modsiges punkt 1.5 af ordlyden sidst i afsnit 1.4: "som eks vil beliggenhed af arealer til lokalisering
af driftsbygninger og driftsanlæg på store husdyrbrug ikke være foreneligt med Grønt
Danmarkskort.

1.6 Definitioner på udpegninger til Grønt Danmarkskort
I det følgende beskrives kort hvordan de forskellige definitioner for arealudpegninger til Grønt
Danmarkskort skal forstås jf. vejledning til Grønt Danmarkskort afsnit 3.2.
1.6.1 Særlige naturbeskyttelsesinteresser
Udpegningen rummer naturområder der i høj grad allerede er beskyttet efter forskellig lovgivning.
Alle Natura 2000-områder hører under denne kategori. Dertil kommer relevante fredede områder,
natur- og vildtreservater, strandbeskyttede- og klitfredede arealer, større skove og § 3-beskyttede
naturområder, hvor naturindholdet på forhånd er stort eller har stort potentiale for forbedring, og
hvor tiltag for naturen derfor kan iværksættes omkostningseffektivt. De nævnte områder
repræsenterer de grundlæggende naturværdier i landskabet og skal derfor indgå i den kommunale
udpegning af Grønt Danmarkskort.
1.6.2 Økologiske forbindelser
De økologiske forbindelser skal sikre en forbedret sammenhæng mellem naturområder og
levesteder, men der er ikke krav om, at denne sammenhæng i alle tilfælde er fysisk. Dette kan
afhænge af det konkrete landskab og de arter, som ønskes tilgodeset. Begrebet sammenhæng
anvendes i en bred fortolkning afhængig af det konkrete stedlige potentiale og kan fx omhandle
udvidelse af eksisterende naturområder, bufferzoner omkring eksisterende naturområder, fysisk
sammenhængende økologisk forbindelse fx omkring et vandløb, eller fx et område bestående af
mange mindre naturområder, som tilsammen udgør væsentlige levesteder eller fx en økologisk
forbindelse bestående af flere levesteder, som ikke er fysisk sammenhængende, men har en
økologisk funktionel sammenhæng mv.
1.6.3 Potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser
Udpegningen skal understøtte, at etablering af ny natur sker, så der opnås bedst mulig
sammenhæng og robusthed i den eksisterende natur. Intentionen er at undgå, at de mest
værdifulde naturområder ikke er tilstrækkeligt store og robuste til på sigt at bevare deres
naturkvalitet og artsindhold men ligger som isolerede øer mellem intensivt dyrkede marker, byer,
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veje m.m. De potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser vil typisk bestå af
områder, der rummer muligheder for på sigt at få en forbedret naturkvalitet og/eller bidrager til en
forbedret sammenhæng indenfor eller imellem de eksisterende naturområder.

2. Lokale Naturråd
2.1 Lokale naturråd 11
For at rådgive kommunerne i deres udpegninger til Grønt Danmarkskort er der ved en
bekendtgørelse oprettet lokale naturråd i hele Danmark. De lokale naturråd skal bistå kommunerne
med forslag til udpegning af områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort.
Det har været op til de enkelte naturråd at beslutte, hvordan de vil tilrettelægge deres arbejde.
Rådet kunne f.eks. vælge at arbejde med et samlet forslag til udpegning for hele det geografiske
område, for kun nogle specifikke områder eller måske komme med et forslag på et mere
overordnet eller strategisk niveau. Af denne grund har det været anbefalet, at naturrådets
slutprodukt ledsages af en overordnet beskrivelse af den tilgang til arbejdet, som rådet har valgt.
Naturrådene skal komme med et forslag til udpegning af områder, som skal indgå i Grønt
Danmarkskort. I dette arbejde bør naturrådene på baggrund af bl.a. udtræk fra Digitale Naturkort i
hvert fald drøfte:
• Hvad skal udpeges som områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser?
• Hvad skal udpeges som potentielle naturområder, der udvider eller skaber sammenhæng
mellem eksisterende værdifulde naturområder?
• Hvad skal udpeges som naturområder, som samtidig bidrager til andre formål
(synergieffekter)?
Naturrådene kan således blandt andet komme med forslag til udpegning af potentielle økologiske
forbindelser, som sammenbinder eksisterende værdifuld natur. Naturrådene kan også foreslå
udpegninger af potentielle naturområder ud fra et fokus på, hvor ny natur nemmest kan realiseres.
De lokale naturråd har en rådgivende rolle i relation til kommunernes arbejde med at udpege
områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort. De lokale naturråd er ikke tillagt
myndighedsbeføjelser og har ikke vetoret over de kommunale beslutninger. Det er kommunerne,
der har det endelige ansvar for, at der foretages en udpegning af områder, som skal indgå i Grønt
Danmarkskort.
Ethvert medlem af et lokalt naturråd kan fremsætte bemærkninger og udtalelser, som kommunerne
skal inddrage i deres videre arbejde med udpegning af områder, der skal indgå i Grønt
Danmarkskort. Staten forventer, at kommunerne på baggrund af anbefalinger fra naturrådene
planlægger for potentiel natur på en måde, så der ikke i praksis opstår konflikter med private

11

Bekendtgørelse om etablering af lokale naturråd (BEK nr. 971 af 07/08/2017) med tilhørende vejledning.
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2.2 Det lokale naturråd for Nordsjælland
Det lokale naturråd for Nordsjælland (geografisk område nr. 15) består af 13 forskellige foreninger
repræsenteret ved 15 medlemmer. Halsnæs Kommune traf den 15. januar 2018 afgørelse om
naturrådets sammensætning. To organisationer har fået tildelt to pladser i naturrådet hver. Dette
sikrer en ligelig fordeling af de forskellige interesser (naturbeskyttelse, naturbenyttelse og erhverv)
der kan knyttes til naturen.
Udtalelse: Landbrug & Fødevarer, Nordsjællands landboforening og Dansk Skovforening mener
ikke at 5 repræsentanter fra erhvervet/lodsejerside ud af 15 naturrådsdeltagere er en ligelig
fordeling. De pointerer, at det er netop er lodsejere, der skal ”lægge jord til” de fleste af de
anbefalinger, der fremgår af nærværende rapport.
Beslutning om suppleanter
Naturrådet besluttede at suppleanter kunne deltage på møderne, dog uden taleret. Naturstyrelsen
Nordsjælland blev tildelt plads som observatør ved møderne på lige fod med kommunerne.
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2.2.1 Medlemmer
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2.2.2 Geografisk område
Det lokale naturråd for Nordsjælland har arbejdet med naturområderne indenfor og på tværs af
kommunegrænserne i Gribskov, Fredensborg, Helsingør, Hillerød, Frederikssund og Halsnæs
Kommuner.

2.3 Arbejdsform
2.3.1 Møderække
Der har været afholdt følgende naturrådsmøder:
1. februar
28. februar
15. marts
12. april
3. maj

24. maj
14. juni

Præsentation af alle, forventninger, introduktion til arbejdet
Minikursus i lovgivning, drøftelse af arbejdsform
Foreninger holdt oplæg med deres ønsker til udpegninger af arealer
Drøftelse af generelle temaer (råstoffer, rekreativ brug, landbrug)
Drøftelse om rapportens indhold og udformning samt kort gennemgang
af udpegning af arealer, som ønskes inkluderet eller udtaget i Grønt
Danmarkskort
Gennemgang af rapport
Gennemgang af rapport
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Efter det sidste møde rettede sekretariatskommunen rapporten til efter de kommentarer der var
fremkommet på mødet. Derefter blev rapporten rundsendt af to omgange så rådsmedlemmerne
havde mulighed for at kommentere på rapporten og komme med forslag til rettelser. Den 5. juli var
den sidste mulighed for at indlevere kommentarer, rapportarbejdet blev afsluttet 6. juli 2018
hvorefter rapporten blev sendt til de respektive kommuner, rådsmedlemmerne og
rådssuppleanterne.
På første møde blev det besluttet at danne en dagsordengruppe bestående af repræsentant for
naturbeskyttelse Per Seerup (Danmarks Naturfredningsforening), repræsentant for naturbenyttelse
Kaj Larsen (Danmarks Sportsfiskerforbund) og repræsentant for erhvervsinteresser Inge
Christoffersen Holding (Nordsjællands Landboforening). Denne gruppe har bistået Halsnæs
Kommune med at forberede dagsordener, kvalificere referater og strukturere drøftelser.
Dagsordensgruppen har afholdt møder 19. februar, 6. marts, 20. marts, 17. april, 23. april, 22. maj
og 1. juni.
2.3.2 Arbejdets tilrettelæggelse og arbejdsmetode
Naturråd Nordsjælland har valgt at foreningerne i naturrådet kan foreslå konkrete udpegninger af
arealer med anbefalinger. I rådets arbejdsperiode på 5 måneder blev de første 2½ måneder (4
rådsmøder) brugt på gennemgang af alle foreningers input. På naturrådets 3 sidste møder er de
konkrete udpegninger blevet fremlagt af de foreninger, der har foretaget anbefalingerne, ligesom
den skriftlige afrapportering har været gennemgået. Det har ikke været muligt for naturrådet at
gennemgå udpegningerne i detaljer i forhold til faglige, praktiske og økonomiske konsekvenser for
de enkelte naturforbedringer.
De grønne foreninger har bidraget med i alt 47 udpegninger og anbefalinger, som er inkluderet i
nærværende rapport. Under bearbejdningen af områderne blev to områder sorteret fra. Hver
anbefaling er belyst ved 3 kortudsnit og en kort beskrivelse. Alle udpegninger er indskrevet i
rapporten i samme format:
• Geografisk placering
• Beskrivelse
• Begrundelse for udpegning
• Foreslået af
Anbefalingerne er alle indsat med den fulde ordlyd bilag 1.
Arealerne er udpeget på baggrund af foreningernes faglige lokalkendskab og med fokus på
områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser og potentielle naturområder, der udvider eller
skaber sammenhæng mellem eksisterende værdifulde naturområder. Der har ikke været så stort
fokus på naturområder, som samtidig bidrager til andre formål (synergieffekter – klimatilpasning,
klimaforbedring, bedre vandmiljø og rekreation).
Landbrug & Fødevarer, Nordsjællands Landboforening og Danmarks Jægerforbund har ikke
foretaget direkte arealudpegninger.
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Der har naturligt i Naturrådets arbejde været mange drøftelser idet interessespredningen i arbejdet
med Grønt Danmarkskort har været stor.
Mindretals udtalelse fra: Nordsjællands Landboforening, Landbrug & Fødevarer og Dansk
Skovforening:
2.3.2 (3. afsnit) er ikke korrekt. De grønne organisationer har fortrinsvis foreslået arealer ud fra kort
materiale og har for manges vedkommende aldrig været på, eller set de pågældende arealer og
har derfor begrænset viden herom. Beskrivelse og indtegning er sjusket og indtegner mange
steder almindelig landbrugsjord, som har været drevet som landbrugsjord i generationer.
At kunne læse om potentielle planer for sin ejendom i en officiel plan, uden at man som lodsejer er
blevet orienteret herom på forhånd, kan virke krænkende og samtidig give anledning til modvilje.

2.3.3 Mindretalsudtalelser
Der er i naturråd Nordsjælland enighed om at foreningerne kan komme med mindretalsudtalelser,
Hvor der er mindretalsudtalelser vil det fremgå til slut i et afsnit. Alle foreninger der ikke står som
afsender af en udtalelse til et forslag/tekst er som udgangspunkt for forslaget/teksten.
Mindretals udtalelser:
Botanisk Forening: Botanisk Forening er ikke enig i sætningen: Alle foreninger, der ikke står som
afsender af en (mindretals)udtalelse til et forslag/tekst, er som udgangspunkt for forslag/teksten.
Det kan kun være den/dem, der har skrevet forslag/tekst, der automatisk er "for". Vi har alle lavet
hver vore forslag (og kort) med udgangspunkt i forskellige foreninger. Det er ikke et krav, at alle
skal være "for" alle fremførte forslag.
Botanisk Forening forbeholder sig retten til hverken at være for eller imod andres forslag.
DOF: Det er uklart, hvad det indebærer.
Alle deltagere er fremkommet med forslag til forlag/tekst, men vi har været enige om, at vi ikke har
kunnet ændre/fjerne tekst, som andre har udfærdiget og indsendt.
Derfor kan det, at vi ikke står som afsender af en tekst ikke tages/udlægges som, at vi er for
forslaget/teksten.
Nordsjællands Landboforening, Landbrug & Fødevarer og Dansk Skovforening:
Nordsjællands Landboforening, Landbrug & Fødevare og Dansk Skovforening står ikke bag nogen
af de foreslåede forslag til udpegninger. For mange af de foreslåede udpegninger gælder, at der
ikke er taget hensyn til land og skovbrugets ønsker. Der er tegnet forslag til Grønt Danmarkskort
hen over ejendomme og marker, hvor der er blevet drevet landbrug i generationer.
Vi gentager, at vi ønsker en proces lig med, hvad der har været succes med ift. etableringen af
Nationalpark Kongernes Nordsjælland samt Søborg Sø projektet, hvor henholdsvis 300 og 60
lodsejere frivilligt er gået med i disse store projekter.
Frivillighed og dialog er nøglen til at etablere gode natur projekter og samtidig få lodsejerne med
som ambassadører for projekterne.
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2.3.4 Relevant materiale
Halsnæs Kommune har varetaget sekretariatsbetjeningen af det lokale naturråd for Nordsjælland.
Der er oprettet en side for naturrådet på kommunens hjemmeside. Her er relevant materiale gjort
tilgængeligt for alle der måtte være interesseret. Dvs. relevant lovgivning og lign., dagsordener,
referater og de enkelte foreningers inputs/oplæg. Der er udarbejdet en kort beskrivelse af relevante
fagudtryk.
For de interesserede blev der afholdt et kort oplæg om natur- og planlovgivning sammenkædet
med de digitale naturkort og brugen af GIS kortene.
2.3.5 Høringer
Naturrådet har besluttet ikke at foretage høringer. Naturrådet ville gerne have lavet en større
inddragelse i form af f.eks. høringer, men Naturrådet har vurderet, at der med den korte tidsramme
for rådets arbejde, ikke var tid til også at foretage høringer. De enkelte foreninger kan afholde
møder for deres medlemmer, såfremt det findes ønskeligt.
Vedrørende høringer i forbindelse med planlægning og realisering af konkrete naturprojekter, se
afsnit 4.3. Erhvervssiden har foreslået en proces, som kommunerne kan følge, når de skal arbejde
videre med forslagene i regi af kommuneplan og i kommunens videre arbejde. Der er samlet set
enighed om, at de bedste resultater skabes med frivillighed og særligt erhvervssiden udtrykker, at
det er en absolut forudsætning.
2.3.6 Digitale kort
Naturrådets arbejde skal tage udgangspunkt i de digitale naturkort eller relevante udtræk heraf.
Halsnæs Kommune præsenterede naturrådet for de digitale naturkort af to omgange.
Halsnæs Kommune har tildelt hver forening adgang til kommunens digitale kortservice KortInfo.
Her har Halsnæs Kommune samlet relevante digitale naturkort, relevante udtræk fra de enkelte
kommuner, samt oprettet et redigerbart lag til hver forening. Derved er alle oplysninger samlet et
sted. Alle foreninger der har ønsket at udpege konkrete arealer har tegnet de relevante arealer ind
i KortInfo, jf. Bilag 1.

3. Grunddata
Grundkortene er som udgangspunkt de kort som naturrådet anbefaler kommunerne at bruge i
deres videre arbejde med Grønt Danmarkskort. Der er tale om et grundkort baseret på
naturbeskyttelsesinteresser og et grundkort baseret på erhvervets interesser.
Naturrådet besluttede at et grundkort over naturbeskyttelsesinteresser skulle baseres på: Natura
2000-områder, eksisterende naturområder, nationalparker, Søborg Sø projektet, potentielle – og
eksisterende naturbeskyttelsesinteresser fra gældende kommuneplaner samt potentielle – og
eksisterende økologiske forbindelser fra gældende kommuneplaner. Det blev på et senere møde
besluttet at også graveområder fra råstofplanen, samt offentlige arealer skulle indgå i grundkortet.
Data er trukket fra Miljøstyrelsen, Miljøportalen og Plansystem.
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Derudover har erhvervsforeningerne baseret deres arbejde på et grundkort over markblokke samt
beskyttelseszoner om større husdyrbrug, jf. afsnit 4.4. De grønne foreninger har således udpeget
arealer til supplering af grundkortet over naturinteresserne, mens erhvervsforeningerne har baseret
deres forbehold for udpegningerne til Grønt Danmarkskort på grundkortet over markblokke og
beskyttelseszoner. Det har resulteret i 47 forslag til supplering udpegninger og et forslag om
udtagning, de konkrete arealer fremgår af afsnit 5.

Som en del af det forberedende arbejde har naturrådet drøftet hvordan markblokkort skal indgå i
afgrænsningerne af de udpegede arealer i Grønt Danmarkskort, idet markblokkort indikerer
erhvervsmæssig benyttelse af jorderne. Markblokke er det juridiske grundlag mellem lodsejer og
EU fsva. tilskud. Også arealer hvorpå der udføres naturpleje kan således fremgå af markblokkortet
hvis der modtages tilskud til plejen.
Oplysning om ejerens drift af jorden fremgår af markblokkene, f.eks. om det er marker i omdrift,
permanent græs, mv. En differentiering af markblokke kan opnås ved direkte opslag på de digitale
markblokkort.
Markblokkortet er trukket fra Landbrugsstyrelsen. Beskyttelseszonerne er udarbejdet på baggrund
af kommunernes tilsynsdata for husdyrbrug >20 DE (dyreenheder). Da der kan gå op til 6 år
imellem tilsyn med husdyrbrug, er der risiko for at visse data er forældet. Yderligere blev
husdyrlovgivningen ændret i 2017 så der nu er tale om produktionsareal i stedet for DE. Nyeste
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tilsyn er derfor ikke medtaget. På denne baggrund skal kortet over beskyttelseszoner ses som et
dynamisk kort. For nærmere beskrivelse af beskyttelseszonerne se afsnit 4.4.

Mindretalsudtalelse:
Dansk Ornitologisk forening har følgende bemærkning til
Naturrådets Rapport - 3. Grundkort
Naturrådets beslutning om udfærdigelsen af et grundkort baseret på naturbeskyttelsesinteresser
har været udgangspunkt for Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) forslag til udpegninger af
områder, som vi ønsker skal indgå i kommunernes videre behandling under udarbejdelsen af et
Grønt Danmarkskort i kommuneplanenerne.
DOFs udpegninger er efter sekretariatets anvisninger indtegnet i ”Kortinfo” på baggrund af viden
om fugle og natur, og med henblik på optimering af naturinteresseområder og økologiske
forbindelser.
Grundkort nr. 2 baseret på markblokke og beskyttelseszoner om større husdyrbrug er fremkommet
sent i Naturrådets arbejde.
DOF har ikke kompetence til at anvende markblokke og de af erhvervet udpegede
beskyttelseszoner til afgrænsning af vore forslag til udpegninger af områder, der kan være
relevante i forhold til Grønt Danmarkskort.
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Birgitte Garde
Dansk Ornitologisk Forening

4. Overordnede anbefalinger
Afsnittet rummer anbefalinger der ikke knyttes til et specifikt geografisk område, men som er gældende
generelt. Anbefalingerne går dels på hvilke arealer, der generelt bør indgå i Grønt Danmarkskort, dels på
kommunernes planlægning og prioritering af kommende naturindsatser.

4.1 Anbefalinger til hvilke arealer der skal indgå i Grønt Danmarkskort
Søborg Sø projektet har været drøftet og det blev besluttet ikke at medtage det i anbefalingerne til
Grønt Danmarkskort. Naturrådet afventer spændt det gode resultat.
4.1.1 Råstofgravning
Udgangspunktet for råstofgravning er den regionale Råstofplan. Råstofplanen gælder for en 12årig periode og kan revideres hvert 4. år. Råstofplanens forløb falder således sammen med

kommuneplanlægningen.
Graveområder
I forhold til udpegning som potentielt naturområde, er det gravehullet, som har naturens interesse.
Det er de rå sider i gravehullet, den nyopståede sø og det forandrede landskab, som naturen
reagerer på. Ikke det opgravede materiale, hvad enten det er grus, sand, ler, sten, kalk eller andet
råstof. Det har heller ikke betydning, over hvor lang en tidsperiode, som gravningen gennemføres
på. Derimod kan der i vilkårene for gravetilladelsen være fastlagt hensyn til grundvandsmagasinet
og mulig påvirkning af vandniveauet i områdets natur.
Gravningen i de igangsatte områder kan ske i flere tempi. Men uanset fremgangsmåde vil de
skabte gravehuller tiltrække pionerarter. Den yngre natur vil siden skabe et naturmiljø, som vil
ændre sig, arealerne vil gro til, flerårige planter vil komme og dyrelivet vil ændres.
Søer vil dannes og landskabet forandres, men der vil gå lang tid før et stabilt dyre- og
plantesamfund er etableret.
Råstofgravning giver således store forandringer med ny natur i landskabet og efterfølgende nye
muligheder for at skabe sammenhængende økologiske forbindelser i naturen og i kommunens
naturindsats.
Naturrådets forslag er derfor,
• At graveområder udpeges som potentielle naturområder
• At resultatet af gravning i råstofområder, når den konkrete råstofgravning er afsluttet,
udpeges som naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser
Interesseområder
Udpegning af interesseområder er det første stadie i det forløb, der kan ende med at blive fastlagt,
som potentielle graveområder. Interesseområderne er ikke klart afgrænset og det er oplyst, at
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erfaringen er, at kun et mindretal af interesseområderne ender med at blive udgravet. Manglende
udgravning kan f.eks. skyldes usikkerhed om kvalitet og mængde af materialet – eller at ejeren
ikke ønsker, at der skal foretages en råstofgravning. Naturrådets forslag er derfor,
• At interesseområderne ikke indgår i Grønt Danmarkskort.
• At der sker en løbende opdatering af Grønt Danmarkskort, således at de interesseområder,
der på et senere tidspunkt måtte overgå til graveområde på det tidspunkt indgår i Grønt
Danmarkskort som beskrevet for graveområder ovenfor.
4.1.2 Offentlige naturarealer
Offentlige naturarealer er danskernes fællesejede naturarv. Naturstyrelsens arealer dækker fx 5 %
af Danmarks samlede areal. Det er afgørende for at bevare og styrke biodiversitet i Danmark, at
disse arealer indgår i Grønt Danmarkskort og at beskyttelsen og naturplejen af eksisterende
offentlig natur sikres. Desuden kan drift af arealer, som har anden funktion end biodiversitet fx
grøftekanter, samt arealer relevante for beskyttelse af drikkevand og dæmningsskråninger langs
veje og jernbaner, men som ligger indenfor Grønt Danmarkskort og som grænser op til værdifuld
natur, medvirke til at bevare biodiversiteten og i visse områder endda fremme biodiversiteten i
allerede eksisterende værdifuld natur. Det offentlige bør derfor vælge driftsformer, fx græsslåning,
der medvirker til at stoppe tabet af biodiversitet
Naturrådets forslag er derfor, at:
• Offentlige naturarealer skal indgå i Grønt Danmarkskort.
• Offentligt ejede naturarealer bør drives med biodiversitet som hovedformål.
• Der bør lægges en plan for hvordan biodiversiteten på alle offentlige naturarealer styrkes,
fx på hvilke arealer der bør gennemføres solid biodiversitetsfremmende naturpleje og hvilke
arealer, som skal være urørte.
• Kommuner og stat bør vælge biodiversitetsfremmende drift fx græsslåning af grøftekanter
og vejskråninger, når disse ligger indenfor Grønt Danmarkskort.
4.1.3 Invasive arter
Naturrådet anbefaler, at relevante myndigheder bekæmper invasive arter som f.eks.
kæmpebjørneklo, sildig og canadisk gyldenris, lupin, japansk pileurt samt iberisk skovsnegl, plettet
voldsnegl og mink. De invasive arter overtager pladsen for de arter, der værdsættes i forhold til
god biodiversitet.

4.2 Anbefalinger til rekreative hensyn
Friluftsliv kan opdeles i det almene uorganiserede friluftsliv, hvor folk på egen hånd er aktive i det
fri og i det organiserede friluftsliv i f.eks. sportsfiskerforeninger, spejderorganisationer og
idrætsforeninger.
De vigtigste områder for friluftslivet er strandene/kysterne, skovene og de store å-systemer.
Herudover findes der mange oplevelsesrige og varierede landskaber (de åbne værdifulde
landbrugslandskaber med vidde, kuperede områder, områder med mange små skove og hegn,
kulturhistoriske steder m.m.), som, kombineret med de mange mindre veje, er særdeles velegnede
til vandre- og cykelture.
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Det er vigtigt for friluftslivet, at man kan komme rundt i landskabet. Offentligheden må færdes i
skove og langs kyster samt på visse andre u-dyrkede arealer. Det tætte net af mindre veje,
markveje evt. suppleret med nye stianlæg er i den forbindelse af stor betydning for friluftslivet.
Naturrådets forslag er derfor,
• At der i samarbejde mellem statsskovdistrikter, kommuner og private lodsejere
tilvejebringes de fornødne arealer til en udbygning af stisystemerne, herunder arealer til
rekreativt ophold i tilknytning til stisystemer og væsentlige rekreative områder indenfor
Grønt Danmarkskort når dette er foreneligt med Grønt Danmarkskorts formål om at styrke
biodiversiteten.
• Dispositioner, som forhindrer opretholdelsen eller forringer værdien af nationale og
regionale vandre- og cykelruter, må ikke foretages.
• Det rekreative brug af det åbne land skal ske på et bæredygtigt grundlag under
hensyntagen til natur, miljø og lokalbefolkning.
• Stier og veje, som giver adgang til områder i Grønt Danmarkskort ikke må nedlægges. Stier
og veje, der giver adgang til natur i øvrigt, skal undgås nedlagt eller - i givet fald - erstattet.
• Alle involverede parter skal høres inden der træffes beslutning om inddragelse af nye
rekreative områder.

