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Høringssvar til lov om ændring af lov om planlægning 
og lov om naturbeskyttelse

Lovforslaget er en del af regeringens Naturplan Danmark, der blev lanceret 
27. okt. 2014. Forslaget indeholder opfølgning på tre af Natur- og 
Landbrugskommissionens anbefalinger:

 Etablering af et Grønt Danmarkskort
 Forbud mød gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede arealer
 Etablering af et vejledende bødeniveau for overtrædelser af 

naturbeskyttelsesloven.

KL hilser Naturplan Danmark velkommen og anerkender behovet for 
lovændringer, der kan understøtte planen. KL´s kommentarer til de tre 
tiltag fremgår i det følgende.

Etablering af et Grønt Danmarkskort
De foreslåede elementer er bl.a.:

1. At der indføres et nyt planemne i kommunernes 
kommuneplankatalog

2. At der fastsættes bestemmelser om, at der ved områdeudpegninger 
sikres sammenhæng til nabokommuners udpegninger

3. At der udarbejdes en redegørelse for grundlaget for kommunernes 
udpegninger

4. At der ved udpegninger anvendes Digitale Naturkort og nationale 
kriterier.

KL finder det relevant, at der etableres et Grønt Danmarkskort, der skal 
udgøre en overordnet og sammenhængende planlægningsramme for 
naturen. For de enkelte elementer har KL flg. bemærkninger. 
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Ad 2) KL foreslår, at kommunerne samarbejder i et mindre antal lovfæstede 
regionale netværk, der inddeles af kommunerne efter organisatoriske og 
naturgeografiske forhold. Den organisatoriske inddeling kunne fx være de 5 
kommunekontaktråd (KKR). Den naturgeografiske inddeling kunne fx være 
10-15 samarbejdsfora, der har ophæng i KKR. 

De nævnte samarbejdsfora kunne udvides til også at inddrage interessenter, 
når der skal udarbejdes kommuneplaner. Den tværkommunale model for 
interessentinddragelse har bl.a. vist sin styrke indenfor vandområdet, hvor 
de lovfæstede vandråd i 2014 har været en succes. Bindende indsatser, som 
Natura 2000-indsatsen, kunne evt. også inddrages i sådanne fora eller 
naturråd – da Natura 2000 er rygraden i Grønt Danmarkskort.

Ad 4) Hvad angår Digitale Naturkort er det essentielt, at naturkortene 
understøtter kommunale arbejdsgange – dvs. at de både er funktionelle og 
kan sikre synergi til den nuværende naturforvaltning. Derfor bør der være 
fokus på:

 At kommunerne snarest kan anvendes naturkortene – da arbejdet 
med kommuneplan 2017 er påbegyndt eller snart skal i gang

 At data kan tilgås, downloades og præsenteres så de modsvarer det 
kommunale data-set-up

 At der i øvrigt er en hensigtsmæssig funktionalitet, herunder oppe-
tider etc.

 At kortene er en del af Danmarks Miljøportal, ligesom de øvrige 
fællesoffentlige naturdata. Det vil være ineffektivt og 
uhensigtsmæssigt, hvis kommunerne skal arbejde i to forskellige 
datasystemer for natur.

Implementering af og fremdrift for Grønt Danmarkskort
Grønt Danmarkskort er en planlægningsramme og vil ikke i sig selv skabe 
mere eller bedre natur i Danmark. Det følger bl.a. af, at der ikke samtidigt 
med kortet etableres nye virkemidler til implementering. KL foreslår derfor 
fortsat, at der skabes rammer til implementering af Grønt Danmarkskort. 
Det kunne fx være, at kommunerne kunne anvende jordfordeling i Natura 
2000-indsatsen, der af regeringen præsenteres som rygraden i Grønt 
Danmarkskort.

Grønt Damarkskort skal prioritere den kommunale naturindsats, der siden 
kommunalreformen i 2007 primært har bestået i:

 Implementering af Natura 2000-indsatsen
 Implementering af vandplanernes vådområdeindsats
 Implementering af vandplanernes vandløbsindsats.

Indsatsniveauet for Grønt Danmarkskort er derfor primært styret af de mål, 
rammer, virkemidler og finansiering, der vedtages med vand- og 
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naturplanerne for perioden 2016-2021. Planerne sendes i høring ultimo 
2014. 

Af Naturplan Danmark fremgår dog, at den kommunale indsats især 
vedrører vådområder og Natura 2000 Life-projekter – herunder 
klimatilpasning. KL ser derfor frem til snarlig dialog med Naturstyrelsen om 
mål, rammer, organisering m.m. for disse to indsatser. Det er en 
forudsætning for at kommunerne kan omsætte Grønt Danmarkskort til en 
konkret indsats – og bl.a. også sikre synergi til friluftsliv og klimatilpasning.

Forbud mod gødskning og sprøjtning
KL finder det relevant, at naturtilstanden på § 3-arealerne sikres ved, at der 
fastsættes regler, der forbyder eller begrænser muligheden for at gødske og 
sprøjte – det kan fx ske i synergi med tilskud til naturpleje.

I den foreslåede model er der tale om et generelt forbud. En alternativ 
model er en begrænsning, hvor visse naturtyper udelades fra forbuddet. 
Begge modeller har fordele og ulemper – ift. naturbeskyttelse, 
administration, erhvervsøkonomi og kommunaløkonomi. KL vil gøre 
opmærksom på, at den foreslåede model vil medføre forøgede forespørgsler 
til kommunerne mhp. feltafgræsning af § 3-arealerne. 

En tredje model kunne være, at der sideløbende med den foreslåede model 
indføres forhøjede tilskud til pleje af § 3-naturarealer. Dette kan ske over 
Landdistriktsprogrammet, hvor den eksisterede ordning kan målrettes 
sådanne arealer. Programmets prioriteringer afgøres af regeringen i de 
kommende uger eller måneder.

Et vejledende bødeniveau
KL finder det relevant, at bødeniveauet moderniseres – og dermed hæves. 
Det vil i højere grad bringe niveauet i overensstemmelse med lignende 
overtrædelser indenfor anden lovgivning.

Med venlig hilsen

Troels Garde Rasmussen
Chefkonsulent


