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Notat over bemærkninger til Naturrådets anbefalinger til kommunens arbejde med Grønt Danmarkskort

Notat over bemærkninger fra Naturråd nr. 9

Bemærkninger fra Naturrådet Kommunens kommentarer Hvordan er bemærkningen indarbejdet i Grønt 
Danmarkskort

Forud for en udpegning af potentiel 
natur eller økologiske forbindelser, 
skal der foreligge en faglig vurdering 
af potentiale samt vurdering om reali-
stisk målopfyldelse. 

Da udpegningerne tager udgangs-
punkt i eksisterende udpegninger 
fx lavbundsområder, digitale natur-
kort m.v. vil der i den forbindelse 
været foretaget faglige vurderin-
ger.

Der er prioriteret således, i den manuelle gennemgang, 
at små naturområder, der ligger som øer uden sammen-
hæng med anden natur, bortprioriteres, medmindre lo-
kalviden eller viden fra digitale naturkort gør, at de vur-
deres værdifulde som levesteder for dyr og
planter eller skaber vigtige spredningsveje.

Udpegninger tager hvor muligt ud-
gangspunkt i kommunale og statslige 
arealer. 

Store dele af kommunens Natura 
2000-områder, som Grønt Dan-
markskort tager udgangspunkt i, er 
statsejede arealer.

Primært indarbejdet med Natura 2000-områderne, som 
er den centrale del af Grønt Danmarkskort, og som af 
staten kræves indeholdt i Grønt Danmarkskort.

Intensivt dyrkede marker og skove 
bør ikke indgå under potentiel natur. 

Intensivt dyrkede marker kan ind-
gå, der hvor markerne ligger mel-

Intensivt dyrkede arealer indgår ikke i eksisterende na-
tur og økologiske forbindelser og indgår kun som poten-
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Her kan anvendes IMK (Internet 
markkort), der danner baggrund for 
hektaransøgningerne, på landbrugsa-
realer. 

lem naturområder, der pga. nær-
hed til hinanden er bundet sammen 
med udpegningen Potentielle øko-
logiske forbindelser. Områder der 
fx er udpeget til klimahåndterings-
områder, eller registreret som lav-
bundsarealer, kan ligeledes indgå 
som fx potentiel natur, selvom de 
pt. fremstår som intensivt dyrkede 
arealer.

tiel natur og potentielle økologiske forbindelser, såfremt  
der er en faglig begrundelse, fx at særlige arter eller le-
vesteder eller rekreative interesser bør tilgodeses

Udpegninger kan ligge på marginal 
landbrugsjord, dvs. nærringsfattige 
sandjorde og våde arealer. 

Kommunen er enig i, at nærings-
fattige sandjorde og våde arealer 
bør prioriteres i udpegningerne til 
potentiel natur og potentielle øko-
logiske forbindelser.

Potentiel natur og potentielle økologiske forbindelser ta-
ger udgangspunkt i fx lavbundsarealer og klimahåndte-
ringsområder, som er lavtliggende og potentielt våde 
samt i råstofgraveområder, som ofte efter udgravning 
bliver til næringsfattige sandjorde.

Der bør tages udgangspunkt i å-dale, 
når der skal skabes sammenhængen-
de natur. 

Kommunen er enig i at det er op-
lagt og naturligt at lade ådalene 
være centrale i Grønt danmarks-
kort, da de også sammenbinder 
naturen henover kommunegræn-
ser.

Vandløbene er udpeget som eksisterende natur og øko-
logiske forbindelser. Der skabes sammenhæng i ådalene 
ved at udpege natur i der ligger tæt op ad og skaber 
yderligere sammenhæng og økologiske forbindelser.

Korridorer og økologiske forbindelses-
linjer bør kun udpeges såfremt de re-
elt set bidrager til mere biodiversitet 
på den konkrete lokalitet. Korridorer 
for korridorens skyld skal ikke priori-
teres. 

Kommunen er enig i, at der skal fo-
retages den nødvendige vurdering 
heraf.

Udpegninger for Økologiske forbindelser og Potentielle 
økologiske forbindelser tager udgangspunkt
i Områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser over 
2500 m2. Både statens digitale naturkort og kommunens 
eget lokalkendskab er anvendt i vurderingen af om den 
økologiske forbindelse kan bidrage til mere biodiversitet 
eller rekreativ værdi.

Der skal tages højde for eksisterende 
husdyrbrug samt deres udviklingsmu-
ligheder. Ny natur kan være en be-
grænsende faktor, så konsekvensbe-
regninger bør indgå forud for udpeg-

Udpegninger til potentiel natur har 
ikke indflydelse på husdyrbrugs 
muligheder for at udvide.