4.3 Anbefalinger til lodsejerinddragelse og frivillighed
4.3.1 Naturrådets anbefalinger om frivillighed
Naturrådet(dog undtaget nedenstående foreninger) lægger stor vægt på, at enhver udpegning for
at udvikle naturen på private arealer skal gennemføres via dialog og ad frivillighedens vej. Det
forventes at myndighederne retter direkte henvendelse til de berørte lodsejere forud for opstart af
ethvert påtænkt naturforbedringsprojekt. Således er man som lodejer med til at præge udviklingen,
tilføje lokalkendskab og har mulighed for at fravælge udpegningen, hvis projektet ikke er
hensigtsmæssigt i forhold til arealets benyttelse.
Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk Botanisk Forening,
Dansk Ornitologisk Forening og Naturhistorisk Forening Nordsjælland finder, at det generelt er
borgere, organisationer, erhverv og lodsejere, der skal inviteres ind i processen om
forventningerne til udviklingen i den enkelte kommune. En proces med dialog og frivillighed, som
ideelt indeholder god tid til at udtænke idéer og til at debattere dem. Alt sammen inden
kommunalbestyrelsen efterfølgende træffer beslutning om blandt andet Grønt Danmarkskort i
kommuneplanen.
4.3.2 Erhvervets anbefaling til realisering af projekter
Planlægning
Planlægningen af naturprojekter anbefales organiseret på en ny måde. Kommunen skal fortsat
være tovholder, men der skal åbnes mulighed for, at nye netværk kan organisere sig således at
forskellige typer ressourcer kan kobles på nye måder, og dermed være med til at skabe nye
forretningsområder og aktiviteter, der giver nyt liv også i de helt små samfund.

186

Detaljeret projektplanlægning sikrer transparens
For hver enkelt udpegning skal der udarbejdes en detaljeret plan hvor formål, analyse (f.eks. hvis
areal ved udpegningen vil ændre status i forhold til §3 eller Natur 2000). Af planen skal
”milestones” for gennemførelsen og den fremtidige pleje og vedligeholdelse endvidere fremgå.
Planen med tilhørende analyser er udgangspunktet for aftalegrundlaget i aftaler ml. lodsejer og
myndighed. Lodsejerne skal kunne indgå i aftalerne på et oplyst grundlag – projektmetoden sikrer
dette. Høring af andre berørte lodsejere, naboer og andre interesserede kan/skal finde sted i
perioden hvor planen udarbejdes.
Den afsluttede plan
Når planen er afsluttes udformes en kontrakt mellem lodsejer og planmyndighed f.eks. med juridisk
udgangspunkt i etablerede aftaleformater (forpagtningsaftaler, aftaler om leje af jagtarealer,
fiskeret mv).
Kontrakternes løbetid aftales, og som eksempel kunne der aftales en løbetid på 20 år, hvor
vilkårene skal tages op til drøftelse hvert 5 år samt hver gang kommunen udarbejder/reviderer de
involverede planer.
Der aftales nødvendige ændringer hvis kontraktændring/ophør begrundet ved ændringer brug af i
landbrugsbedriften f.eks. udvidelse af husdyrholdet, ligesom alle andre ændringer salg af ejendom
mmm. kan gøre en ny/ændret aftale nødvendig.
Lodsejerne skal ifølge aftalegrundlaget kunne trække deres arealer ud igen, hvis et projekt vil
medføre, at der kommer væsentlige ændringer i ejer- og brugsretten til deres arealer.

4.4 Varetagelse af landbrugets og det private skovbrugs interesser
Udpegning af arealer til det Grønne Danmarkskort og efterfølgende igangsættelse af aktiviteter i
relation til Grønt Danmarkskort må altid ske på grundlag af en faglig, bæredygtig og økonomisk
forsvarlig planlægning. Landbruget og det private skovbrug ønsker, at der i hele forløbet skabes
den rette balance mellem naturmål og produktionsinteresser i udpegningerne til det Grønne
Danmarkskort. Landbruget og det private skovbrug har generelt en positiv tilgang til
naturforbedringer, men har selvsagt også et behov for klar hensyntagen til den erhvervsmæssige
arealanvendelse.
Nordsjællands Landboforening, Landbrug & Fødevarer og Dansk Skovforening vil bidrage til
processen i naturrådet omkring udarbejdelsen af anbefalinger til Grønt Danmarkskort på et
overordnet plan, hvorfor efterfølgende er at betragte som generelt forslag til processen:
Anvendelse af markblokkort (GIS) i udpegningsprocessen giver mulighed for
specifik og målrettet planlægning på tværs af kommunegrænser. Markblokkortene
indeholder præcise og opdaterede oplysninger om den aktuelle landbrugsaktivitet,
herunder om arealerne er i omdrift, om der er permanent græs, om der er
naturplejeaftaler mv. Kortene indeholder tillige oplysninger, som gør det nemt, at
finde frem til den aktør, som har interesserne på arealerne. Anvendelse af
informationerne, som er tilgængelige i markblokkortene, kvalificerer
udpegningsgrundlaget og vurderingen af de samfundsøkonomiske konsekvenser ved
evt. konkrete forslag.
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Etablering af beskyttelseszoner omkring husdyrbrugene for at undgå
uhensigtsmæssige konsekvenser af udpegningen. I disse beskyttelseszoner på op til
2,5 km for husdyrhold over 100 dyreenheder (DE) bør der ikke udpeges arealer til
Grønt Danmarkskort eller planlægges aktiviteter, der kan medføre begrænsninger i
udnyttelsen af landbrugsejendommes drift. Udpegninger indenfor beskyttelseszoner
kan begrænse muligheden for udvidelse eller fortsat drift af igangværende
landbrugsaktiviteter. Oplysning om antal og størrelse af beskyttelseszoner er
tilvejebragt fra de enkelte kommuners registreringer af husdyrbrug. Mere detaljeret
beskrivelse af afstandskrav fremgår af erhvervets input i bilag 1.
Lodsejerinddragelse, frivillighed og konsekvensvurdering sikrer en bæredygtig
og økonomisk forsvarlig planlægning. Udpegning af private arealer uden forudgående
lodsejerinddragelse af berørte lodsejere vil skabe modvilje og opfattes som en
krænkelse af retssikkerheden. Lodsejere må ikke pålægges uforudsigelige og
unødige byrder i form af skærpet praksis, reducerede udviklingsmuligheder eller
ejendomsværditab ved udpegning af arealer med jordbrugsmæssige interesser.
Ligeledes bør der ved hver udpegning foretages en konsekvensvurdering så
indgåelse af aftaler sker på et oplyst grundlag. Vurderingen kan samtidig danne
grundlag for at der udbetales økonomisk kompensation for eventuelle tab for den
enkelte lodsejer. Ved at lægge disse principper til grund for planlægning og
udpegning vil de enkelte lodsejere føle at deres retssikkerhed øges, hvilket er en
væsentlig motivationsfaktor for at indgå i naturforbedringsprojekter.
Udpegninger bør primært tage udgangspunkt i eksisterende natur af høj
kvalitet. Under hensyntagen til de foregående nævnte principper bør eventuelle
udpegninger hvile på faglige overvejelser af, hvorfor arealerne ønskes med i Grønt
Danmarkskort. Den biologiske mangfoldighed styrkes ikke ved at udpege en række
produktionsarealer til potentiel natur. Derimod vil det være naturligt at rette fokus mod
arealer, som i forvejen har en høj naturværdi. I vejledningen om Grønt Danmarkskort
og Naturbeskyttelsesinteresser fremgår det, at de områder der skal indgå i det
grønne Danmarkskort er områder: hvor naturindholdet på forhånd er stort eller har
stort potentiale for forbedring, og hvor tiltag for naturen kan iværksættes
omkostningseffektivt.
I forbindelse med udarbejdelse af et nationalt grønt Danmarkskort bør det sikres, at der på tværs af
kommunegrænserne er ensartede definitioner, som grundlag for arealudpegninger.
Landbruget og det private skovbrugserhverv foreslår endvidere, at oplagte økologiske trædesten i
det Grønne Danmarkskort kan være kirkegårde, parker, grøftekanter/vejrabatter, kolonihaver,
golfbaner med naturlige vandhuller, gravhøje m.fl., som i forvejen rummer en biologisk
mangfoldighed, som ville nyde godt af yderligere opmærksomhed.

4.5 Varetagelse af naturbeskyttelses – og benyttelses interesser
4.5.1 Naturhistorisk Forening for Nordsjælland
Overordnende bemærkninger til forslag til Grønt Danmarkskort:
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De økologiske forbindelser skal være af en sådan beskaffenhed og størrelse, at også større dyr
vil benytte dem, da de større dyr har stor betydning for nogle hvirvelløse dyr og flere planters
mulighed for spredning.
Naturindholdet i små naturarealer kan umiddelbart synes ret ubetydeligt, men arealerne er
betydningsfulde i forhold til især flyvende dyr som for eksempel sommerfugle, svalers behov for ler
til redbygning, trækfugles fouragering i træktiden m.v.
De militære arealer bør indgå i det Grønne Danmarkskort, da de indeholder en rig biodiversitet og
ofte har en varieret natur.
Kysterne, fjordene og strandengene bør indgå i det Grønne Danmarkskort, da de ligeledes
indeholder en rig biodiversitet og kan fungere som økologiske forbindelser.
4.5.2 Dansk Botanisk Forening
De seks kommuner, Naturrådet dækker, er begunstiget af store værdifulde naturområder:
Skove, søer, moser, enge, heder, overdrev og kyster.
Dansk Botanisk Forening peger på forbindelser mellem de vigtige naturområder.
Vi peger på arealerne langs vandløbene, hvor der er potentiale for forbedring og genopretning af
natur/ny natur. Over tid (gen)skabelse af enge og moser og - i ådale - pleje af tørre dalsider.
Omfordeling eller plejeaftaler, hvor kommunerne f.eks. bekoster rydning og hegning.
Grundlaget er lodsejerinddragelse og frivillighed.
Et vigtigt landskabselement, som skaber forbindelse mellem naturområder, er naturligvis den lange
kystlinje. Kysten bør vurderes af de enkelte kommuner med henblik på muligheder for
naturforbedringer. Vigtige indsatser er græsning/slåning af tilgroede strandenge, hvor der er - eller
har været- registreret sjælden engflora og pleje af tilgroede kystskrænter med sjælden
tørbundsvegetation. Bekæmpelse af rynket rose er stadig et vigtigt indsatsområde.
Vi peger også på potentialet i de offentlige arealer og mange kilometer grøfter og skrænter
igennem naturområder og i det åbne land. En optimal slåning af arealerne udenfor
sommerperioden (og fjernelse af det afslåede) kan undertrykke dominerende og invasive arter og
give ro til mere divers natur - ofte tørbundsflora, frøsætning og insekters og padders spredning.
Flere kommuner landet over har udviklet ny praksis for slåning af grøftekanter for at styrke
biodiversiteten.
4.5.3 DN - Naturen er vigtig for vort samfund
Naturen og naturens udvikling er vigtig for vort samfund. Derfor er processen omkring
kommuneplanens tilblivelse særlig vigtig, mener vi i Danmarks Naturfredningsforening.
Borgere, organisationer og erhverv skal inviteres ind i processen om forventningerne til udviklingen
i den enkelte kommune. Og det skal ske på en sådan måde, at der ikke alene skabes forståelse og
accept, men også mest mulig opbakning til kommuneplanens indhold om bedre vilkår for en
mangfoldig natur.
Den enkelte borger har naturligvis ikke vetoret. Vi har og ønsker fortsat at have et demokrati. Det
gør det dog ikke mindre vigtigt, at der skal bygges på dialog. Også natur-, bruger- og
erhvervsorganisationer skal – alt efter emne – inddrages. En proces, som ideelt indeholder god tid
til at udtænke idéer og til at debattere dem. Alt sammen inden kommunalbestyrelsen efterfølgende
træffer beslutning om blandt andet Grønt Danmarkskort i kommuneplanen.
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Udgangspunktet har for Danmarks Naturfredningsforening været lovgivernes aftalegrundlag og
intentioner om at skabe vilkår, så at vi alle kan få varetaget naturbeskyttelsesinteresserne og
medvirke til, at der værnes om landets natur og miljø. Ud fra lovens formålsparagraf vil det nemlig
give grundlag for at udviklingen i samfundet ”kan ske på et bæredygtigt grundlag med respekt for
menneskets livsvilkår, bevarelse af dyre- og planteliv og øget økonomisk velstand”.
For husdyrbrugene virker det beroligende, at husdyrbrug ikke forudsætter planlægning iht.
planloven udover nogle retningslinjer for placering af driftsbygninger og driftsanlæg på de store
husdyrbrug.
Miljøstyrelsen har i øvrigt slået fast, at ”… udpegninger til Grønt Danmarkskort ikke i sig selv vil
kunne få nogen betydning, da området reguleres af husdyrlovgivningen og eksisterende lovlig
anvendelse vil kunne fortsætte uanset udpegninger til kommuneplanen”.
Til trods for disse klare udmeldinger har Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks
Sportsfiskerforbund, Dansk Botanisk Forening, Dansk Ornitologisk Forening og Naturhistorisk
Forening Nordsjælland læst, at der er udtrykt ønske om oprettelse af ”beskyttelseszoner” omkring
husdyrbrug til beskyttelse mod udvikling i naturen!
Sådanne ”beskyttelseszoner” er i modstrid med planlovens bestemmelser – og ligger dermed
udenfor kommuneplanens område. Ønsker husdyrbrugene beskyttelse mod planter, dyr og andre
naboer, skal fokus sættes på lovgivningen om husdyrbrugene. For kommuneplanerne kan ikke
bruges til det!
Det ville i øvrigt være stærkt begrænsende for samfundets udvikling og naturens vilkår, hvis
kommuneplanlægningen kun måtte vedrøre de resterende arealer uden for de foreslåede
”beskyttelseszoner ”s orange cirkler!
I Naturrådet for Nordsjælland har Danmarks Naturfredningsforening været med til at skabe denne
rapports mange gode forslag til arealudpegninger, der kan indgå i kommunens Grønt
Danmarkskort. Vi håber, at Naturrådets rapport viser, hvor en politisk opbakning vil kunne hjælpe
naturen.
En anden opgave er, at kommunalbestyrelsen også har til opgave at angive og fastlægge
retningslinjerne for Grønt Danmarkskort i kommuneplanen.
Denne opgave er vigtig, fordi den indledende udpegning på kort – i sig selv - ikke skaber offentlig
adgang til strandene og beskyttelse af sårbar natur, som er centrale og vigtige hensyn, som fortsat
skal varetages. Her er det retningslinjernes formulering, som er vigtig.
Kunsten er, at vi fortsat skal værne om et godt miljø og en righoldig natur, samtidig med at
fællesskabet - kommunen, virksomheder og borgere – skal have muligheder for udvikling.
Lovgivningen lægger da også op til, at kommunalbestyrelsen i højere grad skal bære det politiske
ansvar for den fysiske planlægning. Baseret på en åben demokratisk proces, hvor planforslag
lægges frem til offentlig høring og debat, så at alle interesser og synspunkter kan komme til orde.
Til inspiration i arbejdet med kommunalbestyrelsens retningslinjer for Grønt Danmarkskort er det
vigtigt at være opmærksom på:
• Naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser skal medtages, herunder
eksisterende Natura 2000-områder på land og andre beskyttede naturområder samt
økologiske forbindelser, potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser.
• Kommunalbestyrelsens prioritering af naturindsats skal dække både inden for og uden for
Grønt Danmarkskort.
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•

•
•
•
•

Planloven anvender udtrykket: ’økologiske forbindelser’. Det er indtrykket, at fra
landbrugsside er der modstand mod dette udtryk, formentlig fordi det misforstås som
forbindelser, hvor der skal dyrkes økologisk.
I Danmarks Naturfredningsforening betegner vi ofte disse forbindelser som
’spredningskorridorer’. – Det er ikke lovens ord, men så undgås misforståelser.
Prioriteringen af kommunalbestyrelsens naturindsats inden for Grønt Danmarkskort skal
angives.
Kommunen skal i sin detaljerede planlægning og administration af lovgivningen fastlægge,
hvordan den vil vægte hensynet til områderne i Grønt Danmarkskort.
Hvordan sikres at f.eks. græsslåning ikke går ud over sjældne blomster eller fugle på rede?
Kommunen skal oplyse, hvordan Grønt Danmarkskort over tid søges realiseret og
forbedret, så natur og biodiversitetsværdierne bevares og udvikles mod større og bedre
sammenhængende naturområder.

Kommuneplanens retningslinjer for naturinteresser skal både omfatte de hidtidige retningslinjer for
naturinteresserne og retningslinjer for Grønt Danmarkskort. I praksis kan en kommune vælge at
samle disse retningslinjer til et samlet hele.
Loven lægger op til en forenkling, men ikke en forringelse af naturvaretagelsen i forhold til den
gældende kommuneplan.
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4.5.4 Danmarks Sportsfiskerforbunds Naturrådsanbefalinger
Danmarks Sportsfiskerforbund tager med sine anbefalinger udgangspunkt i ådale omkring § 3
vandløb. Ådale, med deres enge, overdrev og rindende vand, er natur, der under de oprindelige
forhold, rummer en meget høj biodiversitet, og er livsvigtige for blandt andet fisk, insekter, fugle,
store græssere, flagermus samt kræsne og sjældne typer af flora. Udover høj biodiversitet og
rekreative værdier er ådalene meget vigtige klimaregulatorer, hvis enge med genslyngede åforløb
atter får lov til at regulere hastigheden og mængden af vandet på dets vej mod havet.
De fleste ådale er allerede udpeget af kommunerne, og vores udpegninger er et supplement dertil.
I vores udpegninger forventer vi, at Staten lever op til sin forpligtigelse i EU`s vandrammedirektiv
om opnåelse af god økologisk tilstand for alle vandområder.
Vi anbefaler, at kommunerne indleder en dialog med de lodsejere, som for eksempel
Naturstyrelsen, HOFOR og Bane Danmark, der har jord, hvor man med få midler kan skabe
grønne korridorer til glæde for de hårdt trængte insekter, fugle, flagermus og planter.
Mange steder er der mulighed for at opnå synergigevinster, hvis den nye natur målrettes og
tænkes sammen med øvrige hensyn. For eksempel kan udtagning eller omfordeling af
landbrugsjord i ådalene skabe ny, værdifuld og mere sammenhængende natur samtidig med, at
udvaskningen af næringsstoffer nedsættes, grundvandet beskyttes og vandmiljøet forbedres.
Udledningen af drivhusgasser kan også mindskes ved at udtage de mest kulstofholdige
lavbundsjorder. Bedre natur, miljø og klima og øget udvikling i landbruget kan og skal således gå
hånd i hånd. Vi er klar over, at dette ikke er omkostningsfrit og henstiller til, at kommuner og
lodsejere udnytter mulighederne i staten og EU´s landbrugsstøtteordninger.
Vi anbefaler, at lodsejerinddragelse og frivillighedsprincippet bliver grundlaget for udarbejdelsen af
Det Grønne Danmarkskort, men vi kan ikke gå ind for landbrugets ønske om beskyttelseszoner
omkring husdyrbrug samt ”fredning” af intensivt drevne marker i sårbare naturområder. Som Natur
og Landbrugskommissionen skriver i forordet til deres rapport fra 2013:
”Samfundet og de grønne interesser må acceptere, at landbruget som alle andre erhverv skal have
lov til at udvikle sig. Ligesom landbruget må anerkende, at det omgivende samfund har brug for en
rig natur og et rent miljø. Der er mange muligheder for at finde løsninger, som både kan give
udvikling i landbrugserhvervet, beskytte miljøet og skabe mere og rigere natur. Natur, miljø og
vækst er ikke nødvendigvis modsætninger, men kan og skal arbejde sammen.”
Vi håber, at vi med vores forslag kan være med til at skubbe udviklingen i den rette fælles retning.
4.5.5 DOF Nordsjælland
DOF Nordsjælland stiler mod at udpege forslag til arealer i Grønt Danmarkskort med baggrund i
DOFs natursyn, som bygger på 3 søjler:
Diversitet, dynamik og autenticitet.
Høj naturkvalitet er målsætningen for såvel de relativt uberørte, som for de menneskeskabte
naturtyper. Naturkvaliteten kan i mange tilfælde måles på mangfoldigheden og mængden af fugle.
I DOFs øjne er naturkvaliteten høj, hvor naturens egen dynamik råder, mens den er lavere, hvor
mennesket sætter sit præg på landskabet. Urørt skov og vildnis har høj prioritet hos fuglene og
DOF.
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Dog støtter vi bevarelse og pleje af halvkulturer, som ferske enge, strandenge og heder for at sikre
den mosaikstruktur, som Danmarks naturlige flora og fauna er tilpasset.
Nogle fugle er generalister, andre er specifikke i valg af levesteder som ovennævnte. Derfor er
bevarelsen af de specifikke naturtyper en forudsætning for disse fuglearters overlevelse.
Bestandene af det åbne lands fugle viber, lærker, stære, bomlærker og agerhøns er stærkt
nedadgående.
Sammenhængen mellem forskellige naturtyper i landskabet er vigtig. For mange fugle gælder, at
de har rede i en naturtype, men finder føde i en anden.
Vores forslag til Grønt Danmarkskort afspejler ovenstående – at vi peger på større
sammenhængende arealer med forskellige naturtyper - og driftstyper, som tilgodeser fugle med
bestande i tilbagegang.
Vores tilgang til udpegningerne til Grønt Danmarkskort har været med baggrund i vores kendskab
til fuglelivet i de enkelte kommuner, nok mere end indholdet i de digitale kort, som flere har
problemer med af forskellige grunde, men vores tilgang er naturligvis med tanke på Grønt
Danmarkskort og fokus på mere sammenhængende natur.
4.5.6 Dansk Vandrelaug – Den gode vandresti, kort fortalt
• Har så meget natursti som muligt
•

Undgår asfalt

•

Har så lidt grusvej som muligt

•

Passerer udsigtspunkter og naturscenarier samt om muligt kulturelle punkter

•

Er afvekslende

•

Undgår befærdede veje og industrialiserede områder

•

Er godt afmærket og har gode henvisninger til andre stier og oplevelsespunkter

•

Er tilgængelige

Jo mere stien opfylder ovennævnte betingelser, jo bedre er den.
4.5.7 Hellebæk Kohaves Venner
Hellebæk Kohaves Venner mener, at det er et samfundsmæssigt problem, at biodiversiteten i
Danmark er i tilbagegang. Det bør derfor være et centralt formål med den danske naturforvaltning
og -beskyttelse at standse denne negative udvikling. Der bør derfor i Danmark prioriteres arealer,
hvis formål er natur. Hellebæk Kohaves Venner ønsker derfor, at der:
1. Udpeges arealer som prioriteres til natur.
2. At de drives og plejes med fokus på at arealernes hovedformål er natur (fx at skovdrift
ophører over en periode og der gennemføres fornøden pleje af arealerne, med fokus på at
opretholde og fremme en høj biodiversitet)
3. Gennemføres natur- og biodiversitetsfremmende indsatser i lysåben natur, som fx
naturplejegræsning
4. At stat, regioner og kommuner går forrest og viser det gode eksempel ved at prioritere
arealer til natur og pleje dem hensigtsmæssigt
5. At behovet for plads til natur nødvendiggør at også private lodsejere bidrager, men at det
skal ske på frivillig basis
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6. At indsatsen for nye naturarealer sker omkostningseffektivt"

4.5.8 Friluftsrådet
Friluftsrådets primære ønske til Det Grønne Danmarkskort er, at det skal være medvirkende til at
skabe større, sammenhængende naturområder med en stor variation af naturtyper – til glæde for
såvel en øget biodiversitet som gode naturoplevelses- og friluftsmuligheder for befolkningen.
Friluftsrådet opfordrer til, at kommunerne i udmøntningen af Det Grønne Danmarkskort i
kommuneplanerne har fokus på at skabe sammenhæng mellem naturområder tværs af
kommunegrænser, hvor dette er relevant i forhold til den lokale natur.
Friluftsrådet vil gerne understrege mulighederne i udpegning af potentielle naturområder, der kan
sikre sammenhæng mellem eksisterende naturområder, og som derved kan have en positiv effekt
for biodiversiteten og kan give bedre friluftsoplevelser. Vi vil derfor opfordre til, at udpegningerne til
Det Grønne Danmarkskort ikke kun baserer sig på områder, hvor der i dag er et højt naturindhold,
men at der også skeles til områder, der kan sikre sammenhæng mellem naturområder, hvor en
højere naturkvalitet kan opnås gennem indsatser over tid.
Friluftsrådet noterer sig ønsket om at sikre beskyttelseszoner rundt om husdyrbrug. Dette kan vi
ikke anbefale og ønsker ikke dette gennemført, da de pågældende områder kan indeholde
værdifuld natur, som vi mener skal indgå i Det Grønne Danmarkskort.
Friluftsrådet vil gerne pege på jordfordeling som et potentielt redskab til at sikre mulighed for
sammenhængende naturområder. Det kan eksempelvis medføre udtagning af landbrugsjord
mellem naturområder og således sikre synergi i naturindsatsen i et større område.
For friluftslivet er skovene, kysterne, det åbne land med overdrev, enge, ådale og udyrkede
arealer, søer og vandløb af særlig betydning. Men også grønne områder i og omkring byerne er
vigtige for at kunne dyrke mange forskellige slags friluftsliv, skabe god og varieret natur og sikre en
forbedring af biodiversiteten.
Friluftsrådet ser Det Grønne Danmarkskort som en helt central måde at sikre en god naturudvikling
gennem kommuneplanerne, hvor udviklingen af biodiversiteten og rammerne for friluftslivet kan gå
hånd i hånd. Friluftsrådet ønsker samtidig en bred involvering af relevante lokale aktører i
processen omkring udmøntningen af Det Grønne Danmarkskort i de enkelte kommuners
kommuneplaner.
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5.Konkrete arealudpegninger
Afsnittet rummer arealer, der ønskes medtaget i Grønt Danmarkskort som supplering til
grundkortet. Der er endvidere en indstilling om udtagning af et areal fra grundkortet.

5.1 Arbejdet med indtegning af konkrete arealer
Arealerne er angivet i tilfældig rækkefølge. Der er således ikke tale om en prioritering.
I afsnittet har forslagsstillerne selv – eller med hjælp fra sekretariatskommunen - tegnet et polygon
for at markere det område, som ønskes at indgå i Grønt Danmarkskort.
Markeringen er foretaget i GIS programmet KortInfo. Der er arbejdet på et overordnet niveau og
derved med begrænset detaljeringsgrad. Det forventes at kommunernes viden og indsigt anvendes
i deres endelige udpegninger.
Med udgangspunkt i udpegningernes beskrivelser og begrundelser er det derfor Naturrådets
forventning, at kommunerne i den konkrete sagsbehandling professionelt vil kunne tilpasse
forslagene og få polygonernes lige streger tilpasset landskabets- og naturens bugtede linjer.
Ved hvert forslag til udpegning er der 4 kort:
• Et luftfoto over det konkrete areal
• Et kort med polygonen, som konkret udpegning,
• Et kort, hvor udpegningen ses i sammenhæng med beskyttelseszoner og markblokkort
• Et kort, hvorpå det ses, hvordan udpegningen skaber sammenhæng med eksisterende
natur og øger biodiversiteten.
Der blev oprindeligt udpeget 51 forskellige konkrete arealer. Af disse fik nr. 16 efterfølgende sit
eget afsnit (A. Jægerspris landbrugslandskab) og nr. 18, 40, 42 og 50 blev slettet af
forslagsstillerne. Den oprindelige nummerering er opretholdt hvorfor der er ”huller” i rækken.

5.2 Generelle udtalelser til udpegningerne
Landbrug & Fødevarer, Nordsjællands Landboforening og Dansk Skovforening har følgende
bemærkninger:
Vi har noteret os at der er 47 forslag med ønsker til Grønt Danmarkskort.
Vi vil ikke foretage nogen form for bedømmelse af disse konkrete forslag, men blot gøre
opmærksom på at vi forventer følgende punkter opfyldt i forbindelse med kommunernes arbejde
med forslagene.
•
•
•
•

•

Som en del af kommunens forberedende arbejde skal markblokkort indgå i
afgrænsningerne af de udpegede arealer.
Ligeledes skal beskyttelseszoner omkring husdyrbrugene indgå for at undgå
uhensigtsmæssige konsekvenser af udpegningen.
Realisering af et forslag, skal ske på basis af frivillighed og i løbende dialog med lodsejere
og interesserede borgere.
For hver enkelt udpegning skal der udarbejdes en detaljeret plan hvor formål, analyse
(f.eks. hvis areal ved udpegningen vil ændre status i forhold til §3 eller Natur 2000). Af
planen skal ”milestones” for gennemførelsen og den fremtidige pleje og vedligeholdelse
endvidere fremgå.
Når planen er afsluttet udformes en kontrakt mellem lodsejer og planmyndighed f.eks. med
juridisk udgangspunkt i etablerede aftaleformater (forpagtningsaftaler, aftaler om leje af
jagtarealer, fiskeret mv).
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•
•

Der aftales nødvendige ændringer hvis kontraktændring/ophør begrundet ved ændringer
brug af i landbrugsbedriften f.eks. udvidelse af husdyrholdet, ligesom alle andre ændringer
salg af ejendom mm. kan gøre en ny/ændret aftale nødvendig.
Lodsejerne skal ifølge aftalegrundlaget kunne trække deres arealer ud igen, hvis et projekt
vil medføre, at der kommer væsentlige ændringer i ejer- og brugsretten til deres arealer.

Samtlige konkrete arealudpegninger til supplering eller udtagning af grundkortet.
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Samtlige konkrete arealudpegninger, markblokkort og beskyttelseszoner om større husdyrbrug.
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Samtlige konkrete arealudpegninger og grundkortet.
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Kort over arealudpegninger og økologiske marker.
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5.3 Reduktion af grundkort
A – Jægerspris Landbrugslandskab.
Landbrug & Fødevarer, Nordsjællands Landboforening og Dansk Skovforening indstiller at
Jægerspris Landbrugslandskab udtages af kommuneplanens grundkort vedrørende
Naturbeskyttelsesområder og Økologiske Forbindelser.
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De på kortet viste arealer, benævnt Jægerspris Landbrugslandskab, udgør en væsentlig del af
driftsgrundlaget for Kong Frederik den Syvendes Stiftelse paa Jægerspris.
Grevinde Danner oprettede Stiftelsen med det hovedformål at yde støtte til udsatte børn og unge
samt drive museum og vedligeholde Jægerspris Slot, park og andre historiske anlæg under
Jægerspris Gods.
Driftsgrundlaget er primært land- og skovbrug. Efter grevinde Danners ønske er Stiftelsen
selvfinansierende uden offentlige tilskud.
Stiftelsen har for nogle år siden fået inddraget tidligere normalt drevne landbrugsarealer under
naturbeskyttelseslovens § 3 erstatningsfrie reguleringer.
I forhold til den på tidspunktet for registreringen gældende lovgivning underkendte
Naturklagenævnet i første runde arealernes udpegning, som værende historiske overdrev.
Blandt andet baseret på denne afgørelse blev lovbestemmelserne efterfølgende ændret til
biologiske overdrev, hvorefter arealerne blev omfattet af erstatningsfri regulering – svarende til det
udpegningsgrundlag Naturklagenævnet tidligere havde underkendt.
Der er ikke et nationalt entydigt udpegningsgrundlag for biologiske overdrev.
Jægerspris Landbrugslandskab omfatter hovedsagelig større markarealer samt nogle mindre
skovlodder.
Arealerne har ingen særlige og/eller væsentlige biologiske eller naturmæssige karakteristika, der
skulle betinge en udpegning.
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Stiftelsens skove er omfattet af Natura2000 lovgivningen. En konsekvens af blandt andet tidligere
udpegninger under reglerne for EF-Habitatområder og Fuglebeskyttelsesområder.
De landbrugsmæssigt drevne og separat beliggende østlige marker ud mod Roskilde Fjord er af
myndighederne foreslået udtaget af Natura2000 og erstattet af et areal i den østlige side af
Færgelundsskoven.
Det har Stiftelsen ikke gjort indsigelse mod.
Det er erfaringen – som beskrevet i eksemplet med overdrev - at udpegninger over tiden kan føre
til rådighedsindskrænkninger, der i nogle tilfælde er erstatningsfrie reguleringer. Det bør være en
forudsætning, at enhver udpegning, der for en lodsejer på sigt kan få væsentlige negative
økonomiske konsekvenser, er baseret på et entydigt og sagligt grundlag.
Stiftelsen forvalter specielt i skovdriften et større Natura2000 areal med betydelige naturmæssige
værdier.
Området Jægerspris Landbrugsareal drives traditionelt, og det økonomiske udbytte er af
afgørende betydning for at Stiftelsen kan varetage formålene i grevinde Danners fundats.
I kommuneplanen for Frederikssund Kommune indgår området under udpegede arealer med
naturbeskyttelsesinteresser. Under henvisning til arealernes naturmæssige status og væsentlige
driftsmæssige betydning for Stiftelsen, bør registreringen ændres og for fremtiden ikke indgå i en
kommende ny kommuneplan under naturbeskyttelsesområder eller økologiske forbindelser.
Det skal bemærkes, at det er et mindretal af Naturrådets 15 medlemmer, som i den efterfølgende
udtalelse ikke giver tilslutning til at arealet tages ud.
Udtalelser:
HKV og Friluftsrådet: Anbefaler at denne udpegning kun udtages hvis en negativ konsekvens for
naturens mangfoldighed kan udelukkes.
Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk Botanisk Forening,
Dansk Ornitologisk Forening og Naturhistorisk Forening: Anbefaler, at arealer, som er udpeget i
kommunernes hidtidige planlægning for naturbeskyttelsesinteresserne og som er politisk
godkendte, skal forblive i GDK.
De vurderer, at der ikke er fremført nogen naturmæssig begrundelse for at ændre status for
Hornsherred-området. De her nævnte foreninger kan ikke tilslutte sig, at det foreslåede område
tages ud.

203

5.4 Supplerende arealudpegninger
1. Nivå Ådal

204
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Geografisk placering: Nivå Ådal
Beskrivelse: En økologisk forbindelse, som følger Nive Å, Fredensborg Kommunes største
vandløb, mellem Grønholt Hegn og Langstrup Mose. Åen og dens omgivelser fungerer som
spredningskorridor for flora og fauna. Indenfor området længst mod vest, ligger Bassebækkens
vestlige tilløb, et hastigt strømmende vandløb med rent vand og skærpet målsætning. Området
rummer eng- og mosefugle, samt en større bestand af græshoppesanger.
Begrundelse for udpegning: På længere sigt vil der langs Nive Å kunne etableres en
stiforbindelse på tværs af kommunen (af hensyn til fuglelivet i behørig afstand til selve åen), og der
vil derved blive mulighed for at følge åen fra kildeområderne i Store Dyrehave-Grønholt Hegn til
udløbet i Nivå Bugten
Foreslået af: Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Botanisk Forening, Danmarks
Sportsfiskerforbund
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2. Tobro Ådalssystem

207

208

Geografisk placering: Syd for Blistrup, Højbro- Tobro- og Øllemose Ådal
Beskrivelse: Højby og Tobro Ådal er korridor fra Valby Hegn/ Nordlige Gribskov (natur 2000) til
det fredede område Heatherhill, der rummer en spændende bestand af guldsmede og
sommerfugle fordi morænebakkerne er delvist dækket af lyngplanter og en række sjældne planter
bl.a. nikkende kobjælde, gul evighedsblomst og almindelig månerude.
Begrundelse for udpegningen: Højbro/Tobro Å er en af Nordsjællands vigtige gydevandløb for
ørreder, og en vigtig fouragerings rute for flagermus. Denne Ådal er allerede vedtaget økologisk
forbindelse og vi ser gerne at vi også medtager sideløbet Øllemose Ådal, da den rummer flere
beskyttede naturtyper såsom moser og overdrev, desuden får vi også inddraget Græsted Aggebo
Hegn der har en meget høj værdi for ornitologer, entomologer og botanikere.
Området fra Tibirke bakker over Holløse bredning er allerede beskrevet som potentiel økologisk
forbindelse i kommuneplanen. Der vil være meget at vinde ved at hæve vandstanden og få skabt
et fugle-og padderigt vådområde.
Foreslået af: Danmarks Sportsfiskerforbund (Tobro Ådal), Hellebæk Kohaves Venner (Aggebo
Hegn), Dansk Botanisk Forening.
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3. Asserbo
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Geografisk placering: Asserbo
Beskrivelse: Liseleje plantage, Melby Overdrev, Asserbo Plantage, Arrenakke bakke,
Brødemoseskov og Vinderød skov er eksisterende natur.
Begrundelse for udpegning: Forslaget indebærer, at det markerede område udlægges som
økologisk/potentiel økologisk forbindelse. Området har høj bioscore og består overvejende af
sommerhuse udlagt som naturgrunde med en del åbne drængrøfter. Asserbo Golfbane sætter
fokus på biodiversitet og indgår i Nationalparken Kongernes Nordsjælland. Ved forslagets
gennemførelse opnås en økologisk forbindelse mellem den sydlige og nordlige del af området og
dermed den ønskede sammenhæng for at udvikle biodiversiteten.
Foreslået af: Danmarks Naturfredningsforening.
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4. Arrenæs
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Geografisk placering: Arrenæs
Beskrivelse: Store dele af Arrenæs indgår i Nationalparken Kongernes Nordsjælland. Arrenæs’
bredder indgår i Natura 2000 udpegningen. Begrundelse for udpegning: Det foreslåede areal
indebærer en samling af arealerne på Arrenæs inkl. offentligt ejede arealer og arealer benyttet til
afgræsning. Kombinationen af land og vand vil styrke områdets natur, der er omgivet af Danmarks
største sø.
Foreslået af: Danmarks Naturfredningsforening.
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5. Græse nedre Ådal
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Geografisk placering: Græse nedre Ådal
Beskrivelse: Græse nedre Ådal er en del af hele Græse Å vandløbskorridoren. Græse Å løber ud
i Roskilde Fjord og er gydeområde for fjordens ørreder. Rørhøgen fouragerer her og og yngler i
rørskoven på det sidste stykke af åen mod fjorden. Hvor Græse Å fortsætter mod Slangerup, er
der ved Hørup Ruder en kendt fuglelokalitet (udpeget af DOF).
Begrundelse for udpegningen: Ønsket om øget fokus på et sammenhængende åforløb,
græssede enge mod åen, hvor muligt, og bedre muligheder for fugle og planter.
Området er eksisterende økologisk forbindelse og foreslås medtaget i Grønt Danmarkskort
Foreslået af: Danmarks Sportsfiskerforening og Danmarks Naturfredningsforening.
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6. Brødeskov og Attemosen
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Geografisk placering: Brødeskov og Attemosen
Beskrivelse: Brødeskov: God botanisk lokalitet med flere lidet udbredte planter. Se
http://www.naturnord.dk/plantelister/Planteliste%20fra%20Broedeskov%2024%20april%2014.pdf
f.eks. skælrod, der er knyttet til gammelskov.
Et antal af fugle, insekter og krybdyr er registeret. Se
https://www.fugleognatur.dk/lokalitet.aspx?mode=lok&id=2274
Attemosen har betydning både som ynglelokalitet for fugle og som rasteplads for trækfugle.
Godt varieret artssammensætning gældende både planter, fugle, padder og insekter som for
eksempel blåbåndet pragtvandnymfe. Se fugleognatur.dk:
https://www.fugleognatur.dk/lokalitetintro.aspx?ID=26879
Begrundelse for udpegningen: Brødeskov og Attemosen er en del af de forslåede økologiske
forbindelser, der forbinder Arresø og Store Dyrehave. Flere af områderne er beskyttede
”Strækningen er et vigtigt supplement i den nord sydgående forbindelse fra Arresø til den
værdifulde natur ved Attemosen og Brødeskov og videre sydpå til nabokommunen og
nabonaturråd.” (Citat fra DN’s kommentarer)
Forslået af: Naturhistorisk Forening for Nordsjælland, Dansk Ornitologisk Forening.
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7. Øvre Havelse Å
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Geografisk placering: Fra Attemosen østover til Brødeskov/ Lille Dyrehave og den kommende
bydel Favrholm.
Beskrivelse: Lavbundsområde med beskyttet natur.
Begrundelse for udpegningen: Havelse Å er Nordsjællands vigtigste Åsystem, der forbinder
mange beskyttede naturtyper og flere vedtagne lavbundsområder. Naturstyrelsen og HOFOR er
lodsejere på store strækninger, hvor der kan opnås store naturmæssige forbedringer med få
ændringer af naturplejen. Med samlet 227 gydegravninger i år er Havelse Åsystemet ubetinget det
vigtigste for eksistensen af ørreder i Roskilde Fjord. Desuden rummer åen mange slags døgnfluer,
vårfluer, slørvinger og vandkalve og med lidt flere sten og træstød i åen, vil der komme flere
forskellige arter. Vi mangler dog at få udpeget den øverste del med Slåenbækken, Smørkilde,
Holmene og Favrholm. Dette område rummer en stor biodiversitet og er et yndet spisekammer og
rasteområde for mange arter af trækfugle. Den store population af flagermus er afhængige af det
store og varierede insektliv der findes her og området rummer flere rødlistede sommerfuglearter.
Foreslået af: Dansk Botanisk Forening, Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks
Sportsfiskerforbund.
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8. Harløse
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Geografisk placering: Harløse
Beskrivelse: De foreslåede områder og eksisterende natur skaber en strækning, som forbinder
Natura2000-området ved Arresø/Lille Lyngby mose med beskyttede vandløb og moseområderne,
Harløse mose og Attemosen, længere sydpå.
Begrundelse for udpegningen: Der er spredte lavbundsarealer på hele strækningen og kortlagt
natur, der står i forbindelse med Freerslev Hegn. Ved forslaget opnås at skabe sammenhæng og
bruge det store naturpotentiale nord og syd for udpegningen. Der er flere økologiske jorddyrkere i
området, hvilket vil understøtte indsatsen for øget biodiversitet.
Foreslået af: Danmarks Naturfredningsforening.
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9. Pole Ådal
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Geografisk placering: Pøle Ådal, Pølemosen og Pøle Å
Beskrivelse: Pøle Å fungerer som økologisk forbindelse for vandlevende dyr. Således vandrer
sandart op til de tre øvre liggende engsøer, når der opstår fødemangel i Arresø. Ligeledes har
bæveren bredt sig op ad Pøle Å, så den nu også er at finde i Gribskov. Dette gælder givetvis også
andre dyr - for eksempel insekter samt planter.
Åen er i sammenhæng med afgræssede enge vigtig for fugle, insekter og planter og vil fungere
som økologisk forbindelse også for terrestriske organismer.
Pølemosen er en god fuglelokalitet. Pøleåsystemet er værdifuldt, især området fra Alsønderup
Engsø til Arresø.
Begrundelse for forslag: Pøle Å fungerer således allerede nu som økologisk forbindelse mellem
Gribskov og Arresø med potentiale til at blive endnu mere velfungerende.
Biodiversiteten i og omkring Pøle Å vil have gavn af en genopretning af åen med blandt andet
udbygning af enge langs åløbet, der kan opfange den periodevise rigelige nedbør og opfange
noget af det overskydende kvælstof og fosfor.
Målene for Pøle Åen kan som opstart være, at åen bliver et velegnet levested for ørreder.
Forslået af: Naturhistorisk Forening for Nordsjælland, Dansk Botanisk Forening og Danmarks
Sportsfiskerforbund.
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10. Pøle å
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Geografisk placering: Pøle å nord for Hillerød
Beskrivelse: et mosaiklandskab der på 3 sider er omgivet af Natura 2000-område og mod alle
verdenshjørner omkranset af arealer med høj biodiversitet (Biodiversitetskort for Danmark, Aarhus
Universitet 2014 http://dce2.au.dk/pub/SR112.pdf).
Begrundelse for udpegningen: At prioritere biodiversitet hér vil gøre eksisterende værdifulde
Natura 2000-naturområder mere robuste.
Udpeget af: Dansk Botanisk Forening og Danmarks Sportsfiskerforbund.
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11. Esrum Ådal
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Geografisk placering: Esrum Ådal og Hetland Å
Beskrivelse: To store smeltevandsdale følger israndslinien fra Esrum Sø til Nordkysten. De store
dalstrøg er ved Esrrumgård adskilt af en grusformation med kilde-udspring mod vest til Esrum Å,
mod øst til vandløbssystemet Hetlands Å /Keldsø Å. Åerne samler sig mod nord i den tidligere
Keldsø hvortil også Gurre Å har tilløb fra øst. Alle åerne er sidevandløb til Esrum Å der fører til
Nordkysten.
Hele dette lavtliggende smeltevandslandskab med de mange åløb (geologisk benævnt som
“Esrum Floddal”) har stort potentiale som økologisk forbindelse. Esrum Å forbinder med dets
sideløb (Gurre Å, Keldsø Å/Hetland Å, samt Keldsø) flere Natura 2000 områder: (Gribskov, Esrum
Sø, Esrum Å, Ruslandsfredningen og Snævret Skov). Keldsø er et vigtigt fugle område. Desuden
er Esrum Å et meget vigtigt gydevandløb for ørreder. Det meste af området er udpeget som
økologiske forbindelser eller potentiel økologisk forbindelse.
Begrundelse for udpegningen: Ved at udpege de manglende forbindelser herunder: Hetlands Å/
Keldsø Å, Keldsø og det sidste lille stykke af Gurre Å fra Villingerød til Havreholm, til potentiel
økologisk forbindelse, fuldføres det ellers så flotte netværk af forbindelser mellem disse vigtige
naturområder. Med sine engarealer og moseområder har Hetlands Å og Keldsø Å potentiale for
værdifuld natur. Åen kan frilægges som økologisk forbindelse fra Esrumvej til Villingerødvej samt
videre mod vest til åens udspring i erosionsdalen fra toppen af Klostermarken.
Foreslået af: Danmarks Naturfredningsforening og dele af arealet af Dansk Botanisk Forening.
12. Lavbundsområde ved Torup
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Geografisk placering: Areal vest for Torup ved Hundested.
Beskrivelse: udpeget som lavbundsareal i gældende kommuneplan.
Begrundelse for udpegningen: tidligere eng/mose/sø. Et lavbundsområde som gennem
naturgenopretning eller naturlig udvikling vil kunne komme til at rumme store naturværdier hvis
naturlig hydrologi genskabes. Nødebohuse Enge desuden vigtigt rasteområde for forskellige gæs.
Foreslået af: Hellebæk Kohaves Venner, Nødebohuse enge af DOF.
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13. Ullerup Skov
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Geografisk placering: Korridor mellem Dyssebakke-Grønnesse Skov
Beskrivelse: Forslaget skaber forbindelse mellem gode naturområder fra Dyssebakken gennem
sommerhusområdet og fredskoven, langs Hesselsøvej på vestsiden og skovbyggelinjen nord for
Lille Karlsmindevej. Med tilslutning til Ullerup Skov og Rorup mose ud til Roskilde fjord.
Begrundelse for udpegningen: For at modvirke tilbagegangen i biodiversiteten skabes
forbindelse mellem gode naturområder, der ofte ligger som isolerede øer. I den økologiske
forbindelseslinje indgår Natura2000 område: Havet og kysten mellem Hundested og Rørvig
område nr. 153, Udpegningsgrundlaget for området er en række naturtyper og trækkende
fuglearter af edderfugle, hvinand, toppet skallesluger og stor skallesluger.
Naturområdet ved Spodsbjerg og Dyssebakken, er et af de få lidt større overdrevsområder, vi har
tilbage. Er beskyttet af strandbeskyttelse, fredning og § 3.
Gennem Kikhavn By, Torup, kunne der udpeges et økologisk bælte, dele af området ligger i
landzone og vestsiden er dækket af træer.
Et tidligere militært oliedepot med en spændende natur og er nu fredskov. Området er forholdsvis
kuperet og med en del skråninger, der fremmer forskelligartet natur og gør den reaktive
naturoplevelse større. På Hesseløvej er der en gruppe træer, der er udpeget som høj naturværdi
og langs Lille Karlsmindevej en skovbyggelinje, hvor der i en afstand af 300 meter fra fredskov ikke
bør bygges. En del af markerne på denne strækning er også udlagt som økologiske ligesom
markerne ved mosen ved Kongsgården.
Rorup Mose er Halsnæs største ferskvandsområde. Mosen har stor botanisk værdi og er levested
for en række dyr som råvildt, ræv, mår, ilder og hermelin. Den har stor betydning for både
ynglende og rastende fugle. Mosen bør forbindes med Grønnesse skov gennem åløbet fra Rorup
Mose kaldet Sækkerenden. Sækkerenden blev desværre rørlagt i halvtredserne, men selve
grøften blev bevaret. For få år siden blev forbindelsen helt afbrudt, da grøften blev kastet til. Åen er
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udlagt som beskyttet vandløb og arealet er allerede i dag udlagt som potentiel økologisk
forbindelse.
Gennem Grønnesse skov er der forbindelse til den meget værdifulde kyststrækning langs Roskilde
fjord, som nu er en del af Kongernes Nordsjælland.
Foreslået af: Danmarks Naturfredningsforening.
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14. Søholm
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Geografisk Placering: Søholm
Beskrivelse: Et areal ved Søholm, mod vest afgrænset af Højsagervej, mod syd af Humlebækvej.
Der er tale om et område med mange småsøer, som giver gode sprednings- og
overlevelsesmuligheder for vandlevende planter og dyr.
Der findes rastende og ynglende andefugle, som troldand, taffeland og grønbenet rørhøne mfl.
Begrundelse for udpegningen: Området grænser mod nordøst op til en (potentiel) økologisk
forbindelse, og der kan herfra skabes økologisk forbindelse mod sydøst til Nivå Bugt, jf. udpegning
nr. 17 Stormosen.
Foreslået af: Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening.
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15. Melby Enghave
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Geografisk placering: Areal vest for Frederiksværk.
Beskrivelse: udpeget som lavbundsareal i gældende kommuneplan.
Begrundelse for udpegningen: tidligere eng/mose/sø. Et lavbundsområde som gennem
naturgenopretning eller naturlig udvikling vil kunne komme til at rumme store naturværdier hvis
naturlig hydrologi genskabes.
Foreslået af: Hellebæk Kohaves Venner.
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17. Storemose
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Geografisk placering: Storemose
Beskrivelse: Storemose er beliggende nord for vejen Storemosen syd for Dageløkke.
Et større moseområde i tilknytning til Dageløkke Skov og Lave Skov, grænsende mod syd til et
åbent areal mod Nordvej. Nord for ligger Farommose.
Begrundelse for udpegningen: et varieret landskab med sø, skov og åbne arealer. Der skabes
spredningsmulighed for dyr og planter fra kystnære områder til områder mere centralt i kommunen.
Via de 3 kommunalt ejede lergrave på begge sider af Kystbanen er der hermed direkte forbindelse
fra områderne øst for Kystbanen til den potentielle økologiske forbindelse ved Dageløkke og derfra
via Farommose til udpegningen ”Søholm kort 14.
Foreslået af: Dansk Ornitologisk Forening.
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19. Rørtangkilen og 20. Færgevejskilen
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19. Rørtangkilen
Geografisk placering: Areal beliggende mellem Espergærde og Snekkersten.
Beskrivelse: Småmoser er § 3-områder. Dele af arealet er fredet (Flynderupgård-haven
undtaget). Græsland med småsøer, stier og udsigtshøj.
Begrundelse for udpegningen: Et område som af Miljøstyrelsen er kortlagt som særlig værdifuld
skov som gennem biodiversitetsfremmende drift eller naturlig udvikling vil kunne komme til at
rumme store naturværdier.
Foreslået af: Hellebæk Kohaves Venner.
20. Færgevejskilen
Geografisk placering: Langstrakt areal beliggende i det sydlige Helsingør.
Beskrivelse: Fredet. Bynær, åben græsslette med bakker, krat, søer og moser samt
Meulenborgskovens dybe kløfter med vandfald mod øst.
Begrundelse for udpegningen: Et område med en vis naturværdi og hvor Miljøstyrelsen har
kortlagt flere partier som særlig værdifuld skov. Området vil gennem naturgenopretning,
biodiversitetsfremmende drift eller naturlig udvikling vil kunne komme til at rumme store.
Foreslået af: Hellebæk Kohaves venner.
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21. Helsingør Grønne Vestkile og 22. Marienlyst slot
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21. Helsingør Grønne Vestkile
Geografisk placering: Beliggende i det vestlige Helsingør.
Beskrivelse: Dele af Helsingør Grønne Vestkile. Lavbundsarealer grænsende op til N2000 samt
Fredet og Pindemosen §3 og fredskov. Foreslået Natura 2000 i 2018 revisionen. Bakket græsland
med mange småsøer og moser langs Teglstrup Hegn.
Begrundelse for udpegningen: Et område med en vis naturværdi som gennem
naturgenopretning, biodiversitetsfremmende drift eller naturlig udvikling vil kunne komme til at
rumme store naturværdier. At prioritere naturhensyn hér vil derfor kunne gøre eksisterende
værdifulde Natura 2000-naturområder mere robuste.
Foreslået af: Hellebæk Kohaves Venner, DOF.
22. Marienlyst slot
Geografisk placering: Beliggende i det vestlige Helsingør. En del af Marienlystskovene.
Beskrivelse: Nogle få vandhuller § 3. Hovedparten af arealet med spændende naturpræg.
Begrundelse for udpegningen: Et område med en vis naturværdi som gennem
naturgenopretning, biodiversitetsfremmende drift eller naturlig udvikling vil kunne komme til at
rumme store naturværdier.
Foreslået af: Hellebæk Kohaves Venner.
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23. Holmene
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Geografisk placering: Areal syd for Ålsgårde/Hellebæk.
Beskrivelse: udpeget som lavbundsareal i gældende kommuneplan. Arealet grænser op til Natura
2000-område.
Begrundelse for udpegningen: tidligere eng/mose/sø. Et lavbundsområde som gennem
naturgenopretning eller naturlig udvikling vil kunne komme til at rumme store naturværdier hvis
naturlig hydrologi genskabes. At prioritere naturhensyn hér vil derfor kunne gøre eksisterende
værdifulde Natura 2000-naturområder mere robuste.
Foreslået af: Hellebæk Kohaves Venner og Danmarks Naturfredningsforening.
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24. Langesø og 25. Ålekistebro
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24. Langesø
Geografisk placering: Langesø
Beskrivelse: Langesø er en mose af typen hængesæk, der en sjælden næringsfattig naturtype.
Begrundelse for udpegningen: Naturtype af høj værdi.
Foreslået af: Danmarks Naturfredningsforening.
25. Ålekistebro
Geografisk placering: Ålekistebro
Beskrivelse: Ønsket er en supplering af den økologiske forbindelse langs Gurre Å, der forbinder
Gurre Sø med Langesø mose, Teglstrup Hegn og Keld sø. Området indbefatter bl.a. en gammel
råstofgrav beliggende øst for åen. Bakkekammen og en stejl vestvendt, grus-skrænt afgrænser
Langsø området.
Begrundelse for udpegningen: Der er potentiale for tør lysåben vegetation.
Foreslået af: Danmarks Naturfredningsforening.
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26. Skovlund Næs
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Geografisk placering: Skovlund Næs
Beskrivelse: Det stærkt kuperede dødisområde omkring Skovlund Vig og Skovlund Bæk har
indgået i et historisk overdrev i den Kgl. Vildtbane. Dele af overdrevet har ikke været oppløjet, men
kontinuerligt været afgræsset.
Begrundelse for udpegningen: Spidsen af næsset skal supplere det potentielle naturområde og
først afgrænses ved det tværgående hegn af gamle ege, der har afgrænset koblerne.
Ved forslaget opnås et særligt værdifuldt naturområde med stort naturmæssigt potentiale.
Foreslået af: Danmarks Naturfredningsforening.
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27. Kobæk og Karinelund og 28. Endrup Hegn
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27. Kobæk og Karinelund
Geografisk placering: Kobæk og Karinelund
Beskrivelse: Der er tale om en økologisk forbindelse, der forbinder Esrum Sø med Katrinelund og
Danstrup Hegn. Kobækken ligger i et kuperet terræn.
Begrundelse for udpegningen: Forslaget indebærer, at den økologiske forbindelse suppleres
med den sydvendte kuperede dalside langs åens nordside.
Foreslået af: Danmarks Naturfredningsforening.
28. Endrup Hegn
Geografisk placering: umiddelbart syd for Danstrup
Beskrivelse: Område mellem Endrup og Danstrup Hegn, inkluderer Endrup hegn og området
omkring Endrup vandværk. Mosaiklandskab med dødishuller, §3 beskyttede søer, moser, desuden
hegn og græsningsarealer.
Ynglende nattergale, sjaggere, rovfugle bruger området til fouragering.
Begrundelse for udpegning: Supplere den nuværende udpegning til potentiel økologisk
forbindelse, der forbinder Esrum Søs bredzone, hvor der yngler isfugl, hvinand og raster havørn,
med den centrale/østlige del af kommunen.
Foreslået af: Dansk Ornitologisk Forening
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29. Skansebakken, 30. Lille Dyrehave og 31. Salpetermosen
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29. Skansebakken
Geografisk placering: Skansebakken
Beskrivelse: Grøn kile strækkende sig fra Overdrevsvejen mod nord mellem Kongens Vænge og
Fredskovhellet, mod øst afgrænses området af Isterødvejen.
Skansekirkegården er beliggende i området.
Samlet eksisterende natur (lag fra MiljøGIS) udgør ca 80% af arealet bl.a. med overdrevsnatur.
Området har en storslået udsigt og er derfor et rigtig godt sted for at se fugletræk om efteråret.
Især hvepsevåge og musvåge trækker forbi i tusindvis.
Af ynglefugle findes 49 arter i området, bl.a. sjagger.
Lokaliteten har været kendt for mange og sjældne sommerfuglearter. Mange er forsvundet, men
violetrandet ildfugl ses stadig i området.
Dværg blåfugl, alm. blåfugl, dukatfugl, det hvide w og guldhale kan stadig ses på overdrevet.
Udover almindelige overdrevsplanter findes den sjældne engklokke og orkideerne skovhullæbe og
skovgøgelilje. Flere arter af vokshatte vokser i området.
Begrundelse for udpegning: Hillerød Kommune er opmærksom på lokalitetens værdifulde arter
og har nu igennem flere år foretaget pleje af området, for hvilket, der er udarbejdet en plejeplan.
Skansebakken foreslås som ny potentiel økologisk forbindelse på bl.a. overdrevsnatur mellem den
vedtagne økologiske forbindelse ved Grønholt Overdrev i NØ og Store Dyrehave i syd (vedtaget
område med naturbeskyttelsesinteresser).
Foreslået af: Dansk Ornitologisk Forening, Naturhistorisk Forening for Nordsjælland.
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30. Lille Dyrehave
Geografisk placering: Nord for Hillerød op til Gribskov.
Beskrivelse: Et område med høj biodiversitet (Biodiversitetskort for Danmark, Aarhus Universitet
2014 http://dce2.au.dk/pub/SR112.pdf). Flere mindre parter af skoven er af Miljøstyrelsen kortlagt
som særlig værdifuld skov. Området grænser op til store arealer i Gribskov med
sammenhængende områder med høj biodiversitet.
Begrundelse for udpegningen: At prioritere biodiversitet hér vil gøre eksisterende værdifulde
Natura 2000-naturområder mere robuste.
Foreslået af: Hellebæk Kohaves Venner.
31. Salpetermosen
Geografisk placering: Salpetermosen
Beskrivelse: I Salpetermosen er der registreret 29 dagsommerfugle, herunder regionalt sjældne
arter som Iris, Det hvide W og Østlig Takvinge. (Ifølge Bo Thyge Johansen ”Dagsommerfugle i
Hillerød Kommune, Hillerød Kommune 2014”)
Derudover er Seljepilglassværmer og guldhale registreret. (Næst flest registrerede
dagsommerfugle i Hillerød)
Af padder er der for eksempel registreret spidssnudet frø.
Desuden er Salpetermosen en fin fuglelokalitet. Utallige fugle benytter den som yngleplads, bl.a.
gråstrubet lappedykker, og som kuriosum er der registreret bjergvipstjerter.
Botanisk er der registeret en lang række af plantearter som for eksempel Rundbladet mynte og
Rødfrugtet natlys. Se https://www.fugleognatur.dk/lokalitet.aspx?mode=lok&id=16543
Begrundelse for forslag: Salpetermosen er en bynær mose med en rig og varieret biodiversitet,
der tilmed bliver nabo til det kommende hospital.
Salpetermosen trænger til en oprensning.
Forslået af: Naturhistorisk Forening for Nordsjælland.
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32. Øvre Græse Ådal
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Geografisk placering: Øvre Græse Ådal
Beskrivelse: Græse Å løber her langs den fredede Mørkholm Bakke, og er med sine vådområder
med krat og småskov en fin forbindelse til den fredede Kedelsø-Langsødalen og dermed Farum
Naturpark.
Begrundelse for udpegningen: Området er eksisterende økologisk forbindelse og foreslås
medtaget i Grønt Danmarkskort.
Foreslået af: Danmarks Sportsfiskerforening, DOF.
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33. Vænget
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Geografisk placering: Areal nord for Jægerspris ud mod Roskilde Fjord.
Beskrivelse: kystnært lavbundsareal, som er udpeget som sådan i gældende kommuneplan.
Arealet grænser op til Natura 2000-område Roskilde Fjord et at Danmarks mest værdifulde yngle
og rasteområder for fugle som i dag har høj biodiversitet (Biodiversitetskort for Danmark, Aarhus
Universitet 2014 http://dce2.au.dk/pub/SR112.pdf).
Begrundelse for udpegningen: tidligere strandeng. Et lavbundsområde som gennem
naturgenopretning eller naturlig udvikling vil kunne komme til at rumme store naturværdier. At
prioritere biodiversitet hér vil derfor kunne gøre eksisterende værdifulde Natura 2000-naturområder
mere robuste.
Foreslået af: Hellebæk Kohaves Venner.
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34. Ølsted Lavbund
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Geografisk placering: Areal syd for Frederiksværk grænsende op til Arresø
Beskrivelse: udpeget som lavbundsareal i gældende kommuneplan.
Begrundelse for udpegningen: tidligere eng/mose/sø. Et lavbundsområde, som gennem
naturgenopretning eller naturlig udvikling og beliggenheden op til Arresø vil kunne komme til at
rumme store naturværdier hvis naturlig hydrologi genskabes.
Foreslået af: Hellebæk Kohaves Venner.

289

35. Øvre Lyngby Å
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Geografisk placering: NV for Skævinge Beskrivelse: vandløb/ fugtige enge
Begrundelse for udpegningen: Er korridoren ind til et Natura 2000 område med høj ornitologisk
værdi, og er allerede vedtaget som potentiel natur og økologisk forbindelse i henhold til planloven
§ 11a pkt. 14. dog mangler vi en del af Lyngby Å. På grund af den katastrofale nedgang i
bestanden af insekter i det åbne land, finder vi det yderst vigtigt at beskytte vores vandløb, da en
stor del af de insekter, der danner fødegrundlaget for mange af vores fugle og flagermus klækkes i
vandløb som dette.
Foreslået af: Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks Naturfredningsforening.
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36. Grønnesse skov og 37. Sølager
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36. Grønnesse skov
Geografisk placering: Areal beliggende øst for Hundested
Beskrivelse: Et område ejet af Naturstyrelsen
Begrundelse for udpegningen: Arealet er ejet af Naturstyrelsen og har høj biodiversitet
(Biodiversitetskort for Danmark, Aarhus Universitet 2014 http://dce2.au.dk/pub/SR112.pdf). Flere
mindre parter af skoven er af Miljøstyrelsen kortlagt som særlig værdifuld skov. Området vil kunne
udvide eksisterende naturområder og medvirke til, at de bliver mere robuste.
Foreslået af: Hellebæk Kohaves Venner.
37. Sølager
Geografisk placering: Areal sydøst for Hundested.
Beskrivelse: udpeget som lavbundsareal i gældende kommuneplan.
Begrundelse for udpegningen: tidligere eng/mose/sø. Et lavbundsområde, som gennem
naturgenopretning eller naturlig udvikling vil kunne komme til at rumme store naturværdier hvis
naturlig hydrologi genskabes.
Foreslået af: Hellebæk Kohaves Venner.
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38. Kikhavn
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Geografisk placering: Areal nordøst for Hundested.
Beskrivelse: udpeget som lavbundsareal i gældende kommuneplan.
Begrundelse for udpegningen: tidligere eng/mose/sø. Et lavbundsområde, som gennem
naturgenopretning eller naturlig udvikling vil kunne komme til at rumme store naturværdier hvis
naturlig hydrologi genskabes.
Foreslået af: Hellebæk Kohaves Venner.
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39. Vieholm
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Geografisk placering: Areal beliggende i Tisvilde
Beskrivelse: Et grønt område ejet af Naturstyrelsen.
Begrundelse for udpegningen: Arealet er ejet af Naturstyrelsen og har høj biodiversitet
(Biodiversitetskort for Danmark, Aarhus Universitet 2014 http://dce2.au.dk/pub/SR112.pdf).
Området vil kunne udvide eksisterende naturområder og medvirke til, at de bliver mere robuste.
Foreslået af: Hellebæk Kohaves Venner.
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41. Nordkysten
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Geografisk placering: Nordkysten
Beskrivelse: På Nordkysten mellem Tisvilde og grænsen til Helsingør kommune findes en række
fredninger. Forslaget indebærer at de allerede fredede områder forbindes.
Begrundelse for udpegningen: Forslaget indebærer, at de allerede fredede områder forbindes.
af et grønt bælte langs kysten, der beskytter skrænter og forlandet, og bevarer den vigtige flora og
fauna, der knytter sig til dette specielle miljø.
Foreslået af: Danmarks Naturfredningsforening.
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43. Vinderød
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Geografisk placering: Areal nordøst for Frederiksværk ud til Arresø.
Beskrivelse: udpeget som lavbundsareal i gældende kommuneplan.
Begrundelse for udpegningen: tidligere eng/mose/sø. Et lavbundsområde, som gennem
naturgenopretning eller naturlig udvikling vil kunne komme til at rumme store naturværdier hvis
naturlig hydrologi genskabes.
Foreslået af: Hellebæk Kohaves Venner.
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44. Stenhøjgaard
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Geografisk placering: Syd for Horneby Fælled
Beskrivelse: Fra Horneby Ås og Hornbæk sø til Klosterris Hegn.
Begrundelse for udpegningen: Området Stengaarden giver en supplering og styrkelse af den
økologiske forbindelse med potentiel natur, engarealer og overdrev, fra Horneby Ås og Hornbæk
sø til Klosterris Hegn og Natura 2000-området ved Rusland.
Udpeget af: Danmarks Naturfredningsforening.
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45. Havreholm
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Geografisk placering: Havreholm
Beskrivelse: Gurre Å forbinder på sin vej mange gode naturlokaliteter fra Gurre Sø til Esrum Å og
Pandehave Å (med Ræveskiftet og Rusland - Natura 2000). Tæt på Havreholm ligger det fine
naturområde Keldsø. Gurre Å er gydevandløb for ørreder og bæklambret (EU Habitatdirektiv bilag
2).
Begrundelse for udpegningen: Området er eksisterende økologisk forbindelse (dog ønskes det
manglende stykke fra Villingerød til før Havreholm medtaget) med mange §3 og lavbundsarealer
og foreslås medtaget i Grønt Danmarkskort.
Foreslået af: Dansk Botanisk Forening og som Potientielt naturområde af Danmarks
Sportsfiskerforbund.
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46. Tinkerup, 47. Nyrup Sø og 48. Ravnebakke
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46. Tinkerup Mose
Geografisk placering: Tinkerup
Beskrivelse: Tinkerup Renden forbinder Gurre Sø med moser ved Tinkerup.
Begrundelse: Forslaget indebærer, at Tinkerup Renden bliver en ny økologisk forbindelse, der
forbinder Gurre Sø og de våde enge omkring Gurrevang med de næringsfattige moser ved
Tinkerup, således at alle moseområder ved Tinkerup omfattes.
Foreslået af: Danmarks Naturfredningsforening.
47. Nyrup Sø
Geografisk placering: Nyrup Sø
Beskrivelse: Nyrup Sø mellem Krogenberg Hegn og Nyrup Hegn. Arealerne på og omkring den
drænede sø afvander til Gurre sø.
Begrundelse for udpegningen: Nyrup Sø danner økologisk forbindelse mellem Krogenberg Hegn
og Nyrup Hegn. Arealerne på og omkring den drænede sø afvander til Gurre sø.
Forslaget indebærer, at det store naturpotentiale i området kan udnyttes til udvikling af sø, eng og
overdrevsarealer omgivet af de mange skovbryn.
Foreslået af: Danmarks Naturfredningsforening.
48. Ravnebakke
Geografisk placering: Areal beliggende vest for Gurre ved Helsingør
Beskrivelse: udpeget som lavbundsareal i gældende kommuneplan.
Begrundelse for udpegningen: tidligere eng/mose/sø. Et lavbundsområde, som gennem
naturgenopretning eller naturlig udvikling vil kunne komme til at rumme store naturværdier hvis
naturlig hydrologi genskabes.
Udpeget af: Hellebæk Kohaves Venner
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49. Bredvig
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Geografisk placering: Bredvig
Beskrivelse: Forslaget indebærer, at den økologiske forbindelse ved Hønepilsgrøftens udmunding
i Bredvig, Roskilde Fjord og det lige nord for liggende naturområde ved Møllekrogen og Selsø Sø
kommer til at hænge sammen.
Begrundelse for udpegningen: Ved forslaget opnås således at skabe sammenhæng og bruge
det store naturpotentiale nord for til at styrke området syd for udpegningen. Der er økologiske
jordbrug i området, hvilket vil understøtte indsatsen for øget biodiversitet.
Foreslået af: Danmarks Naturfredningsforening.
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51. Hørup Skov
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Geografisk placering: Vest for Slangerup
Beskrivelse: Et område ejet af Naturstyrelsen
Begrundelse for udpegningen: Området vil kunne udvide eksisterende naturområder og
medvirke til, at de bliver mere robuste.
Foreslået af: Hellebæk Kohaves Venner.
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5.5 Forslag til vandrestier
Dansk Vandrelaug indstiller følgende stiforbindelser. Stiforbindelserne har ikke været drøftet i
naturrådet, men udelukkende præsenteret på mødet den 15. marts 2018. Stiønskerne skal ses i
relation til teksten om ”den gode vandresti” afsnit 4.5.6. Der er således ikke tale om forslag til
konkrete stiplaceringer men forslag der skaber forbindelser mellem eksisterende områder og
således vil supplere det eksisterende stinet.
Stiforbindelserne er beliggende inden for grundkortet for naturbeskyttelse samt de nye
supplerende udpegninger, og kan således indgå som argument for en udpegning af et område.
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Dansk Vandrelaug drømmer om at kunne komme ud i naturen uden at skulle gå på trafikerede
veje, uanset om vi bare vil med familien en lille tur eller på en længere vandring.
Vi har påpeget nogle af de steder, hvor vi savner en forbindelse, og hvor vi har en ide om, hvordan
det evt. kunne etableres.
For os er en trampesti fin, blot den ikke gror til i brændenælder eller anden høj vegetation,
Vi nævner Kløverstier fordi de netop giver muligheder for, at man fra sin bopæl kan komme ud på
en interessant tur uanset hvor langt, man er i stand til at gå.
Dansk Vandrelaug vil gerne bistå kommunerne med at finde egnede ruter, og Friluftsrådet vil
måske støtte økonomisk.
Det er dejligt at gå i skoven, men det giver noget helt andet også at kunne gå i det åbne land, der
er ådalene måske en mulighed for at komme rundt uden at genere lodsejerne for meget. Somme
tider mangler der bare korte stræk for at forbinde småveje og stier i det åbne land.
Bemærkninger: Waymarked trails Vandreruter.
Det har været udgangspunktet for vores ønskeseddel (Vi ved godt at man ikke får alle ønsker
opfyldt her og nu, men somme tider kan noget opnås hen ad vejen)
Halsnæs Kommune:
1. Grønnesse - Hanehoved langs kysten ( f.eks. via Campingpladsen) Fjordstien langs
Roskilde Fjord er meget flot hele vejen fra Hundested til og igennem Grønnesse Skov, men
så er der traffikeret landevej lige til Hanehoved
2. Arresø rundt
3. Forbindelse til Lyngby skov fra Ølsted og fra skoven til Arresø. Synd at det er så svært at
komme ned til Arresø.
4. Sti langs Havelse å – eksisterer den hele vejen?, den giver en god forbindelse i det åbne
land helt ud til Roskilde Fjord.
5. Strø Bjerge delen ved Grimstrup er OK tilgængelig, delen ved Strølille har desværre ikke
stiforbindelse med resten.
Hillerød Kommune
1. Strø Bjerge delen ved Grimstrup er OK tilgængelig, delen ved Strølille er et dejligt område,
men har desværre ikke stiforbindelse med resten. Strø landsby og kirke er også et besøg
værd.
2. Forbindelse til Æbelholt Klosterruin fra Hillerød eller en anden station. Der har i 2011 været
planer om en Æbelholt å sti, men så vidt vi kan se, er den ikke blevet realiseret, det ville
ellers være en rigtig fin rute, selv om den ender blindt ved Arresø så længe Arresøstien
ikke eksisterer.
3. Der kunne etableres kløverstier med udgangspunkt centralt i Hillerød.
4. Hillerød – Tisvilderuten er en cykelrute, der kun benytter stier på korte stræk langs med
Freerskev Hegn, Æbelholt Å og Ellemosestien. Den er derfor ikke egnet til vandring. Et
tilsvarende vandreforløb ønskes.
5. Tilsvarende er cykelruten Hillerød – Frederiksværk heller ikke egnet til vandring. En
tilsvarende vandrerute ønskes.
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Gribskov Kommune
1. Valby Hegn – Aggebo Hegn/ Græsted Hegn – der mangler kun korte stræk, vi kan se
forskellige muligheder for forbindelse.
2. Kagerup st. og dermed hele Grib Skov – Solbjerg Engsø, så man kan komme ud til denne
fine lokalitet.
3. Esrum Søstien nord.
4. Pandehave å stien – forbindelse til Ræveskiftet – ved ikke om der er kommet en bro. Det
ville give mulighed for såvel rundture som adgang fra Rusland til Kelleris Hegn og måske
helt til Hellebæk.
5. Søborg Sø – husk stier, hvis/ når søen genetableres.
6. Kløverstier med udgangspunkt f.eks. i Helsinge.
Helsingør Kommune
1. Esrum Sø sti.
2. Tikøb – Esrum Sø via Skovlundbækken en forbindelse til Esrum Sø.
3. Nyrup Hegn – Teglstrup Hegn via Rørtang Overdrev (som det er nu, skal man gå på
trafikeret vej).
4. Horserød Hegn – Knudemosen – Bøgeholm Sø (Ville være en smuk rute og forbinde
naturområder).
5. Esrum Sø – Horserød Hegn eksisterer næsten, enkelte blokeringer i Langesø.
6. Hellebæk Kohave – Hornbæk (mangler kun lidt omkring Apperup/ Ålsgårde).
7. Gurre Å – Rusland (adgang til at gå ad trampesti langs Gurre å, vil åbne for mange
forbindelser og fine oplevelser helt fra Gurre Sø til Nordkysten).
8. Snævret Skov – Havreholm langs Kelds å (vil åbne for mange forbindelser og fine
oplevelser).
9. Horneby – Klosterris Hegn f.eks. trampesti langs Vesterbæk (som det er nu, skal man gå
flere km ad landevej).
10. Pandehave å stien – forbindelse til Ræveskiftet og dermed til KlosterisHegn – ved ikke, om
der er kommet en bro.
11. Både Espergærde, Hornbæk og Helsingør ville være fine udgangspunkter for Kløverstier.
Fredensborg Kommune
1. Esrum sø sti Nødebo – Sørup
2. Fra Endrup til Endrup Hegn. Der var forbindelse som kan ses på kommunens stikort fra
1990. forbindelsen åbner for adgang fra Esrum sø og ad en fin sti til Danstrup Hegn (dog
med landevej gennem Danstrup landsby) og videre helt til Helsingør.
3. Grønholt Vang/ Tulstrup Vang – Knurrenborg Vang en forbindelse langs med et levende
hegn ville give mulighed for fine rundture omkring Fredensborg.
4. Grønholt Vang – Grønholt By og dermed videre forbindelse til Grønholt Hegn og Karlebo.
(en hver deltrækning ville være bedre end ingen ting).
5. Langerød st. - Danstrup Hegn f.eks.via Langerød landsby.
6. Langstrupstien kunne blive en god vandrerute hvis der var en trampesti langs med
Langstrup å fra Nive Å til Knurrenborg Vang og dermed Fredensborg.
7. Både Fredensborg, Humlebæk og Nivå ville være fine udgangspunkter for kløverstier.

328

Frederikssund Kommune
1. Sillebro Ådal.
2. Grønlien Skov.
3. Klinten ved Strandvej i Frederikssund.
4. Hjertestien i Jægerspris.
5. Møllekrogen. Langs skrænten ved Roskilde fjord til Skrivernæbbet. Selsø kirke og slot og
udsigt over Selsø sø. Et fredet fuglereservat med udsigtstårn.
6. Skuldelev Åsen ved Kildeskåret. Sti på toppen af Åsen næsten til Skuldelev havn. På Åsen
er der flere steder udsigt til Roskilde fjord. Ved P-plads ved Kildeskåret ligger Sct. Olafs
kilde med en sjov munkehistorie.

329

Bilag 1 – Foreningers input
Bilaget rummer de oplæg/tekster foreningerne præsenterede for hinanden på mødet 15. marts
2018. Visse foreninger har efterfølgende sendt supplerende tekster. Bilaget er således en samling
af det materiale der ligger til grund for de forskellige forslag i hovedrapporten.

Dansk Skovforening

Hermed uddybende kommentarer til område 16 – ændring af grundkort.
Område 16 udgør en væsentlig del af driftsgrundlaget for Kong Frederik den Syvendes Stiftelse
paa Jægerspris.
Grevinde Danner oprettede Stiftelsen med det hovedformål at yde støtte til udsatte børn og unge
samt drive museum og vedligeholde Jægerspris Slot, park og andre historiske anlæg under
Jægerspris Gods.
Driftsgrundlaget er primært land- og skovbrug. Efter grevinde Danners ønske er Stiftelsen
selvfinansierende uden offentlige tilskud.
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Stiftelsen har for nogle år siden fået inddraget tidligere normalt drevne landbrugsarealer under
naturbeskyttelseslovens § 3 erstatningsfrie reguleringer.
I første runde underkendte Naturklagenævnet arealernes udpegning, som værende historiske
overdrev.
Blandt andet baseret på denne afgørelse blev lovbestemmelserne ændret til biologiske overdrev,
hvorefter arealerne blev omfattet af erstatningsfri regulering.
Der er ikke et nationalt entydigt udpegningsgrundlag for biologiske overdrev.
Område 16 omfatter hovedsagelig traditionelt drevne landbrugsarealer samt nogle mindre
skovlodder.
Arealerne har ingen særlige og/eller væsentlige biologiske karakteristika.
I kommuneplanen for Frederikssund Kommune indgår området under arealer med særlige
naturbeskyttelsesinteresser. Under henvisning til arealernes naturmæssige status og væsentlige
driftsmæssige betydning for Stiftelsen bør registreringen ændres og for fremtiden ikke indgå i en
kommende ny kommuneplan under naturbeskyttelseområder eller økologiske forbindelser.
Det skal bemærkes, at Stiftelsens skove er omfattet af Natura2000 lovgivningen. En konsekvens af
blandt andet tidligere udpegninger under reglerne for EF-Habitatområder og
Fuglebeskyttelsesområder.
De landbrugsmæssigt drevne og separat beliggende østlige marker ud mod Roskilde Fjord er af
myndighederne foreslået udtaget af Natura2000 og erstattet af et areal i den østlige side af
Færgelundsskoven.
Det har Stiftelsen ikke gjort indsigelse mod.
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Nordsjællands Landboforening og Landbrug & Fødevarer

Landbrugets forslag til udarbejdelse af anbefalinger til udpegninger til Grønt Danmarkskort
(Naturråd nr. 15)
Nordsjællands Landboforening samt Landbrug & Fødevarer vil bidrage til processen omkring
udarbejdelsen af Grønt Danmarkskort på et overordnet plan, hvorfor efterfølgende er at betragte
som et generelt forslag til processen. Udpegning af private arealer uden forudgående
lodsejerinddragelse af berørte lodsejere vil skabe modvilje og opfattes som en krænkelse af
retssikkerheden. Vi kan som repræsentanter ikke bære ansvaret og tage risikoen for at andre
jordbrugere pålægges uforudsigelige og unødige byrder i form af skærpet praksis, reducerede
udviklingsmuligheder eller ejendomsværditab ved udpegning af arealer med jordbrugsmæssige
interesser.
Vores forslag omfatter følgende:
1. Anvend markblokkort i planlægningsprocessen, da det hjælper til at sikre den rette balance
mellem naturmål og produktionsinteresser. Frihold markblokarealer med
landbrugsinteresser for udpegning.
2. Etablér beskyttelseszoner omkring husdyrbrugene for at undgå uhensigtsmæssige
konsekvenser af udpegningen.
3. Lodsejerinddragelse og frivillighed skal sikre en bæredygtig og økonomisk forsvarlig
planlægning. Erfaringerne fra etablering af nationalparken Kongernes Nordsjælland og
reetablering af Søborg Sø har med stor tydelighed vist, at frivillighed er vejen frem.
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4. Udpegninger skal tage udgangspunkt i eksisterende natur af høj kvalitet.
Ad 1
Landbruget ønsker, at der skabes den rette balance mellem naturmål og produktionsinteresser i
udpegningerne til det Grønne Danmarkskort. Den biologiske mangfoldighed skal sikres og
udvikles med udgangspunkt i eksisterende naturområder af høj kvalitet, og
produktionsinteresserne skal sikres ved at friholde arealer med landbrugsaktivitet for en
udpegning. Vi er bekendt med at alle Natura 2000 områder skal indgå i det Grønne
Danmarkskort.
Anvendelse af Markblokkort (GIS) i udpegningsprocessen giver mulighed for specifik og målrettet
planlægning på tværs af kommunegrænser. Markblokkortene indeholder præcise og opdaterede
oplysninger om den aktuelle landbrugsaktivitet, herunder om arealerne er i omdrift, om der er 2
permanent græs, om der er naturplejeaftaler mv. Kortene indeholder tillige oplysninger, som gør
det nemt, at finde frem til den aktør, som har interesserne på arealerne. Anvendelse af
informationerne, som er tilgængelige i Markblokkortene, kvalificerer udpegningsgrundlaget og
vurderingen af de samfundsøkonomiske konsekvenser ved evt. konkrete forslag.
Ad 2 Udpegninger til potentiel natur og sårbare naturtyper kan begrænse muligheden for udvidelse
eller fortsat drift af igangværende landbrugsaktiviteter. Særligt er det husdyrbrug, som kan komme
i klemme pga. sårbare naturtyper, selvom disse ligger længere væk.
Med henvisning til aftalegrundlaget for Planloven, som Grønt Danmarkskort har ophæng i, indstiller
Landbruget til, at der omkring husdyrbrug etableres en beskyttelseszone. I disse beskyttelseszoner
kan der ikke udpeges arealer til Grønt Danmarkskort eller planlægges aktiviteter, der kan medføre
begrænsninger i udnyttelsen af landbrugsejendomme.
Udpegning af zoner omkring eksisterende husdyrbrug bør foretages med disse hensyn:
20 – 50 DE: 1 km radius
50 – 100 DE: 1,5 km radius
Over 100 DE: 2,5 km radius
(DE = Dyreenheder)
Ad 3
Udpegning af arealer til det Grønne Danmarkskort og efterfølgende igangsættelse af aktiviteter i
relation til Grønt Danmarkskort må altid ske på grundlag af en bæredygtig og økonomisk forsvarlig
planlægning. Ved at lægge nedenstående principper til grund for planlægning og udpegning vil
lodsejere føle at deres retssikkerhed øges, hvilket er en væsentlig motivationsfaktor for at indgå i
projekter.
Lodsejerinddragelse og frivillighed: Enhver udpegning samt alle aktiviteter og projekter kan kun
gennemføres ved lodsejer/ne/s medvirken og samtykke, som har form af en underskreven
(privatretslig) samarbejdsaftale.
Konsekvensvurdering: Projektet beskrives, og dets konsekvenser for landbrugsdriften vurderes.
Konsekvensvurderingen indgår som bilag i ovennævnte samarbejdsaftale, så lodsejer giver
samtykke på fuld oplyst grundlag. Samtidig bør en vurdering af samfundsøkonomiske effekter
indgår som del af konsekvensvurderingen
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Erstatning af økonomiske tab: Lodsejer/ne/s tab, herunder driftsøkonomiske tab, skal erstattes.
Erstatningsopgørelsen er en naturlig del af samarbejdsaftalen. Nabohøring og klageadgang: Alle,
der måtte være berørt af projektet, skal høres. Afgørelsen om gennemførelse af de enkelte
projekter skal kunne påklages med en frist på min. 4 uger.
Ad 4
Under hensynstagen til de i pkt. 3. nævnte principper bør eventuelle udpegninger hvile på faglige
overvejelser af, hvorfor arealerne ønskes med i Grønt Danmarkskort. Den biologiske
mangfoldighed styrkes ikke ved at udpege en række produktionsarealer til potentiel natur. Derimod
vil det være naturligt at rette fokus mod arealer, som i forvejen har en høj naturværdi. I
vejledningen om Grønt Danmarkskort og Naturbeskyttelsesinteresser fremgår det, at de områder
der skal indgå i det grønne Danmarkskort er områder: hvor naturindholdet på forhånd er stort eller
har stort potentiale for forbedring, og hvor tiltag for naturen kan iværksættes omkostningseffektivt.
Vi mener, at oplagte økologiske trædesten i det Grønne Danmarkskort er kirkegårde, parker,
grøftekanter/vejrabatter, kolonihaver, golfbaner med naturlige vandhuller, gravhøje m.fl., som i
forvejen rummer en biologisk mangfoldighed, som ville nyde godt af yderligere opmærksomhed.
Initiativer til forbedring af det fysiske vandløbsmiljø, herunder åbning af rørlagte
vandløbsstrækninger er allerede behandlet i et andet setup, hvor organisationerne via Vandrådene
i 2017 havde mulighed for at rådgive staten og kommunerne. En ny behandling ser vi derfor ikke
relevant i Naturrådene.
Repræsentanter for Landbrug & Fødevarer
Repræsentanter for Nordsjællands Landboforening
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Landbrug & Fødevarer
Landbrug & Fødevarer`s forslag vedr. Grønt Danmarks Kort
Landbrug & Fødevarer repræsenterer sammen med Nordsjællands Landboforening og Dansk
Skovforening de private lodsejere i Naturrådet. Lodsejerne kommer til at leve med og bære
eventuelle byrder, gener, omkostninger og værdiforringelse som evt. grønne udpegninger måtte
medføre. (lodsejerne er i klart mindretal i naturrådet).
•
•

•
•

•

•
•

•

Ser gerne at de privat ejede arealer som indgår i markblokke friholdes fra Grønt
Danmarkskort.
Arealerne som er indeholdt i markblokke er marker der drives landbrugsmæssigt enten
med græsproduktion eller marker i omdrift typisk korn, raps, frøgræs, majs, roer,
hestebønner osv.
Vi opfatter både græsarealer og marker i omdrift som vigtig og nyttig natur, såvel
landskabsmæssigt og som spisekammer for vildtet.
En evt. indlemmelse af privatejede arealer bør alene baseres på høring, dialog og ikke
mindst frivillighed.
Vi er ikke tilhængere af åbning af rørlagte vandløb, da det erfaringsmæssigt har haft
konsekvenser for afvandingen af markerne, da det i de nordsjællandske kommuner har
knebet med at overholde vandløbsloven (vandløbsregulativerne) Dette har været årsag til
oversvømmelse af marker og huse.
Vandstandshøjden i såvel åbne som de rørlagte vandløb er meget vigtig for at markernes
drænsystemer virker og dermed at markerne kan dyrkes forsvarligt og optimalt.
Evt. ændring af vandløbs regulativer bør alene ske i dialog, forståelse og accept med de
respektive vandløbslaug og altid i forbindelse med et regulativændringsforslag.
Ønsker at de få større husdyrbrug som er tilbage i Nordsjælland optages på rødlisten,
således at de opnår samme beskyttelse som de truede arter. D.v.s. at der oprettes en
”bufferzone” på eks 2,5 km i radius omkring hver af de større brug, som friholdes for Grønt
Danmarkskort (og i øvrigt også andre udpegninger som natura 2000 og §3) Husdyrbrugene
er ikke bare vigtige arbejdspladsen og som producenter af fødevarer, men også vigtige i
formidling af kulturhistorie bl.a. via åbent landbrugs arrangementer (med mange tusinde
besøg hvert år) besøg af børnehaver, skole og gymnasieklasser, ambassader mv og
samarbejde med både uddannelses-institutioner og forskningsvirksomheder som f.eks.
Foss mv.

De større husdyrbrugs miljøgodkendelser og dermed fortsatte drift og udvikling er kraftigt påvirket
af udpegninger i en radius på flere km fra ejendommen. (dette gælder ikke bare ejendommenes
egen marker).
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Dansk Ornitologisk Forening

Det lokale Naturråd nr. 15
Dansk Ornitologisk Forening
Indlæg fra møde d. 15.3.2018
DOFNordsjælland stiler mod at udpege forslag til arealer i Grønt Danmarkskort med baggrund i
DOFs natursyn, som bygger på 3 søjler:
Diversitet, dynamik og autenticitet.
Høj naturkvalitet er målsætningen for såvel de relativt uberørte, som for de menneskeskabte
naturtyper. Naturkvaliteten kan i mange tilfælde måles på mangfoldigheden og mængden af fugle.
I DOFs øjne er naturkvaliteten høj, hvor naturens egen dynamik råder, mens den er lavere, hvor
mennesket sætter sit præg på landskabet. Urørt skov og vildnis har høj prioritet hos fuglene og
DOF.
Dog støtter vi bevarelse og pleje af halvkulturer, som ferske enge, strandenge og heder for at sikre
den mosaikstruktur, som Danmarks naturlige flora og fauna er tilpasset.
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Nogle fugle er generalister, andre er specifikke i valg af levesteder som ovennævnte. Derfor er
bevarelsen af de specifikke naturtyper en forudsætning for disse fuglearters overlevelse.
Bestandene af det åbne lands fugle viber, lærker, stære, bomlærker og agerhøns er stærkt
nedadgående.
Sammenhængen mellem forskellige naturtyper i landskabet er vigtig. For mange fugle gælder, at
de har rede i en naturtype, men finder føde i en anden.
Vores forslag til Grønt Danmarkskort afspejler ovenstående – at vi peger på større
sammenhængende arealer med forskellige naturtyper - og driftstyper, som tilgodeser fugle med
bestande i tilbagegang.
Vores tilgang til udpegningerne til Grønt Danmarkskort har været med baggrund i vores kendskab
til fuglelivet i de enkelte kommuner, nok mere end indholdet i de digitale kort, som flere har
problemer med af forskellige grunde, men vores tilgang er naturligvis med tanke på Grønt
Danmarkskort og fokus på mere sammenhængende natur.
Birgitte Garde
Kommunerepræsentant i Fredensborg Kommune
Repræsentant for DOF i Det lokale Naturråd nr. 15
1. Forbindelse mellem Nivå Bugt til nordlige potentielle økologiske forbindelse ved Søholm.
3 lergrave, Lave Skov, Dageløkke Skov, Storemose og Farom Mose, videre mod nordvest/Søholm.
Isfugl, gråstrubet lappedykker og troldand mm yngler i lergravene. Variation i fuglelivet svarende til
skov og mose, samt hegn.
2. Område øst og vest for Søholm, nord for Humlebækvej. I vedtaget potentiel økologisk forbindelse.
Mange §3 beskyttede moser og søer, bl.a. Agesø.
Rastende og ynglende andefugle: troldand, taffeland, grønbenet rørhøne m.fl.
3. Område mellem Endrup og Danstrup Hegn, inkluderer Endrup hegn og området omkring Endrup
vandværk.
Mosaiklandskab med dødishuller, §3 beskyttede søer, moser, desuden hegn og græsningsarealer.
Ynglende nattergale, sjaggere, rovfugle bruger området til fouragering.
4. Esrum Sø søbredden mellem Slotsparken og Kobæk Vig.
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Ynglende isfugl i bredskrænterne, hvinand i hule træer (samt redekasser), havørnen raster i træerne
langs bredden.
5. Areal mod Esrum Sø mellem Slotsvænget og Skipperalle.
Fugtig Sumpskov med varieret antal ynglefugle.
Areal bag Ishuset med ynglende sjaggere.
Den Grønne Vestkile. Et fredet område i den nordvestlig del af Helsingør beliggende op til Teglstrup
Hegn et Natur 2000 område.
Området er et gammel overdrev bestående af tidligere dyrkede marker, levende hegn, en del søer og et par
interessante moser.
Af ynglefugle kan nævnes: Udover de mere almindelige arter, Rødrygget tornskade, Sortspætte, Tårnfalk,
Vibe og Sanglærke. Vendehals er hørt syngende, Lille flagspætte og Rød glente er observeret flere gange.
Området er et vigtigt fourageringsområder for Grågæs, By- og Landsvaler, Mursejlere, Ringduer, Stære,
Natugler og Musvåge. Desuden træffes Hvinænder i de lidt større søer som ligger op til skoven
For at højne naturværdierne er der opsat en del fuglekasser omkring mose-områderne.
Rolighedsmosen i Espergærde, syd for Helsingør.
Området indeholder flere forskellige biotoper som overdrevsjord, moser, rørskov, søer, buskads og levende
hegn.
Området indeholder et rigt fugleliv og af lidt mere interessante arter i yngletiden træffes bl.a, Nattergal,
Tornsanger, Gærdesanger, Kærsanger, Havesanger, Rørsanger, tidligere Sivsanger, Rørspurv, Stillits, Munk
og Sjagger. Tårnfalk og Musvåge ses dagligt fouragerende i omådet.
I vinterhalvåret kan man opleve Stor tornskade og Fjeldvåge.
Da området er et yndet hundelufter-område med løsgående hunde, er det svært for de fugle som yngler på
jorden, at få yngel i luften.
Græse Å-dal
Område mellem Græse Bakkeby og Frederikssund, der strækker sig fra fjorden og ind i land.
Sammenhængende område med bynær natur. Rørskov, engområder samt strandenge ved Græse, der græsses.
Krat samt ellesumpe.
Ynglende rørhøg, spurvehøg, musvåge, tårnfalk, skægmejse, vandrikse, sivsanger og rørsanger. Blåhals i
2013 og 2014.
Enestående lokalitet, der kræver lidt opmærksomhed.
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Hørup Ruder og Græse Å
Område vest for Slangerup by.
Uforstyrret område med rigt fugleliv,
Rørhøg, musvåge, rørspurv, sjagger, vandrikse. Stedfast bjergvipstjert, der skal følges.
Skenkelsø og Hagerupsø
Område på grænsen til Egedal Kommune.
Skenkelsø er en kendt og beskrevet lokalitet. Området nord herfor med vandløb op mod Hagerupsø bør
betragtes med særlig naturbeskyttelsesinteresse. Ligger på grænsen til den nye by Vinge, og vil have stor
natur- og herlighedsværdi for byen.
Fjordområde i Frederikssund ud for Kalvø
Område, som Frederikssund Kommune har ønsket udtaget af Natura-2000 udpegningen. Bør indgå som
område med særlig naturbeskyttelsesinteresse. Har stor betydning for rastende troldænder og andre
vandfugle ved isdække i fjorden.
Hammer – skalleværksområdet øst for Østby
Omkringliggende områder indgår i Natura-2000. Klausulen om reetablering af området efter endt skalleproduktion bør effektueres. Vigtigt rasteområde for andefugle og samtidig fourageringsområde for de
ynglende havørne i den nærtliggende Østskov som giver området særlig naturbeskyttelsesinteresse.
Forslag 1. Alsønderup Indelukke - et landbrugsområde NØ for Alsønderup Engsø og syd for Pibemølle,
som ligger mellem en allerede vedtaget økologisk forbindelse i Gribskov Kommune og en potentiel
økologisk forbindelse i Hillerød Kommune. Indenfor arealet er der enkelte § 3-beskyttede områder bl.a.
vandhuller og også en del levende hegn. Bioscore for randarealer til Pøle Å ligger på 2-5 (på en skala der går
til 20). Hele arealet bør udpeges som potentiel økologisk forbindelse der knytter sig til de øvrige udpegninger
i området.
Forslag 2. Æbelholt Å fra Søsterbromølle til Æbelholt Kloster/Frederiksværkvejen. Udlægges som potentiel
økologisk forbindelse i tilknytning til områder med eksisterende naturbeskyttelsesinteresser (vedtaget) syd
for Lykkesholm. Der indgår en del § 3-beskyttede områder i strækningen, som kunne følge de kortlagte
lavbundsjorder (jf. kortlaget på MiljøGIS og ikke indtegnet på mit kort da det slører kortet).
Forslag 3. Attemosen NØ - udvidelse af den vedtagne økologiske forbindelse til at omfatte § 3-beskyttede
moser og enge nord og syd for Frederiksværkbanen, vest for Nr. Herlev.
Forslag 4. Skansebakken - Egedam. Ny potentiel økologisk forbindelse på bl.a. overdrevsnatur mellem den
vedtagene økologiske forbindelse ved Grønholt Overdrev i NØ og Store Dyrehave i syd (vedtagene område
med naturbeskyttelsesinteresser). Samlet eksisterende natur (lag fra MiljøGIS) udgør ca. 80% af arealet.

339

Dansk Botanisk Forening

Naturråd fra Dansk Botanisk Forening
Når man i vores område lægger følgende arealkategorier sammen:
Natura 2000 (især polygonerne med habitatnaturtyper)
§ 3-områderne (søer, vandløb, moser, ferske enge, strandenge, strandsumpe, heder og overdrev)
Ikke §3-beskyttet natur især strandbredder, klitter og kystskrænter
Naturfredede områder
Fredskov Anden skov og krat
Naturreservater (Strødam)
Gravhøje, slotsruiner o.l.,
får man dels et indtryk af en landsdel som er relativt begunstiget med hensyn til natur, dels et
overblik over, hvor den absolut største del af de hel- og halvsjældne arter og praktisk taget alle
særlige naturtyper og habitater befinder sig.
Naturstyrelsen administrerer det meste af landsdelens værdifulde natur. Herunder store og vigtige
områder som Grib Skov, Kronborgskovene, Tisvilde Hegn, Esrum Sø og Arresø. Forvaltningen af
Naturstyrelsens arealer er på mange måder i god gænge, og der er sket store fremskridt med
hensyn til naturpleje og naturgenopretning i de sidste årtier, ligesom der forestår en betragtelig
udvidelse af arealet af urørt skov og anden biodiversitetsskov.
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Dansk Botanisk Forening finder derfor, at indsatsen bør koncentreres om udpegning af
forbindelser mellem eksisterende naturområder.
Her peger vi særligt på arealerne langs de nordsjællandske vandløb, som rummer relativt mere
natur end det åbne land i øvrigt, og ikke mindst har et særlig stort potentiale for forbedring og
genopretning af natur. De fleste større vandløb er desuden geografisk placeret sådan, at de vil
kunne danne økologiske forbindelser mellem de vigtigste naturområder. Af særlig vigtige, mulige
"vandløbskorridorer" kan nævnes:
Havelse Å med tilløb mellem Roskilde Fjord og flere skove i det centrale Nordsjælland (Store
Dyrehave, Brødeskov, Freerslev Hegn og Lystrup Skov).
Pøleå mellem de to allervigtigste naturområder Grib Skov og Arresø/Tisvilde Hegn.
Tobro/Højbro Å og Ramløse Å som en trefløjet forbindelse mellem Arresø over Ellemosen og
Holløse Bredning og "småskovskomplekset" nordvest for Grib Skov (Harager Hegn, Højbjerg
Hegn, Valby Hegn og Græsted/Aggebo Hegn) og Kattegatkysten ved Rågeleje med blandt andet
Heatherhill.
Esrum Å/Gurre Å/Pandehave Å mellem Øresund og henholdsvis Esrum Sø/Grib Skov og Gurre
Sø/ Kronborgskovene. Korridoren rummer flere vigtige naturområder som for eksempel Keldsø,
Snævret og Rusland/Ræveskiftet.
Nivå med tilløb mellem vigtige strandengsområder ved Øresund og Store Dyrehave/Grønholt Hegn
m.fl.
En korridor på tværs af Havelse Å-korridoren, som er mere tør og primært bestående af Strø
Bjerge, men som mod syd fortsætter ad engstrøget gennem Lystrup Skov og videre mod Uggeløse
Skov. Her er der i princippet skabt kontakt til Farum Naturpark. I den anden ende en afstikker via
Store Lyngby Skov og Mose for at skabe kontakt til Arresø.
En korridor med udgangspunkt i den kommende Søborg Sø, som mod nord følger Søborg Kanal
og desuden strækker sig mod nordvest for at få kontakt til kysten via Gilbjerghoved Kilen. I den
modsatte ende fortsætter korridoren via lavbundsarealer nord for Esbønderup for at få kontakt til
Esrum Å korridoren. Det handler både om en mere natur- og miljøvenlig vandløbspleje og
ekstensivering af vandløbsnære arealer. Genskabelse af enge og moser langs vandløbene og
meget gerne også noget tør natur på dalsider o.l. Jordfordeling og frivillige plejeaftaler, hvor
kommunerne f.eks. bekoster rydning og hegning m.m. er vigtige instrumenter.
Et andet vigtigt landskabselement, som skaber forbindelse mellem naturområder, er naturligvis den
lange kystlinje. Kystlinjen bør nøje vurderes af de enkelte kommuner med henblik på muligheder
for naturforbedringer. Vigtige indsatser er ikke mindst etablering af græsning på strandenge, som
har udviklet sig til trivielle strandsumpe og rydning af tilgroede kystskrænter. Særlig bekæmpelse
af Rynket Rose er et meget stort og forsømt indsatsområde.
Vi peger også på potentialet i de mange kilometer grøfter og skrænter langs de offentlige veje. En
optimal slåning af arealerne udenfor sommerperioden (og fjernelse af det afslåede) kan
undertrykke dominerende og invasive arter og give ro til mere divers flora, frøsætning og insekters
og padders spredning.
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Danmarks Naturfredningsforening

DN’s oplæg til
Naturråd Nordsjællands forslag til udpegninger i Grønt
Danmarkskort
Et oplæg … til fremme af Natur
og derfor disponeret således:
• Indledende betragtninger til Naturrådets visionære arbejde
• Generelle synspunkter
• Mål
• Udpegninger der skaber sammenhæng og fremmer natur - fordelt på kommunerne i Naturrådets
område - udpegninger på tværs
• Udfordringen med digitalt kortmateriale og papir
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Vi ønsker,
at fremme lovgivers intentioner om mere biodiversitet
Vi ved,
at udgangspunktet for Nordsjællands kommuner er forskelligt. Byernes størrelse, omfanget af de
åbne landskaber og vandområderne er forskellige.
- Sådan er naturen!
Vi bistår
med forslag, der styrker en rig og mangfoldig natur og et rent og et sundt miljø, fordi forslagene er
så konkrete og direkte brugbare, som muligt.
Vi vil
bevare, pleje og genoprette levesteder i sammenhæng, for planter og dyr!
-Sådan hjælper vi naturen bedst!
Indledende betragtninger til Naturrådets visionære arbejde
Vi har en meget fragmenteret natur i Danmark. Det er derfor vigtigt, at naturområderne bliver gjort
større, så de bliver mere robuste og kan indeholde fleres forskellige naturtyper inden for samme
område – dermed også levested for mange arter, hvor nogle kan have brug for forskellige
levesteder i løbet af deres livscyklus.
Vi har også brug for de ’grønne motorveje’ i landskabet, hvor arterne f.eks. kan søge føde – det
kan være de frie kyster, de levende hegn og digerne. Det kan også være i ådalene eller bare langs
naturlige vandløb/åer – her har der tidligere ligget enge (og alt efter, hvor vi er i landet, ligger de
der stadig), der muliggjorde at vandet kunne gå over sine bredder, og trække sig tilbage igen, når
der var plads i vandløbet. Disse arealer er også vigtige at sikre.
Målet er derfor, at kortet giver et samlet overblik over,
•
•
•
•
•
•
•
•

hvor den eksisterende natur findes, og
hvor der i fremtiden kan planlægges ny natur.
At kortet - på tværs af kommunegrænser og kommuneplaner - skal vise,
hvordan nuværende natur
sammen med ny natur
skal bindes sammen i ét stort landsdækkende naturnetværk.
Den danske natur bliver således mere robust
til gavn for spredning af vilde dyr og planter.
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Grønt Danmarkskort er derved et vigtigt nyt planlægningsredskab, der har til formål at binde
naturen sammen i et nationalt naturnetværk. Kvaliteten er væsentlig, så at vigtige naturområder
ikke overses.
Derfor skal udpegningen af nye naturarealer ske, hvor de mest optimalt kan binde eksisterende
natur sammen. Ligesom at kommuneplanernes – eller kommuneplantillæggenes - retningslinjer
skal sikre, at naturen har førsteprioritet i de områder, der indgår som Grønt Danmarkskort.
Kommunerne planlægger allerede i dag for naturinteresser i det åbne land og foretager en
udpegning på kort. Det drejer sig for eksempel om, hvor der ønskes ny skov
(skovrejsningsområder), hvor der ligger naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, og
hvor der kan laves grønne korridorer (økologiske forbindelser/spredningskorridorer).
Disse udpegninger er sket og skal fortsat ske i kommuneplanerne.
Med Grønt Danmarkskort tilføjes dog to nye forpligtelser, som skal sikre, at kommunerne fremover
planlægger mere ensartet og strategisk for naturen:
1) Styrket fokus på at skabe sammenhæng mellem eksisterende naturarealer – også på tværs af
kommunegrænser.
2) Sikrer ensartethed i de kommunale udpegninger på baggrund af nye nationale kriterier og krav
om, at anvende et nyt forbedret fagligt grundlag – det Digitale Naturkort.
Fredensborg
B. Et areal ved Søholm, mod vest afgrænset af Højsagervej, mod syd af Humlebækvej. Der er tale om
et område med mange små søer, som giver gode sprednings- og overlevelsesmuligheder for
vandlevende dyr og planter, og som mod nord og øst grænser op til en allerede udpeget økologisk
forbindelse.
C. Et mindre areal øst for Hørsholmvej og nord for Nordvej, i tilknytning til eksisterende naturområder.
Arealet er i kommuneplan 2017 udlagt som skovrejsningsområde.
E. Et kommunalt ejet tørbundsareal ved Græstedgård. Arealet er delvis fredet og grænser til den
ligeledes fredede Usserød ådal. Fredensborg kommune undersøger p.t. mulighederne for at
gennemføre et naturprojekt (naturgenopretning) på arealet i samarbejde med DN Fredensborg.
F. Et mindre areal i Kirkelteområdet. Fredensborg kommune har i kommuneplan 2017 udpeget det
område, som ligger syd for Kirkeltevej, som potentielt naturområde, men ikke det område, der ligger
nord for Kirkeltevej (ind mod Store Dyrehave). Vi foreslår, at også området nord for Kirkeltevej bliver
inddraget i Grønt Danmarkskort. I kommuneplan 2017 indgår det i en ”regional skovkile”, som ligger
mellem og forbinder Store Dyrehave og Tokkekøb Hegn. Den største del af området nord for
Kirkeltevej er omfattet af Kirkeltefredning.
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Frederikssund
1. Syd for Selsø Sø ved Hønepilsgrøften mod vest og overfor Møllekrogen mod øst ønskes etableret
en forbindelse mellem Selsø Sø-området og korridoren, der går ud til Isefjorden. Ønsket er at
opretholde og udbrede naturområderne langs Hønepilsgrøften, at sikre og øge udbredelsen af
overdrevsvegetation på Åsbakke samt at øge og forbedre levesteder og spredningsmuligheder for
de vilde dyr og planter. En del af området drives p.t. som en økologisk frugtplantage.
2. Skarndalsgrøften, der skaber forbindelsen mellem Isefjorden og Svanholm, er i vid udstrækning
registreret med dets store naturværdier, men mangler at få skabt den sammenhæng, som kan
fremme biodiversiteten. For at få fremmet en sammenhæng er det nødvendigt at fremme den rige
overdrevsvegetation samt øge spredningsmulighederne.
3. Åbrinken mellem Frederikssund og Slangerup er en langstrakt bakke, en ledelinje i landskabet, der
på den ene side har intensivt dyrkede marker, medens der på den anden side er råstofgravning.
Bakken er nu og den tomme råstofgrav senere, oplagte, som et potentielle økologiske områder, når
gravningen efter råstoffer er gennemført.
Herudover kan der tænkes på at fastholde kultursporet efter den for længst nedlagte
Midtsjællandske Jernbane, f.eks. i form af en gang- og cykelsti. En sti, som kan etableres etapevis.

Gribskov
1. Forbindelse mellem Gribskov kommunes nordvestkyst og Gribskov Vi foreslår derfor en korridor
mellem Heatherhill via Højbro å til Valby hegn og en anden fra Tibirke bakker via Ramløse ådal over
Holløse bredning syd om Ørby til Højbro å.
Størstedelen genkendes i grundkortet, og med det markerede areal er vurderingen, at der skabes
den ønskede sammenhæng.
2. Nordkysten.
På nordkysten mellem Tisvilde og grænsen til Helsingør kommune findes en række fredninger langs
kysten. Disse områder foreslås forbundet af et grønt bælte langs kysten, det beskytter skrænter og
forlandet, og bevarer den vigtige fauna, der er tilknyttet netop dette specielle miljø.

Halsnæs
1. Den vestlige del af halvøen Halsnæs sukker efter medvirken til at få genskabt natur. Så meget som
udgangspunktet giver mulighed for. Et beskedent mål under de givne vilkår er en økologisk
forbindelseslinje tværs over halvøen, Halsnæs strækkende sig fra Spodsbjerg (fredet område) over
Ullerup skov til Roskilde Fjord og Grønnesse Skov (Kongernes Nordsjælland).
2. En økologisk forbindelse mellem Melby Overdrev (fredet område) og Tisvilde Hegn (grænsende til
Gribskov kommune), Arrenakke Bakke, Brødemose og Vinderød skov)
3. Økologisk sammenhæng på Arrenæs og Kappelhøjkilen (fredede områder og delvist Kongernes
Nordsjælland)
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Helsingør
Forslag til inddragelse af vigtige naturområder:
Supplering af Natura 2000 områder
Supplering af eksisterende kerneområder
Nye forbindelser imellem Natura 2000 områder og kerneområder
Styrkelse af eksisterende økologiske forbindelser
Styrkelse af potentielle økologiske forbindelser
Forslag til supplering af Helsingør kommunes grønne kort

Nummerering af forslag:
Supplering af forbindelser over kommunegrænsen mod vest
0 a. (Gribskov) Supplering af Natura 2000 område: vestlige afgrænsning af Ruslandfredningen:
Parallelløbet, dalstrøg med mindre vandløb og tilhørende potentielle vådområder inddrages som
potentiel natur frem til Museumsvej.
0 b. (Gribskov) styrkelse af forbindelsen mellem Natura 2000 og Keldsø området: potentiel natur,
engarealer og potentielle vådområder (kildedannelser) i Ruslandfredningen fra nord og vest
omkring Hellebjerg til Gurre Å, mod syd.
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Forslag til supplering i Helsingør kommune
1) Stengaarden (Stenhøjgård) supplering og styrkelse af økologisk forbindelse med potentiel
natur, (engarealer og overdrev) fra Hornby Ås og Hornbæk Sø til Klosteriris Hegn og
Natura 2000 området ved Rusland.
2) Karinebæk Station til Hornbæk Plantage: Ny økologisk forbindelse fra Horneby Ås.
Potentiel natur, græsningsareal ikke dyrket i 20 år.
3) Vestre Bæk er en eksisterende økologisk forbindelse fra Horneby Ås til Hornbæk sø.
Vestre Bæk har et åbent forløb fra den sydlige del af stejlepladsen til Øresund, med udløb
vest for Hornbæk Havn. Den eksisterende økologiske forbindelse suppleres med denne
strækning.
4)

Østre Bæk forløber i fiskerlejet østlige del, med udløb øst for Hornbæk Havn. Rørlagt på
en mindre strækning syd for Strandvejen.

5) Holmene, Natura 2000 område, vest for Teglstrup Hegn, ved Skibstrup og Saunte
suppleres med naturområde (værdifuldt moseområde).
6) Hetlands Å. Ny økologisk forbindelse i mellem natura 2000 områder. Åen har sit udspring
fra en højtliggende kilde på bakkeformationen der adskiller de 2 store smeltevandsdale:
Esrum Å- dal og Keldsø Å-dal. Dalstrøget der går fra Esrum Sø til Keld Sø og
Ruslandfredningen. Hetlands Å har potentiale for værdifuld natur (engarealer og
moseområder). Åen kan frilægges som økologisk forbindelse fra Esrumvej til Villingerødvej,
samt videre mod vest til Åens udspring i erosionsdalen fra toppen af Klostermarken
umiddelbart vest for kommunegrænsen.
7)

Dale Bakke. Supplering af økologisk forbindelse langs Gurre Å, der forbinder Gurre Sø,
med Langesø mose, Teglstrup Hegn og Keld sø. Dale Bakke er en gammel råstofgrav
beliggende øst for Gurre Å. Bakkekammen og en stejl vestvendt, grus-skrænt afgrænser
Langsø området. Potentiale for tør lysåben vegetation.

8) Ålekiste Bro. Supplering af økologisk forbindelse. Fra Gurre Ås udløb ved Gurre Sø løber
Gurre Å gennem Ålekiste Bro videre ind i Langesø mose (hængesæk) Mose- og
vådområderne i tilknytning til Gurre Å, på strækningen fra Gurre Sø til Langesø mose
inddrages til supplering af den økologiske forbindelse.
9) Skovlund Næs. Det stærkt kuperede dødisområdet omkring Skovlund Vig og Skovlund
Bæk har indgået i et historisk overdrev i den kgl. Vildtbane. Dele af overdrevet har ikke
siden været oppløjet, men kontinuerligt været afgræsset. Et særligt værdifuldt naturområde
med stor naturmæssigt potentiale. Ellesump i vigen foreslås at indgå i Natura 2000.
Spidsen af næsset skal supplere det potentielle naturområde og først afgrænses ved det
tværgående hegn af gamle Ege, der har afgrænset koblerne.
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10) Tinkerup renden foreslås udvidet med en ny økologisk forbindelse, der forbinder Gurre sø
og de våde enge omkring Gurrevang med de næringsfattige moser ved Tinkerup. Den
økologiske forbindelse skal suppleres med alle moseområdet ved Tinkerup.
11) Nyrup Sø danner økologisk forbindelse mellem Krogenberg Hegn og Nyrup Hegn.
Arealerne på- og omkring den drænede sø afvander til Gurre Sø, og er et stort
naturpotentiale i udvikling af sø- eng og overdrevsarealer omgivet af de mange skovbryn.
12) Kobækken. Støder op til Fredensborg kommune. Økologisk forbindelse, der forbinder
Esrum Sø med Karinelund og Danstrup Hegn. Kobækken ligger i et stærkt kuperet terræn
Den økologiske forbindelse suppleres med den sydvendte kuperede dalside langs åens
nordside.
Hillerød
1. Arresø- Ll. Lyngby mose- Havelse å- Attemose-Brødeskov- St. Dyrehave
Strækningen forbinder Arresø/ Ll. Lyngby mose (natura 2000 område) med beskyttede
vandløb og moseområder (Harløse mose, Attemosen) længere sydpå. Der er spredte
lavbundsarealer på hele strækningen og kortlagt natur, der står i forbindelse med Freerslev
Hegn. Der er et stort potentiale i nord og syd, men der mangler trædesten i en begrænset
strækning i midten. Det kan formentlig afhjælpes ved at etablere vandhuller, mindre
bevoksninger og udyrkede arealer. På denne strækning er udpeget en del mindre områder
med beskyttet natur. Der er mange økologiske jorddyrkere i området, hvilket vil understøtte
indsatsen for øget biodiversitet.
Det er vigtigt at videreudvikle strækningen, så potentialet for en økologisk forbindelse
indfries. Strækningen er et vigtigt supplement i den nord-sydgående forbindelse fra Arresø
til den værdifulde natur ved Attemosen og Brødeskov og videre sydpå til nabokommunen
og nabo-naturrådet
Udpegninger på tværs
Umiddelbart lægger grundlaget for vort arbejde i Naturrådet op til konkrete tiltag ud fra vore
overordnede holdninger. Det er væsentlige tiltag, der naturligt fører til at stille spørgsmålene om:
•
•

Hvordan involverer vi os i de aktuelle udviklingstræk i den del af erhvervslivet, som bruger af
naturens ressourcer?
Hvilke muligheder har vi for at kombinere øget biodiversitet med Naturrådets opgave om også at
huske brugerne af naturen?

I korthed sætter spørgsmålene fokus på:
•
•
•
•
•

Vandet
Skovdriften
Råstofferne
Markernes anvendelse
Menneskenes oplevelser
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Vandet
I form af det drikkevand, som borgerne får ud af vandhanerne og i den mængde grundvand, som et stadig
stigende antal vandboringer på markerne er udtryk for.
Naturrådet lægger vægt på, at kommunerne ikke alene vurderer de enkelte ansøgninger om vandindvinding, men
også den samlede indvinding af vand – og specielt dens betydning for naturen og biodiversiteten.
Skovdriften
Naturrådets kommuner omfatter et stort areal med skovdrift. Det skaber derved en helt unik oplevelse for borgerne
til at komme ud og tage del i træernes mange indtryk.
Megen skov ligger indenfor Nationalparkernes og Naturparkens områder.
Det er derfor vigtigt, at de styrende organer for Nationalparkerne og Naturparken individuelt påtager sig opgaven
og aktivt medvirker til at skabe en sammenhængende biodiversitet.
Råstofferne
Tempoet i brugen af råstofferne på land er stærkt afhængig af andre muligheder for at skabe erstatningsmaterialer
fra andre steder. Her oplever Naturrådet særligt den alternative mulighed for at hente materialerne i havet, f.eks. i
Øresund.
Sådanne alternativer påvirker tempoet for at igangsætte og tømme de landlige ressourcer.
Råstofplanen har dog allerede udpeget kommende graveområder og interesseområder. Hvornår igangsættelsen
vil ske, afgør erhvervslivet.
I Naturrådets opfattelse er dog tilbage, at det vil ende med tømte råstofgrave, som er klare potentielle økologiske
områder. Til glæde for planter og dyr – og menneskers oplevelser.
Derfor foreslås, at resultatet af kommende gravning og interesseområder udpeges, som potentielle økologiske
områder.
Markernes anvendelse
Landbruget har altid fyldt meget i Danmark og i den danske natur. Ændrede produktionsformer og andre vilkår har
betydet, at rigtig meget natur ligger som små isolerede øer i et intensivt dyrket landskab, der ikke giver planter og
dyr gode levevilkår eller mulighed for at sprede sig.
Det er Naturrådets opfattelse, at dyrkningsmetoderne og vilkårene herfor fastlægges gennem retningslinjer, men
at udfoldelsen skal ske ved at skabe sammenhæng i biodiversiteten.
Det foreslås derfor, at afstanden fra markernes randområder til værdifuld natur forbedres ved en øget individuel
bredde, f.eks. på +/- 6 meter.
Fritlægge rørlagte vandløb, vil kunne reducere opsamlet vand på markerne og den genskabte adgang til vandløbet
kan genoprette levesteder for dyr og planter.
Menneskenes oplevelser
Biodiversiteten i form af naturens forskelligheder skal sikres, men det skal menneskenes oplevelse af naturen
også. Det er en del af Naturrådets opgavesæt.
Naturrådet skal nævne mulige forslag:
•
•

Skabe liv i grøftekanter ved øget, individuel bredde langs å, sti og vej.
Markere særlige steder, som potentielle punkter, der giver grundlag for øget biodiversitet. En idé er at
skabe en økologisk dyrket golfbane!
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Udfordringen med digitalt kortmateriale og papir
Naturrådet har lige fra dets oprettelse lagt vægt på etablering af et fælles kort-grundlag for sit
arbejde.
Et sådant grundkort er udarbejdet af Naturrådets sekretariat og efterfølgende præsenteret på
Naturrådets møde den 28. februar 2018. Der har været enighed om at grundkortet, der i papirform
består af 3 kort, herefter er Naturrådets fælles udgangspunkt.
Målestoksforhold mellem papirkort og det digitale kort har dog afstedkommet usikkerhed. Ikke om
intentionerne og beslutningerne, men om de eksakte arealer.
Skulle der derfor efterfølgende opstå tvivl om betydningen af beslutninger i forhold til kort, vil
Naturrådet pege på, at tvivl om forståelsen af Naturrådets kort-materiale primært afklares af
servicekommunen. Ved fortsat tvivl, afklares tvivlen endeligt af et flertal i Naturrådets etablerede
dagsordensgruppe med repræsentanter for de 3 interessegrupperinger – erhverv-benytterbeskytter.

På vegne af DN-afdelingerne
i Naturråd Nordsjælland’s område
Per Seerup
DN’s rådsmedlem
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Danmarks Sportsfiskerforbund

For samtlige udpegninger gælder, at der løber et §3 vandløb igennem, hvor den danske stat er forpligtet til at
sørge for, at det opnår faunaklasse 5 inden 2021. Desuden har ådalene høj prioritet, når det gælder
klimasikring og Co2 tiltag. Mange ådale har landbrugsjord, der er vandlidende, og vi ser gerne at disse jorde
tages ud af intensiv drift. Vi henstiller derfor til kommunerne, at de er opmærksomme på, hvornår det
eventuelt er muligt at lave frivillige aftaler med lodsejer eller opkøbe jordene.
Græse Ådal: Økologisk forbindelse/Potentiel. Den øvre del løber gennem fredet ådal med enge og
overdrev. I Slangerup er der etableret klimasikring/rekreativt engområde. Efter Slangerup er HOFOR lodsejer
på en strækning med moser og lunde. Græse Å er et vigtigt gydeområde for fjordens ørreder, og der er i år
registreret 52 gydegravninger.
Sillebro Ådal: Økologisk forbindelse/Potentiel. Sillebro Ådal er allerede en del af Frederikssunds
klimaprojekt, hvor stykket fra Frederikssundsvej til Roskildevej er blevet genskabt med genslyngninger, enge
og rekreative områder. Atter en vigtig å for ørreder og insekter. I år er der registreret 43 gydegravninger.
Havelse Åsystemet- og Lyngby Ådale: Økologiske forbindelser. Havelse Å er Nordsjællands vigtigste
Åsystem, der forbinder mange beskyttede naturtyper og flere vedtagne lavbundsområder. Naturstyrelsen og
HOFOR er lodsejere på store strækninger, hvor der kan opnås store naturmæssige forbedringer med få
ændringer af naturplejen. Med samlet 227 gydegravninger i år er Havelse Åsystemet ubetinget det vigtigste
for eksistensen af ørreder i Roskilde Fjord. Desuden rummer åen mange slags døgnfluer, vårfluer, slørvinger
og vandkalve og med lidt flere sten og træstød i åen, vil der komme flere forskellige arter.
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Lyngby Å er korridoren ind i et fredet område, der rummer store botaniske og ornitologiske perler. Desværre
er der også en alt for stor bestand af stor bjørneklo.
Vejle Mølle Ådal: Økologisk forbindelse. Forbinder 2 områder med særlig naturbeskyttelse. Korridor fra
Selsø område med høj artsscore. Godt Ørredvandløb.
Pøle- Hessemose Ådale: Særlige naturbeskyttelsesinteresser/Potentielle naturområder/potentielle
økologiske forbindelser. Fra indløbet i Strødam Engsø til Solbjerg Engsø løber Pøle Å langs eller igennem
arealer med højeste artsscore, økologiske marker. På strækningen er blandt andet observeret isfugl, havørn
og bæver. På denne strækning løber Selbækken der har faunaklasse 7 også til Pøle Å. Pøle Å forbinder 2
natur 2000 områder og flere områder med høj artsscore. Desværre er de tre engsøer fyldt op med fosfor og
kvælstof, så de nu afgiver mere end de optager. Der er en del tungmetaller bundet til slammet, hvilket
fordyrer en eventuel oprensning af søerne. Vores råd er at engsøerne deles i to og den ene halvdel
tørlægges beplantes med eventuelt korn eller græs der høstes og bortkøres. Dette gøres i 2-3 år, hvorefter
denne del oversvømmes, og den anden tørlægges og beplantes. På denne måde vil man hele tiden have
søer der kan opsamle kvælstof og fosfor, samt have søer med et bundsubstrat der virker tiltrækkende på
ande- og vadefugle.
Hessemose Å har en som den eneste i systemet en selvreproducerende Ørredstamme.
Højbro- Øllemose- og Tobro Ådale: Naturområder med særlige naturbeskyttelsesområder/potentielle
økologiske forbindelser. Dele af ådalen er på nuværende tidspunkt vedtaget økologisk forbindelse, og det
virker naturligt også at inddrage forbindelsen til Græsted Hegn, der har en høj artsscore, med den lille perle
”Heather Hill”. Systemet er desuden et af de vigtigste gydevandløb for ørreder på Nordkysten.
Søborg Sø, Esrum- Gurre Ådale: Potentielle Naturområder/Potentielle økologiske forbindelser. Søborg sø
bør nu være en realitet, og når man ser på de andre steder i landet, hvor man har genetableret en sø er det
overvældende, hvor stor en biodiversitet der kommer i løbet af de første år, derfor mener vi at det er en
oplagt kandidat til Det Grønne Danmarkskort. Esrum ådal og Gurre Ådal forbinder flere Natur 2000 områder
samt områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser. Esrum Å er nok Nordsjællands bedste gydevand for
ørreder.
Nivå- Usserød Ådal: Økologisk forbindelser. Nivå Å er en direkte forbindelse til Store Dyrehave, der har høj
artsscore. Ådalen er selvfølgelig allerede udpeget som område med Særlig naturbeskyttelsesinteresse.
Nivåen er et fantastisk ørredvandløb

Usserød Å løber gennem den smukke, fredede ådal. Desværre lider den af hårdhændet vedligeholdelse på
grund af den ånære bebyggelse under bundkoteniveau. Med lidt ”nytænkning” kan kommunen få mere natur
og stadig bevare afvandingen.

353

Hellebæk Kohaves Venner

På kortet mangler særlige værdifulde § 3 arealer.
Hellebæk Kohaves Venner foreslår følgende kriterier til udpegning af og forvaltning af et Grønt
Danmarkskort
Formålet med Grønt Danmarkskort:
1. Formålet med Grønt Danmarkskort er at styrke biodiversiteten
2. Områder, der skal indgå i Grønt Danmarkskort, skal derfor nu eller på sigt medvirke til at styrke
biodiversiteten ved enten at udvide eller sammenbinde naturområder.
3. Grønt Danmarkskort er et kort, der skal fungere som et strategisk planlægnings- og
prioriteringsværktøj, der kan anvendes af kommuner, staten, foreninger og fonde, som grundlag for
en prioritering af kommende naturindsatser.
Hellebæk Kohaves Venner ønsker overordnet, at der i Danmark prioriteres arealer, hvis formål er natur, dvs
at der:
•
•

Udpeges arealer som prioriteres til natur.
At de drives og plejes med fokus på arealernes hovedformål som er natur (fx at skovdrift ophører
over en periode og der gennemføres fornøden pleje af arealerne, med fokus på at opretholde og
fremme en høj biodiversitet)
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•
•

Gennemføres natur- og biodiversitetsfremmende indsatser i lysåben natur, som fx
naturplejegræsning
At stat, regioner og kommuner går forrest og viser det gode eksempel ved at prioritere arealer til
natur og pleje dem hensigtsmæssigt

Følgende arealer bør indgå i Grønt Danmarkskort (Natura 2000-områder er automatisk med):
1. Eksisterende naturområder, som fremover bør prioriteres til natur:
a. Biodiversitetskortets mest værdifulde områder (bioscore 7 eller højere). Stemmer næsten
overens med det nuværende tema Særlige naturbeskyttelsesinteresser, men der mangler 11
arealer og der er i det nuværende tema arealer, som ikke har en høj bioscore.
b. Offentligt ejede naturarealer fx statskove. Skovdrift bør på sigt ophøre. Kommuner og stat
laver biodiversitetsfremmende forpagtningsaftaler på deres landbrugsarealer
c. arealer, der opfylder helt særlige arters / naturtypers krav til økologi og levested
d. konkrete lokaliteter som bl.a. skal indgå:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Dalebro Grusgrav: §3. Stor solbagt lavning, høj skrænt, enkelte vandhuller.
Færgevejskilen: Fredet. Bynær, åben græsslette med bakker, krat, søer og moser samt
Meulenborgskovens dybe kløfter med vandfald mod øst.
Helsingørs Grønne Vestkile: Fredet og Pindemosen §3 og fredsskov. Foreslået Natura
2000. Bakket græsland med mange småsøer og moser langs Teglstrup Hegn.
Hornbæk Sø og Horneby Engsø: Hornbæk Sø fredet, hele området §3. To bynære søer
med gode stiforløb samt mose og eng mod syd, plus en bevaret rest af
sandflugtsarealet, som truede Hornbæk i 16- og 1700-tallet.
Kildekrog: Det lille overdrev og den centrale våde eng §3 (ca. 1/3 af området).
Græssende dyr, krat, mose og vandløb. Sti fra stationen og videre mod Tegners
Museum/Rusland/Ræveskiftet.
Klostermoseskoven: Våde dele §3. Markant kløft med gammel skov nær Kongevejen.
Knudemose: Ca. 20% §3. Privat skov med sø, mose og stisystem.
Marienlystskoven: Nogle få vandhuller §3. Burde fredes, hovedparten med spændende
naturpræg, en del desværre allerede bebygget med en ferieby.
Gammelt kongeligt parkanlæg bag Marienlyst Slot og sti videre forbi Konventum. Dybe
kløfter og imponerende udsigter mod Sverige.
Præstemosen Tikøb: Selve tørvemosen §3. Interessant og flot gammel tørvemose. Der
er sti fra skov og trampesti langs mosen.
Rolighedsmoserne: Vådområderne §3. Vidtstrakte stiforløb i græs mellem krat, søer og
moser.
Rørtangkilen: Småmoser §3. Fredet undtagen Flynderupgård-haven. Græsland med
småsøer, stier og udsigtshøj.
Ræveskiftet og Rusland: En del er fredet, end del §3 og en del fredsskov. Tørt, sandet,
bakket og skovklædt sommerhusområde, blomstrende overdrev mellem græssende dyr.
Stier til Rusland og Kildekrog.
Offentlig sti ved Harreshøj: Fredet og væsentlige dele §3. Høj bakke med udsigt og
stisystem langs mose og Esrum Sø.
Tikøb Langesø Mose: §3. Sjælden tørvemose med kæruld, tranebær og et begrænset
stiforløb.
Apperup Damme: Vådområder §3. Lysåben natur med småsøer ved Ålsgårde.
Multebærmosen: §3. Fin mindre og velplejet højmose på nordsiden af Krogenberg
Hegn, hvor der vokser kæruld og anden typisk højmoseflora samt især de sjældne
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•

multebær, der kun findes ét andet sted på Sjælland og ganske få steder i Nordjylland
(jvf. Atlas Flora Danica 2015).
Odinshøj: Fredet. Mindre og fredet grønt udsigtsareal på kystskrænten i Ålsgårde 41
meter over havet med gamle træer og udsigt helt til Hallandsåsen.

2. Potentielle nye vedvarende naturområder (OBS disse nye naturområder kan kun skabes efter
frivillig aftale med de respektive lodsejere) fx:
a. Naboarealer til biodiversitetskortets mest værdifulde områder.
b. Naboarealer til arealer, der opfylder helt særlige arters / naturtypers krav til økologi og
levested
c. lavbundsarealer
d. råstofgrave
Udpegningen af disse potentielle områder bør foregå med udgangspunkt i følgende:
e. Store sammenhængende naturområder frem for små fragmenterede naturområder eller
lange lineære naturområder med intensivt dyrket mark i omdrift på begge sider (fx vandløb
med 1-2 m brede brinker)
f. den nye natur bør alene eller i kombination med eksisterende natur så vidt muligt udgøre et
mosaiklandskab bestående af mange forskellige typer natur, der tilsammen udgør et stort
sammenhængende naturområde.
3. Potentielle naturområder, som samtidig bidrager til andre formål (synergi)
a. Kommunerne bør på egne landbrugsarealer, der er nabo til områder med værdifuld natur,
erstatte landbrug i omdrift med arealer med braklægning eller græsning. Ud fra devisen:
plads til natur - om end midlertidigt - er bedre end mark i omdrift.
b. Offentlige skove skal drives, så det fremmer biodiversiteten. Skovdrift bør på sigt ophøre.
c. grønne vej- og parkarealer. Arealer, der ligger op ad eksisterende naturarealer med særlig
stor naturværdi driftes på sigt med biodiversitetsfremmende sigte. Fx kan der udpeges en
række velafgrænsede arealer langs veje indenfor Grønt Danmarkskort, som er nabo til helt
særlig værdifuld natur, og som kan understøtte og fremme biodiversiteten på de
nærliggende naturområder. Kræver en særlig drift fx at græsset slås under særlig
hensyntagen til flora og fauna (særlig årstid, opsamling af afklippet græs, rotationsprincip for
klipning dvs. ikke alt græs på arealet klippes samtidig). Kommuner og stat går forrest og
viser det gode eksempel som det fx allerede ses mht. brug af pesticider.
Naturbeskyttelsen på naturområder udenfor Grønt Danmarkskort
Endelig må en stærkere beskyttelse af de mest værdifulde naturområder ikke medføre at mindre værdifulde
arealer nedlægges eller ikke plejes.
d. Kommuner og stat sikrer tilstrækkelig pleje af NBL §3 områder fx gravhøje også på
naturområder udenfor Grønt Danmarkskort.
Om grønne korridorer / økologiske spredningskorridorer
Det er tvivlsomt hvor meget biodiversitet, man får ud af at udpege en række lange smalle striber økologiske
korridorer, hvori der engang - på sigt og kun måske - laves ny natur. Især hvis det, de skal forbinde, ligger
meget langt fra hinanden og de lange smalle korridorer er omgivet af dyrket mark i omdrift. Det er bedre at
arbejde for at udvide eksisterende værdifulde naturområder. I lovbekendtgørelsen står da også "udvide eller
sammenbinde".
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Vi kæmper for at gøre de nuværende værdifulde naturområder mere robuste ved at udvide dem, lave
bufferzoner med hensynstagende landbrug/skovbrug ud mod ´produktionsland´ osv. Kombineret med få,
store regionale korridorer (fx mosaiklandskaber i ådale mere end smalle lokale korridorer) – det er kun få
arter fx odder som trives med en meget smal korridor bestående af vandløb og smalle banketter.
Marianne Lund Ujvári
Hellebæk Kohaves Venner
6. marts 2018

357

Naturhistorisk Forening Nordsjælland
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Landbrugerne i Nationalpark Kongernes Nordsjælland
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Friluftsrådet
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Dansk Vandrelaug
Uddybende bemærkninger til ønsker om stier til vandring
Vi drømmer om at kunne komme ud i naturen uden at skulle gå på trafikerede veje uanset om vi bare vil med
familien en lille tur eller på en længere vandring.
Vi har påpeget nogle af de steder, hvor vi savner en forbindelse, og hvor vi har en ide om, hvordan det evt.
kunne etableres.
For os er en trampesti fin, blot den ikke gror til i brændenælder eller anden høj vegetation,
Vi nævner Kløverstier fordi de netop giver muligheder for at man fra sin bopæl kan komme ud på en
interessant tur uanset hvor langt man er i stand til at gå.
Dansk Vandrelaug vil gerne bistå kommunerne med at finde egnede ruter, og Friluftsrådet vil måske støtte
økonomisk.
Det er dejligt at gå i skoven, men det giver nget helt andet også at kunne gå i det åbne land, der er ådalene
måske en mulighed for at komme rundt uden at genere for meget. Somme tider mangler der bare krte stræk
for at forbinde småveje og stier i det åbne land.
Det har være udgangspunktet for vores ønskeseddel (Vi ved godt at man ikke får alle ønsker opfyldt her og
nu, men somme tider kan opnå noget)
I Halsnæs Kommune har vi peget på en mangel ved Fjordstien rundt om Roskilde Fjord, hvor man skal gå
på traffikeret landevej flere kilometer mellem Grønnesse og Hanehoved.
Forbindelsen fra Ølsted til Lyngby Skov eksisterer, men kun med lodsejernes velvilje. Sybd at man ikke kan
komme ud til Arresø fra skoven.
I Helsingør Kommune mangler der en sikker forbindelse mellem Teglstrup Hegn og Nyrup Hegn
Horserød Hegn – Knudemosen – Bøgeholm Sø giver en interessant forbindelse mellem Horserød Hegn og
Hellebæk Kohave
Gurre å kan forbinde området omkring Gurre sø med Rusland og dermed op til Nordkysten.
I Fredensborg Kommune er der en dejlig sti oover markerne fra Endrup Hegn til Danstrup, der har tidligere
været stier fra Endrup til Endrup Hegn, så man kunne gå fra Endrup til Danstrup, den er desværre sløjfet.
Langstrupstien kunne blive en god vandrerute hvis der var en trampesti langs med Langstrup å.
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Anbefalinger fra Det Lokale Naturråd nr. 16
Naturråd nr. 16 dækker følgende kommuner
Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Odsherred Kommune, Slagelse Kommune, Sorø
Kommune

Sekretariatskommune
Odsherred Kommune

1. Fælles principper om Grønt Danmarkskort, Vestsjællands Naturråd
Det Grønne Danmarkskort omfatter større naturområder med forbundne grønne korridorer. Det
omfatter både eksisterende og potentielle områder og korridorer. Det skal forbinde Natura 2000områder og må gerne understøtte bevarelse af landskaber og klimaudfordringer i forhold til binding
af kulstof i jorden og mindelse af metan- og CO2-udslp.
Vestsjællands Naturråd dækker kommunerne: Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Slagelse og Sorø
Kommuner – og svarer dermed til udstrækningen af det tidligere Vestsjællands Amt bortset fra de
tidligere Fuglebjerg og Haslev Kommuner samt den nuværende Ringsted Kommune. Susåen med
Tystrup-Bavelse Søerne samt Elverdamsåen og Isefjorden udgør grænser til andre naturråd.
Naturrådet ønsker et godt og konstruktivt samarbejde mellem lodsejere, naturinteresserede og det
offentlige, herunder deres organisationer og repræsentanter. Vi ønsker et styrket samarbejde til
gavn for den fælles interesse om at værne om naturen – og de kvaliteter den indeholder. Land- og
skovbrugets drift af naturområderne er afgørende for sikring af områdernes kvalitet og værdi.

1.1 Fælles principper
Der planlægges for et sammenhængende system af naturområder med korridorer. Der arbejdes ud
fra følgende naturtyper: våde, tørre, skov og kyst. I forhold til potentielle områder ses især på
jordbundsforholdene. Grusede eller sandede jorde samt lavbundsjorde med tørv er særlig egnede
som ny potentiel natur. Det samme gælder områder med stejle bakker og vandlidende områder.
Bioscorekort vil være velegnet til at lokalisere nye forbindelser i landskabet. Det medtager således
ud over data om fundne, sjældne arter også elementer som stejle skråninger m.v., og dermed også
potentielle naturområder. En kombination af den viden, bioscorekortet giver, og så de foreslåede
værktøjer, vil kunne bidrage væsentligt til realisering af Det Grønne Danmarkskort.
Landskabet er i høj grad et kulturlandskab med større eller mindre indhold af naturværdier i form af
vilde dyre- og plantearter, med istidslandskaber og nye landskabstyper opstået ved kysterne som
følge af vind og strøm. Sikring af den landskabelige skønhed er en vigtig del af naturbevarelsen.
Realiseringen af et Grønt Danmarkskort forudsætter et styrket samarbejde om forvaltningen af
naturen. Det foreslås, at der for de større naturområder etableres samarbejdsfora imellem
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lodsejere, det offentlige, frivillige organisationer m.fl. efter fælles aftalte principper, f.eks. i
naturparker.

1.2 Naturtyperne
I forhold til hver af de fire nævnte naturtyper foreslås nedenstående principper:
Våde naturtyper
I ådale søges sikret en sammenhængende natur, herunder drift ved græsning og høstlæst. Ådale
ønskes som en del af Grønt Danmarkskort. Det kan også omfatte større tunneldale fra istiden samt
moser og søer opstået i dødishuller e. lign. Hvor der er tale om tørvejord ønskes danne vådgjort,
så nedbrydningen af tørven stopper og der evt. kan begynde en ny tørvedannelse og dermed
binding af kulstof.
Skove
De større skovområder er centrale i den grønne struktur og indgår alle i Det Grønne Danmarkskort.
Imellem dem søges etableret nye skove som forbindelser, evt. kun som "trædesten". Levende
hegn, vildtplantninger, skovrejsninger o. lig. kan også bidrage til at binde skovnaturtyper sammen.
Det er vigtigt, at et udvalg af gamle træer bevares, og at skovenge i drift sikres, da de ofte har
særlig tæthed af sjældne dyr og planter. Hertil kommer muligheden for udlæg af urørt skov,
biodiversitetsskov eller drift med plukhugst, som alle kan fremme skovens naturindhold.
Tørre naturtyper
Gamle græsningsoverdrev er særligt vigtige at bevare gennem fortsat drift med græsning og
høslæt. Hvor der er tale om grusede bakker, f.eks. i form af åse eller som dele af aflejringer i
tunneldale, kan der ske en genoptagelse af driftsformer ved græsning og høslæt, hvor
eksisterende overdrev udvides eller nye lægges til, evt. som trædesten i eksisterende eller nye
korridorer. Nedlagte grusgrave kan også fungere som tørre naturtyper. Vejgrøfter, herunder større
vejtracéer, og jernbanespor kan også indgå i en tør korridor.
Kystnær natur
Langs kysterne kan især fremmes sammenhængende systemer af strandenge og strandoverdrev,
der i mange tilfælde også er afhængige af græsning og høslæt, hvis de skal have et højt antal
dyre- og plantearter. Der bør også planlægges for den lavvandede natur langs kysterne, så
naturen kan bevare sin kvalitet til trods for havstigninger. Hvor der er tale om klinter langs kysterne
kan der langs med klinterne etableres et bånd af lysåbne naturområder med græsning eller
høslæt. Hvor der er skove ud til kysten vil dette ikke altid være muligt eller ønskeligt.
Synergi imellem naturtyper
I ådalene kan der være en særlig synergi imellem forskellige naturtyper. Udover selve vandløbet
og eventuelle enge og moser som våde naturtyper langs vandløbet, kan der på de højere dele af
ådalen være bånd af tørre naturtyper, der kan følge vandløbene. Eller der kan være større eller
mindre skove langs med vandløbet, der nogle steder kan være som ellesump, der kan indgå i
skovkorridorer. Tilgroning, der truer lysåbne naturtyper ønskes generelt begrænset, da de skygger
for levesteder for vilde blomster og sommerfugle, samt forhindrer f.eks. engfugle i at søge føde og
yngle. Synergi mellem biologisk målopfyldelse og klimatilpasning er også en vigtig komponent i
den fremtidige planlægning af spredningskorridorer, der skal ses i helheder på tværs af
kommunerne.
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Frivillighed
Samarbejdet om realisering af Grønt Danmarkskort sker ud fra principperne om frivillighed. Der
tages først udgangspunkt i offentligt ejede naturarealer. For private lodsejere er økonomien i
ejendommen afgørende for fortsat ejerskab og generationsskifte, derfor er det nødvendigt med
kompensation ved ændret anvendelse af arealer som følge af realiseringen af Grønt
Danmarkskort. Til fremme af Grønt Danmarkskort findes en række værktøjer i dag, som med fordel
kan bringes i anvendelse, så som:
-

Frivillige aftaler, f.eks. frivillige fredninger.

-

Frivillige aftaler med kompensation, typisk tidsbegrænsede plejeaftaler finansieret over
landbrugs- og skovstøtteordninger.

-

Forskellige værktøjer inden for planlovgivningen, f.eks. udpegning af
skovrejsningsområder.

-

Frivillige jordfordelinger eller opkøb, hvor potentielle områder til naturgenopretning samles
og overtages af en interesseret køber (offentlig myndighed, fonde, interesseret lodsejer).

-

Generelle reguleringer som benyttes inden for naturforvaltning.

Det skal understreges, at størsteparten af frivillige aftaler bygger på kompensation, og derfor er det
afgørende at de nødvendige ressourcer tilvejebringes til realisering af Grønt Danmarkskort.
Det er en særlig udfordring, at nye naturområder kan blive omfattet af beskyttelsen i §3 i
naturstyrelsesloven, hvilket gælder for søer, vandløb, moser, ferske enge, overdrev, hede og
strandenge over et vist areal. Udfordringen består i, at en udvidelse af den animalske produktion
på en ejendom kan blive begrænset eller forhindret som følge af nærhed til nye §3 beskyttede
arealer. Der ønskes derfor mulighed for, at der kan indgås aftaler om naturforbedring, hvori indgår
vilkår om, at naturforbedringerne ikke vil stille lodsejerne ringere ved en senere udvidelse af
produktion.
I forhold til skovområder kan med støtte fra forskellige offentlige ordninger ske forbedringer for
særlig sårbar natur i skoven. Det kan f.eks. gælde plantninger og drift i forhold til at forbedre
forhold for hasselmusen. Sådanne ordninger er også baseret på frivillighed. Skovrejsning på
eksisterende landbrugsjord kan bidrage til at binde grønne skovkorridorer sammen, evt. som
trædesten. Dette kan ske ved frivillig skovrejsning hos private lodsejere eller ved offentlig
erhvervelse af landbrugsjord.
Friluftsliv
Oplevelser i naturen kan fremme naturforståelse og befolkningens sundhed. Den sårbare natur bør
skånes for færdsel eller færdsel bør foregå på en måde, så den ikke slider på naturen. Det er
vigtigt, at stier og færdselsmuligheder tilrettelægges i samarbejde mellem lodsejere og
lokalbefolkning, som fx "spor i landskabet" stierne. For den almindelige naturgæst er etablering af
trampestier, almindelige stier, gerne med træbelægning, udsigtstårne, pladser med borde-bænke,
en oplagt mulighed for at opleve en varieret natur. Disse anlæg kan hjælpe til at styre færdsel uden

370

om områder, hvor naturen er sårbar. I et område med særlig sårbar natur kan begrænsninger af
adgang eller evt. lukning af området komme på tale.
Det regionale system af vandreruter koordineret under Sjællandsleden kan udvides til at indgå i
forbindelse med alle større naturområder og korridorer. Der bør aktivt planlægges for skånsom
færdsel i naturen. Affald i naturen må overalt søges minimeret, og det er vigtigt, at der er respekt
om gældende regler for hunde i snor. Ved kysten er der særlige udfordringer med friluftsliv i form af
færdsel i yngle- og rasteområder og nye aktivitetsformer med bl.a. havkajak og kitesurfing.
Mulighed for færdsel på cykel, på hest og på større vandløb i kano/kajak er mange steder også
vigtig for befolkningens naturoplevelse. Muligheden for cykling og på hest udbygges i disse år med
nye ruter. Udbygningen – især udenfor offentlige arealer – må ske i samarbejde med berørte
lodsejere og lokalbefolkning. Hensynet til belastningen af naturen ved forstyrrelser, affald m.v. må
indgå i planlægningen og den senere drift.
Infrastruktur
Større infrastrukturanlæg er tidligere planlagt uden hensyntagen til, at de kan fungere som barriere
i landskabet. Det ønskes derfor undersøgt, om der kan laves faunapassager, der hvor større
grønne korridorer skæres over af veje og jernbaner. Især motorveje er en udfordring. De er ofte
anlagt uden, at der er tænkt i faunapassager o.l., hvorfor der bør ske en genvurdering i forhold
hertil. Ved nye trafikanlæg og udvidelse af byen bør altid vurderes behov for sikring af korridorer.
Byer og sommerhusområder
Forskellige typer af korridorer kan også gå igennem by- og sommerhusområder. Det kan f.eks.
være i forbindelse med vandløb eller et bælte af strandenge langs kysten. Sommerhusområder
kan ofte have karakter af skov eller strandoverdrev, og indeholde værdifulde vilde dyre- og
plantearter. Grundejerne bør opfordres til at værne om naturen. Parker o.l. ejet af det offentlige kan
indgå i den grønne struktur.
Særlige arter
I forhold til de grønne korridorer imellem naturområderne bør især ses på dyre- og plantearter med
relativ ringe spredningsevne. Det kan være padder, krybdyr, hasselmus og odder samt
myrespredte blomsterplanter. Især vil det være vigtigt at se på arter, der er udpeget i medfør af
EU's Habitatdirektiv og Fuglebeskyttelsesdirektiv. Men det kan også være arter, der er rødlistet
som truede, sårbare eller sjældne på nationalt eller europæisk plan. Det kan også være arter, der
måske er hyppige i Jylland, men er sjældne på Sjælland.
Isolerede bestande
Som udgangspunkt styrker det naturindholdet, at naturområderne bindes sammen. Der kan dog i
nogle tilfælde tænkes, at isolerede naturområder med særlige bestande kan blive truet af invasive
arter, hvis de forbindes med områder, hvor sådanne arter forekommer. Inden for en art kan der
være udviklet genetiske forskelle imellem bestandene, der i sig selv kan være værdifulde. Derfor
bør kunstig spredning og opblanding af bestande undgås. Ligesom der generelt ikke bør ske
udsætning af arter i områder, hvor de ikke tidligere har forekommet.
Særlig naturtyper
I udpegningsgrundlagene for Natura 2000-områder, der alle skal indgå i Det Grønne
Danmarkskort, er udover udpegning for arter sket udpegning i forhold til bestemte naturtyper. Det
kan både inden for og uden for områderne prioriteres, at særlig sjældne naturtyper som
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eksempelvis heder, overdrev og skovenge bevares. Særligt artsrige kan være område med lang
kontinuitet i driften, f.eks. ved græsning eller stævning. Områder med meget kalk i jorden kan have
særlige rige forekomster af vilde planter med tilhørende insektliv.
Langs Storebælt findes ved kystskrænter, strandenge og overdrev en særlig rig flora grundet ringe
nedbør, soleksponering og lang kontinuitet. Dette kan eksempelvis ses på statens arealer på
Røsnæs.
Afslutning
Naturrådet ser frem til en fremtidigt godt samarbejde imellem kommuner, lodsejere og
organisationer om realisering af Grønt Danmarkskort.

372

373

Anbefalinger fra Det Lokale Naturråd nr. 17
Naturråd nr. 17 dækker følgende kommuner
Faxe Kommune, Næstved Kommune, Ringsted Kommune, Stevns Kommune, Vordingborg
Kommune

Sekretariatskommune
Faxe Kommune

1. Generelle anbefalinger
1. Grønt Danmarkskort er et dynamisk kort, der løbende kan tilpasses naturudviklingen.
2. Offentlige arealer skal indgå i udpegningen af Grønt Danmarkskort.
3. Udpegninger skal ske i en proces, hvor der er stor fokus på lodsejersamarbejde og
borgerinddragelse.
4. Alle Natura 2000-områder skal udpeges som områder med særlige
naturbeskyttelsesinteresser og tilstræbes styrket.
5. Områder med en høj artsscore tilstræbes udpeget som områder med særlige
naturbeskyttelsesinteresser.
6. Større § 3-beskyttet natur, som ligger inden for eller umiddelbart op ad arealer, hvor
der er en høj artsscore skal udpeges som områder med særlige
naturbeskyttelsesinteresser.
7. Fredninger, hvor formålet med fredningen er at sikre et højt naturindhold, kan udpeges
som områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser og tilstræbes styrket.
8. Offentligt ejede skove kan udpeges som områder med særlige
naturbeskyttelsesinteresser.
9. Arealer, som er vigtige korridorer for truede arter inden for områder med særlige
naturbeskyttelsesinteresser, kan udpeges som økologiske forbindelser.
10. På offentligt ejede arealer, hvor der udvikles friluftsliv, kan økologiske forbindelser
udpeges.
11. Udvikling af turisme og friluftsliv kan indgå i udpegningen af Grønt Danmarkskort, hvor
naturområder kan bære rekreativ benyttelse.
12. Udpegningsmuligheder med hensyn til tilbageholdelse af vand i forbindelse med
skybrudssituationer, klimasikring og miljøprojekter kan undersøges i ådale og/eller på
lavbundsjorde.
13. Fokus på udpegning af sammenhængende arealer – arealstørrelsen er vigtig, det skal
ikke være for små arealer, men husk stadig § 3.
14. Naturarealer i ådale med høj artscore kan udpeges.

1.1 Yderligere anbefalinger:
1. Etablering af national jordfond fx til erstatningsjorde, jordbytte mv.
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2. Nedsættelse af rådgivende organ, der skal hjælpe, politikere, lodsejere og interessenter
med at realisering af projekter indenfor det Grønne Danmarkskort.

2. Medlemmerne, som varetager erhvervsinteresserne, har følgende
yderligere input:
2.2 Forudsætninger:
1. Ikke lovgiven udpegning bør ske på offentligt ejede arealer.
2. Ikke lovgiven udpegning af privatejede arealer kan alene ske på baggrund af frivillighed
og mod fuld økonomisk kompensation.
3. Kommunerne er forpligtede til at afveje udpegningen af konkrete nye naturområder mod en
række andre hensyn – f.eks. væsentlige erhvervsinteresser såsom intensivt drevne landog skovbrugsarealer eller udpegede udviklingsområder.

2.2.1 Hvad der skal udpeges som områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser:
1. Den del af nationalparkerne, der ligger inden for eller umiddelbart op ad nedenstående
pkt. 3. om udpegningsarealer for eksisterende naturområder med særlig
naturbeskyttelsesinteresser (artsscore).
2. Arealer nærmere end 1,5 km fra husdyrholdsejendomme – samme kriterium, som
Miljøstyrelsen har benyttet ved grænseændringen af Natura-2000 arealer i 2017 - kan ikke
udpeges.
3. Arealer, hvor der er en artsscore på mindst 8.

2.2.2 Hvad der skal udpeges som potentielle naturområder:
1. Arealudpegning, hvor der er en kombination af en artsscore på mindst 8 og en bioscore
på mindst 15.

2.2.3 Hvad der skal udpeges som økologiske forbindelser og potentielle økologiske
forbindelser:
1. Udpegning skal ikke rutinemæssigt ske som faste korridorer (Vejle-modellen med 300 m
brede forbindelseslinjer), men ske i henhold til udpegede arters spredningsmulighed
og –måde. Eksempelvis skal en sommerfuglebestand have ”trædesten” i passende
koloniseringsafstand for netop denne art, og ikke en bred korridor.
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2. Udpegning skal kun ske i en afstand fra den eksisterende naturudpegning, der af
eksperter vurderes som værende sandsynlig for arten at kan kolonisere inden for
tidshorisonten frem til år 2021, hvor Grønt Danmarkskort igen revideres.
3. Udpegning bør ske ”indad” mellem eksisterende naturområder i stedet for udad og væk fra
disse, idet man samtidig husker, at eksperter ikke vurderer værdien af korridorer særlig højt
i forhold til at gøre noget ved kerneområderne.

3. Medlemmerne, som varetager natur, miljø og fritidsinteresser, har
yderligere input:
3.1 Hvad der skal udpeges som områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser:
1. Fokus også på naturpotentialet, man skal ikke glemme områder med moderate
naturindhold.
2. Alle åbne vandløb har værdi i forhold til stort naturindhold og bør udpeges.
3. Ådalene skal udpeges sammen med de åbne vandløb.
4. Områder med artscore på mindst 5 skal udpeges som områder med særlige
naturinteresser.

3.2 Hvad der skal udpeges som potentielle naturområder, økologiske forbindelser og
potentielle økologiske forbindelser:
1. Alle udpegede områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser har brug for sprøjtefri
bufferzoner - især sårbar natur. Dette er særlig vigtigt for at fremme insekter og beskytte
den næringsfattige natur.
2. Fokus på at genåbne vandløb, da dette medfører større vandreservoirs og skaber
dynamik mellem udvikling af naturen og tiltag mod klimaforandringer.
3. Fokus på udpegning af gamle naturområder (især skov), da de har størst biodiversitet.
4. Kystzonen (300 meter ind i land) bør indgå som økologisk forbindelse, da kystlinjerne
udgør sammenhængende natur som fungerer som grøn korridor.

4. Mindretalsudtalelse
Sekretariatskommunen har desuden modtaget supplerende input fra Dansk Ornitologisk Forening,
Danmarks Naturfredningsforening, Østmøn Naturforening, Entomologisk Fagudvalg, Jungshoved
Miljøgruppe, Holmegaard Mose Komiteen og en samling af input fra Dansk Skovforening,
Landbrug & Fødevarer, Bæredygtigt Landbrug, Gefion og Landøkonomisk Selskab.
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Anbefalinger fra Det Lokale Naturråd nr. 18
Naturråd nr. 18 dækker følgende kommuner
Greve Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Roskilde Kommune, Solrød Kommune

Sekretariatskommune
Lejre Kommune

1. Anbefalinger fra naturrådet
Det er en forudsætning for naturrådets anbefalinger, at alle udpegninger på private arealer bygger
på frivillighed.

1. Udpegningen af Grønt Danmarkskort skal have en kort tidshorisont, og pege på hvor
pengene skal anvendes i perioder på 4 år. Udpegningen omfatter både eksisterende og
potentiel natur.
2. Lovgivnings/vejledningsudpegningen angiver, at hele (H) eller dele (D) af følgende arealer
skal inddrages.
• Natura 2000 arealer på landjorden (H)
• §3 udpegede områder (D) – der ligger inden for eller umiddelbart op ad de arealer, der
udpeges som de bedste eksisterende naturarealer med en artsscore på mindst 6.
• Fredninger (D), hvor formålet med fredningen er at sikre et højt naturindhold
• Nationalparker (D) – den del af nationalparken, der ligger inden for eller umiddelbart op
ad parkens arealer med en artsscore på mindst 6.
• Skove (D) der er ejet af det offentlige eller som har en artsscore på mindst 8 (forudsat
frivillighed).
3. Udpegning af eksisterende natur skal prioriteres: prioritet 1 er på arealer nævnt i punkt 2
samt private arealer, hvor lodsejeren frivilligt ønsker at være omfattet af udpegningen, og
hvor artscoren er mindst 7. Prioritet 2 er arealer, hvor lodsejeren frivilligt ønsker det, og
hvor der kan opnås forbedret biodiversitet.
4. Mulige synergier tænkes ind i udpegningen. Synergierne kan i nogle tilfælde bidrage til
finansieringen af ny natur eller naturpleje.
5. De arealer naturrådet anbefaler at kommunerne prioriterer, når ny natur skal etableres og
plejes, er i prioriteret rækkefølge: natura-2000 områder, fredede områder, hvor formålet
med fredningen er naturværdier, offentlige arealer og arealer, hvor der er positiv
lodsejerkontakt.
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Økologiske forbindelser:
6. Udpegningsgrundlaget for hver økologisk forbindelse specificeres med udgangspunkt i de
vigtigste arter, der lever i det udpegede naturareal, hvor spredningen skal foregå fra og til.
7. Fastlæggelse af den økologiske forbindelses afstand fra det udpegede eksisterende
naturområde skal ske ved en ekspertvurdering af, over hvilken afstand arten kan kolonisere
det nye areal på.
8. Den fysiske udformning af de økologiske forbindelser behøver ikke altid at være ubrudte
bælter, men kan være en række trædesten
9. De økologiske forbindelser kan udvikles over tid, ved at der bliver flere trædesten, og at
trædestenene får større udbredelse og bedre kvalitet. Princippet bør være, at udviklingen
bør ske mod/mellem andre eksisterende udpegede naturområder.
10. at kommunerne kan anvende de designprincipper for biotopmønstre, der er beskrevet i
bilag 1.
11. at kommunerne, i økologiske forbindelser hvor udpegningsgrundlaget er overdrev, i
udpegningen kan inkludere områder, hvor der er græs i forvejen: Gravhøje, skråninger,
grusgrave, golfbaner m.fl.
12. at kommunerne, i økologiske forbindelser hvor udpegningsgrundlaget er søer og
vådområder, i udpegningerne kan inkludere lavbundsområder, ferske enge og åløb.
13. Generelt for de økologiske forbindelser anbefaler naturrådet, at udpegningen indeholder de
naturlige linjer i landskabet - f. eks. infrastruktur, vandløb, stendiger, og levende hegn –
såfremt det er foreneligt med udpegningsgrundlagets spredningsform og krav.
Generelle anbefalinger til kommunerne:
14. Kommunerne må ikke slække på vedligeholdelsen af vandløb, fordi det er udpeget til en
økologisk forbindelse.
15. For at fortsætte det gode arbejde og samle op på resultaterne af det igangsatte arbejde
anbefaler naturrådet, at kommunerne i naturråd 18s område understøtter, at et naturråd
også kan arbejde fremadrettet (mødes en gang om året). Naturrådet foreslår endvidere, at
den konkrete udmøntning på kommune niveau følges op af grønt råd/agenda 21 i den
enkelte kommune.
Naturrådet anbefaler folketinget:
16. at der findes et nyt navn, der erstatter begrebet ”økologisk forbindelse” f. eks.
”naturforbindelse”.
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17. at arealer der er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3, skal fritages for ejendomsskat.
18. at der udarbejdes en ekspert-rapport, der afklarer hvilke afstande der skal være imellem
trædesten af forskellige habitattyper og arter, for at sikre gode spredningsforhold.
19. at staten evaluerer og afrapportere effekten af udpegningerne i Grønt Danmarkskort.
20. at offentligt ejede naturarealer ikke sælges, men indgår i Grønt Danmarkskort.
Naturrådets anbefaling til kommunerne er støttet af 10 af de 13 organisationer, der er
repræsenteret i naturrådet. Følgende organisationer støtter anbefalingen: Bæredygtigt Landbrug,
Dansk Skovforening, Sjællandske Familielandbrug, Landbrug og Fødevarer, Danske Råstoffer,
Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet, Dansk Botanisk Forening, Danmarks
Naturfredningsforening og Lejre Touristforening. Dansk Rideforbund forholder sig neutral. Gefion
og Danmarks Sportsfiskerforbund har ikke givet deres mening til kende.

2. Mindretalsudtalelse
Mindretalsudtalelse fra Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Naturfredningsforening,
Friluftsrådet (Kreds Roskilde, Lejre og Solrød), Dansk Botanisk Forening og Lejre
Turistforening.
Vi har været glade for inddragelsen i Grønt Danmarkskort og den dialog, der har været i
processen. Vi håber og anbefaler, at dialogen kan forsætte i årene frem over. Det er vores
oplevelse, at både “beskyttere” og “benyttere” ser med stor bekymring på tab og forarmning af
biodiversiteten og Danmarks natur.
Gennem dialogen i rådet har der været forståelse fra beskyttersiden, for at forvaltningen af det
danske landskab er underlagt komplekse og stramme økonomiske strukturer. Derfor er det
nødvendigt at samfundet i sin helhed afsætter tilstrækkelige midler til at standse tabet af
biodiversitet og skabe større og mere sammenhængende natur - dette i samarbejde med
benyttere, særligt landbruget. Landbrugsrepræsentanter i rådet har udtalt: Hvis midlerne er til
stede, vil mange af os gerne gøre mere for naturen.
Således har det grundliggende spørgsmål drejet sig om frivillighed. Vi ser på frivilligheden på to
måder. Der er den frivillighed som hæfter sig til den enkelte landmands moral som forvalter af det
danske landskab. Dette involverer de mange daglige beslutninger om at passe på - måske endda
fremme naturen på ens ejendom. Det kan være at undlade at pløje helt ud i det yderste hjørne,
plante et hegn, lave en blomsterstribe til bierne eller lave “lærkepletter” i marken. Denne frivillighed
er helt essentiel for Danmarks natur og fremmes gennem dialog og gerne mulighed for
konsulenthjælp fra kommunens biologer, foreninger med flere.
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Den anden form for frivillighed er mere omfattende og handler om landbrugernes medvirken til
etablering af (større) naturområder og plejeforanstaltninger af disse, hvilket som oftest er
væsentligt mere omkostningsfuldt. Også her accepterer vi et grundliggende princip om frivillighed,
endskønt vi frygter, at det ikke vil fremme udvikling af natur i tilstrækkelig grad. Derfor minder vi
om, at når kommunerne skal finde frivillige lodsejere bør der være opmærksomhed på ordninger,
der kan fremme frivilligheden, så som offentlige opkøb og opkøb via fonde, anvendelse af
jordfordelingsinstituttet og landbrugsstøtteordninger. Endvidere anbefaler vi, at Naturråd og
kommuner senest efter fire år evaluerer og reviderer anbefalingerne på baggrund af formålet med
Grønt Danmarkskort og de resultater, kommunerne har opnået med anbefalingerne.
Da anbefalingerne kun opererer med en tidshorisont på fire år udgør de ikke umiddelbart et
alternativ til de langsigtede udpegninger, der foretages af kommunerne i forbindelse med
kommuneplaner m.m. Samtidigt har naturrådets anbefalingerne mest fokus på realisering og pleje
af natur medens udpegningerne i kommuneplanen ofte er en overordnet udpegning af
interesseområder. Vi anbefaler derfor, at der ikke ændres på eksisterende langsigtede
udpegninger af interesseområder før erfaringerne med naturrådets anbefalinger er opnået gennem
den første fireårsperiode. Muligheden for varig omlægning af landbrugsjord til naturtilstand bør
være til stede.
Endelig anbefaler vi, at Det Grønne Danmarkskort ikke udelukkende baserer sig på områder, hvor
der er et højt naturindhold, men at der også indgår områder, der kan sikre sammenhængen
mellem naturområder, hvor en højere naturkvalitet kan opnås gennem indsatser over tid. Dette
omfatter også muligheder for øget fremkommelighed i landskabet og øgede friluftslivsoplevelser.
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Bilag 1 Designprincipper for biotopmønstrer

Bilag 1. Designprincipper for biotopmønstrer. Peder Agger, J. Brandt, S. M. Jensen og M.
Ursin:”Biotopmønstrets betydning for forekomsten af vilde dyr og planter – en ø-teoretisk
synsvinkel”. Forskningsrapport nr. 24, 1982. Publikationer fra institut for geografi, samfundsanalyse
og datalogi, Roskilde Universitetscenter.
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Anbefalinger fra Det Lokale Naturråd nr. 19
Naturråd nr. 19 dækker følgende kommuner
Guldborgsund Kommune, Lolland Kommune

Sekretariatskommune
Lolland Kommune

1. Naturrådets anbefalinger
Naturråd Lolland Falster blev nedsat den 6. december 2017 med deltagelse af flg. organisationer:
• Bæredygtigt Landbrug
• Danmarks Naturfredningsforening
• Danmarks Jægerforbund
• Friluftsrådet
• Dansk Ornitologisk Forening
• Foreningen Toreby Landsby
• Rødby Fjord Lodsejerlaug
• Guldborgsund Sports- og Idrætsråd
• Dansk Landbrug Sydhavsøerne
• Landbrug & Fødevarer
• Dansk Skovforening
Bekendtgørelse om etablering af lokale naturråd af 7. august 2017 udstikker rammerne for
naturrådets arbejde, der afsluttes med fremsendelse af nedenstående anbefalinger til de to byråds
videre arbejde med Grønt Danmarkskort og dermed næste generation af kommuneplanerne.
Grønt Danmarkskort
Ved udpegningen af Grønt Danmarkskort anbefaler Naturrådet, at der lægges særlig vægt på flg.
kriterier:
Udgangspunktet for udpegningerne er Natura 2000-områderne på land samt de øvrige,
eksisterende naturområder, der har størst biologisk mangfoldighed i dag.
Der lægges vægt på at udvide disse naturområder og binde dem sammen for at sikre deres
robusthed og forbedre spredningsmulighederne for forekomster af fortrinsvist sjældne eller særlig
beskyttelseskrævende dyr, planter og svampe.
Ved sammenbinding og udvidelse af de særligt værdifulde naturområder medtages fortrinsvist
arealer ud fra flg. kriterier i hver af de fire kategorier:
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”Eksisterende (værdifuld) natur”
• § 3 arealer med HNV større end eller lig med 5, samt § 3 beskyttede søer på 0,5 ha og
derover.
• Arealer fredet med naturformål - såvel skov som åbent land (fredninger i henhold til
naturbeskyttelsesloven)
• Arealer med urørt skov
• Offentligt ejet skov
• § 3 beskyttede arealer og søer indenfor strandbeskyttelseslinjen inkl. kystskrænterne.
• § 3 beskyttede arealer og søer med konstateret rødlistede og bilag IV-arter (med
undtagelse af fugle)
”Potentiel natur”
• § 3 arealer med HNV mindre end 5
• Projektområder, hvor kommunerne/staten sammen med lodsejerne på frivilligt grundlag
arbejder på at skabe ny natur
• Andre arealer, hvor lodsejer ønsker at indgå i et naturprojekt
• Offentligt ejet skov og øvrige offentlige, grønne arealer
• Fondsejede arealer, der har naturformål indskrevet i fundatsen
• Råstofgraveområder, afsluttede råstofgrave, samt råstofinteresseområder, hvor lodsejerne
arbejder på at skabe ny natur
• Visse tekniske anlæg som f.eks. regnvandsbassiner og større, nye infrastrukturanlæg
• Oversvømmelsestruede arealer, hvor driften ønskes opgivet og lodsejerne arbejder på at
skabe ny natur
• Tidligere industrianlæg, f.eks. slambede og lign.
• Drikkevandsområder, hvor driften af andre grunde ekstensiveres og lodsejerne arbejder på
at skabe ny natur
”Økologiske forbindelser”
• Eksisterende, beskyttede sten- og jorddiger
• § 3 vandløb
• Skovbryn, der har høj naturværdi, og skaber sammenhæng mellem områder med værdifuld
natur
• Ledelinjer på offentlige arealer, f.eks. jernbanelinjer, stier og lign.
• Levende hegn, hvor lodsejerne arbejder på at skabe ny natur
• Stier, der skaber sammenhæng, er ledelinjer og har høj naturværdi
”Potentielle økologiske forbindelser”
• Offentlige vejrabatter
• Arealer i tilknytning til nyanlæg af veje
• Solcelleområder
• Nye ledelinjer som f.eks. banestrækninger/skråninger
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Nye spredningsveje tegnes som udgangspunkt bredt, således at der er flere forskellige muligheder
for målopfyldelse af frivillighedens vej.
Der lægges vægt på helhedstænkning og synergier i forhold til rekreative og landskabelige
værdier, samt på sammenhænge på tværs af kommunegrænsen.
Retningslinjer til kommuneplanerne
Ved udarbejdelse af kommuneplanerne anbefaler Naturrådet, at der lægges særlig vægt på
retningslinjer, som beskriver
• at kommunens aktive indsats for at sikre vilde dyrs og planters levemuligheder fokuseres i
områder, der er omfattet af Grønt Danmarkskort,
•

at der arbejdes aktivt for at realisere Grønt Danmarkskort gennem projekter, som sikrer
bedre spredningsmuligheder for vilde dyr og planter samt udvidelse af særligt værdifulde
naturområder,

•

at projekter, som skal realisere Grønt Danmarkskort, gennemføres ved frivillighed og
samskabelse med lodsejerne,

•

at der ved anlæg af veje og andre tekniske anlæg samt byvækst eller lignende, der kan
forringe den biologiske mangfoldighed eller spredningsmulighederne for vilde dyr og
planter, indtænkes løsninger, så anlæggene ikke bliver til hinder for realiseringen af Grønt
Danmarkskort,

•

at Grønt Danmarkskort anvendes som det er tænkt - som et planlægningsværktøj - og at
forudsætningerne for udarbejdelsen respekteres

Overordnet anbefales det endvidere, at der forud for alle konkrete projekter skal indtænkes
muligheder for
- at standse tilbagegangen i biodiversitet
- at imødegå de stigende nedbørsmængder
- at imødegå fremtidige havvandsstigninger
- at sikre det rene drikkevand
- at opfange kvælstofudvaskningen

2. Følgebrev
Guldborgsund og Lolland Kommune
Til byrådene i Guldborgsund og Lolland Kommune
Lolland Falster Naturråd ønsker hermed at videregive en række anbefalinger til udarbejdelse af
Grønt Danmarkskort til byrådene.
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Naturrådet er nået frem til disse anbefalinger gennem i alt seks møder, hvor såvel natur- som
erhvervshensyn er blevet drøftet. Naturråd Lolland Falster har 15 medlemmer, der ligeligt
repræsenterer henholdsvis benyttelses- og beskyttelsesinteresserne i forhold til det åbne land.
Anbefalingerne er vedhæftet. Naturrådet har besluttet at fokusere på kriterier for
naturplanlægningen fremfor konkret, geografibaseret planlægning.
Naturrådet er undervejs blevet forelagt kortudsnit med eksempler på, hvordan forskellige kriterier
vil kunne udmøntes i et Grønt Danmarkskort. Eksisterende naturdata har været tilgængelige via et
særligt arbejdsområde (Naturråds-webGIS) og links på kommunernes hjemmesider.
Det er intentionen bag anbefalingerne, at Grønt Danmarkskort ikke skal medføre yderligere
restriktioner for lodsejerne.
Anbefalingerne er vedtaget af det samlede Naturråd og bygger på forudsætningerne om frivillighed
fra lodsejerside. Skulle forudsætningerne for arbejdet på nogen måde ændre sig på et senere
tidspunkt, opfordres byrådene til at samle Naturrådet igen - eller genoptage drøftelserne i regi af
Grønt Råd.

Med venlig hilsen
Lolland Falster Naturråd

3. Pressemeddelelse
Pressemeddelelse
Naturråd Lolland Falster har afsluttet sit arbejde og udarbejdet et sæt anbefalinger, der er sendt til
byrådene i Lolland og Guldborgsund kommuner til brug for det kommende arbejde med
kommuneplanerne. Anbefalingerne er vedlagt.
Naturrådets opgave
Naturråd Lolland Falster har de seneste 5 måneder drøftet kriterier for udpegning af de områder,
der skal indgå i Grønt Danmarkskort.
Ifølge planloven skal Grønt Danmarkskort sikre en forstærket indsats for større og mere
sammenhængende naturområder. Det vil understøtte en positiv udvikling i biodiversitet og
indfrielsen af intentionerne med Naturplan Danmark. Samtidig vil udpegningen bidrage til at
opfylde FNs og EUs 2020 biodiversitetsmål om at standse tilbagegangen i biodiversiteten.
Grønt Danmarkskort skal, når det er færdigudpeget, tjene som et strategisk planlægnings- og
prioriteringsværktøj, der kan anvendes af både kommuner, staten, foreninger og fonde som
grundlag for en prioritering af kommende naturindsatser.
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Kommunernes udpegninger af potentielle naturområder til Grønt Danmarkskort indebærer ikke i
sig selv, at der stilles nye krav til landbruget om naturbeskyttelse. Fra statens side lægges der
vægt på, at kommunernes udpegninger heller ikke på sigt kan påføre lodsejernes begrænsninger
ift. udnyttelse af mulighederne for landbrugsejendomme, f.eks. til udvidelse af husdyrbrug eller ny
bebyggelse.
Et enigt Naturråd betoner, at udlægning af ny natur på private arealer bør være frivillig for lodsejer.
Indsatsen for at skabe ny natur på offentlige arealer såvel statslige som kommunale bør
intensiveres. Naturprojekter i samarbejde med lodsejere skal bane vejen for ny natur.
Gunvor Thorsen, DN siger om drøftelserne, at ”selvom der fra statslig side har været mange
bindinger bl.a. tidsmæssigt på opgaven, har det været en forbilledlig proces. Der har været en fri
tone og alle har prioriteret at opnå enighed.”.
Nicolas de Bertouch-Lehn, Landbrug og Fødevarer udtaler, at ”selvom der indledningsvis var
skepsis i forhold de forskellige interesser rundt om bordet, er vi alle blevet klogere på hinanden og
det er vældigt befordrende for det videre arbejde”..
Christian Clausen, Danmarks Jægerforbund glæder sig over at det er lykkedes at blive enige om
de overordnede betragtninger og understreger, at ” det er vigtigt at skabe økologiske forbindelser
alle de steder, det er muligt også vejrabatterne – ikke mindst af hensyn til bier og de små
kriblekrabler”.
Sammensætning af Naturrådet
Følgende organisationer og foreninger har deltaget i Naturråd Lolland Falster:
Bæredygtigt Landbrug, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Jægerforbund, Friluftsrådet,
Dansk Ornitologisk Forening, Foreningen Toreby Landsby, Rødby Fjord Lodsejerlaug,
Guldborgsund Sports- og Idrætsråd, Dansk Landbrug Sydhavsøerne, Landbrug & Fødevarer,
Dansk Skovforening
Det videre forløb
Anbefalingerne fremlægges på møder i henholdsvis Teknisk Udvalg, Lolland Kommune den 5.
september og i Teknik, Miljø- og Ejendomsudvalget, Guldborgsund Kommune den 17. september
2018.
Guldborgsund Kommune står overfor en revision af kommuneplanen, mens Lolland Kommunes
tidsplan afhænger af hvorvidt der sker en statslig udpegning af udviklingsområder i kommunen hen
over sommeren.
For yderligere oplysninger kontakt Naturrådets medlemmer – se vedhæftede liste – eller
Lolland Kommune: Magnus Klamer Jørgensen, makj@lolland.dk eller Regitze Lassen
relas@lolland.dk
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4. Naturrådets sammensætning
Organisation/Forening
Bæredygtigt Landbrug
Danmarks
Naturfredningsforening
Danmarks Jægerforbund
Friluftsrådet
Dansk Ornitologisk Forening
Foreningen Toreby Landsby
Rødby Fjord Lodsejerlaug
Guldborgsund Sports- og
Idrætsråd
Dansk Landbrug Sydhavsøerne
Landbrug & Fødevarer
Dansk Skovforening
Guldborgsund Kommune

Medlem
Jens Haubroe
Maria Rosa De Matteo
Gunvor Thorsen
Christian Clausen
John Knudsen
Ole Friis Larsen
Otto Jensen
Ole Westerholt Jørgensen
Ebbe Bressing

Suppleant
Flemming S. Christensen
Franz Mortensen
Carsten Drejer
Poul Nielsen
Pia Grønning
René Christensen

Linnéa Treschow
Jens Allan Kahr
Jane Strate Buck
Nicolas de Bertouch-Lehn
Lars Wilhelm
Poul Schreiner
Frederik Cordes

John Nielsen

Dorte Fabricius

Jørgen Rye Rasmussen
Axel Castenschiold

Kit Stoltzenbach Palmkvist
Lolland Kommune

Magnus Klamer Jørgensen
Regitze Lassen
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Anbefalinger fra Det Lokale Naturråd nr. 20
Naturråd nr. 20 dækker følgende kommuner
Bornholms Regionskommune

Sekretariatskommune
Bornholm Regionskommune

KL har ikke modtaget anbefalinger fra naturråd nr. 20
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