Intensivt dyrkede marker indgår ikke i eksisterende na-
tur og økologiske forbindelser og er så vidt muligt ikke 
prioriteret som potentiel natur og potentielle økologiske 
forbindelser medmindre, der er en faglig begrundelse for 
at særlige arter eller levesteder eller rekreative interes-
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ning. Eksempelvis på samme måde 
som ved justering af Natura2000 
grænserne. 

ser bør tilgodeses. (se øverst side 2)

Forud for en ny udpegning skal lodse-
jere inddrages, gerne gennem digitalt 
system på samme måde som ved 
www.dinnatur.dk. 

Grønt Danmarkskort er en del af 
kommuneplanen og kommer efter 
Planlovens bestemmelser i 8 ugers 
offentlig høring hvor alle har mulig-
hed for at komme med bemærk-
ninger.

Kommuneplanen er en overordnet strategisk plan, der 
beskriver, hvordan kommunen ønsker at udvikle sig, og 
hvordan en lang række retningslinjer administreres ved 
godkendelser, tilladelser eller lign. Ifølge planlovens 
§§24-26 offentliggøres forslaget til kommuneplantillæg 
på www.plandata.dk og på kommunens hjemmeside, 
hvor der efterfølgende er mulighed for at komme med 
bemærkninger til forslaget i 8 uger. Efterfølgende tager 
Byrådet stilling til bemærkningerne.

Retsvirkningerne for et tillæg til kommuneplanen ind-
træder ved Byrådets endelige vedtagelse af planen. Det 
betyder, at kommunens lokalplankompetence og forplig-
telse til at virke for kommuneplanens gennemførelse, 
træder i kraft samtidig med.

Kommuneplanen er ikke umiddelbart bindende for ejere 
og brugere af ejendomme. Der er ikke krav om forudgå-
ende tilladelse til aktiviteter, der i forvejen ikke kræver 
tilladelse, der er i strid med kommuneplanen. 

Der indgås dialog med den enkelte lodsejer i konkrete 
projekter, hvor kommuneplanen udmøntes, så involve-
rede lodsejere bliver hørt. Ligeledes i forbindelse med 
myndighedsbehandling vil den enkelte lodsejer som part 
i sagen blive hørt.  

Kommunen bør undlade at udlægge 
generelle bufferzoner som potentiel 
natur og økologiske forbindelser. Are-
aler der ikke konkret er vurderet og 
der ikke har potentiale for ny natur, 

Kommunen udlægger ikke generel-
le bufferzoner, men har anvendt en 
buffermetode til at finde de rele-
vante økologiske forbindelser.

Udpegninger for Økologiske forbindelser og Potentielle 
økologiske forbindelser tager udgangspunkt i Områder 
med særlige naturbeskyttelsesinteresser over 2500 m2. 
Ved hjælp af en buffermetode dannes bånd eller zoner, 
der forbinder områder, hvor der er en maksimal afstand 

http://www.plandata.dk/
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bør ikke omfattes af en udpegning. på 500 meter, og dertil er føjet et prioriteret uddrag af 
Potentielle naturområder, der ligger i tilknytning til her-
til.

Afstanden på de 500 meter er valgt ud fra en overord-
net betragtning om, at det er den maksimale afstand for 
mange af de dyr og planter, som har forholdsvis ringe 
spredningsveje, fx. padder, insekter og dyrespredte 
planter. Ligeledes er de 500 meter valgt af tekniske
årsager som værende den afstand der giver det mest 
korrekte billede af landskabets sammenhænge i et ty-
pisk østjysk ådals-landskab.

Kommunerne bør også udpege det 
grønne danmarkskort på tværs af 
landzone og byzone, således der også 
ses på muligheder for at fremme bio-
diversitet i byerne. F.eks. i industri-
områder. Hertil bør der tages højde 
for det grønne danmarkskort i forbin-
delse med byudvikling. 

Kommunen har til hensigt at for-
binde byerne med landet for at 
kunne skabe rekreative forbindel-
ser for mennesker og økologiske 
forbindelser for dyr og planter. 
Nem adgang til natur er en vigtig 
parameter for at opfylde både nu-
værende borgere og fremtidige til-
flytteres ønsker til et godt liv.

I forbindelse med lokalplanlægning skabes nye natur-
områder ved at udlægge grønne kiler mellem bebyggel-
sen. Herved sikres grønne områder i byerne til gavn for 
både mennesker, dyr og planter. Ved at inddrage Poten-
tielle naturområder i de Potentielle økologiske forbindel-
ser, vil der være mulighed for at sikre spredningsveje på 
tværs af landzone og byzone for dyr og planter samti-
digt med også rekreative forbindelser til gavn for men-
nesker og deres sundhed.

Mindre §3-arealer bør kun inddrages i 
det grønne danmarkskort såfremt de 
ligger i umiddelbar tilknytning til stør-
re sammenhængende natur, med 
mindre de rummer én eller flere sær-
ligt værdifulde arter. 

Kommunen har anvendt statens di-
gitale naturkort og lokalkendskab 
til vurdering af naturindholdet og 
naturværdien af de enkelte områ-
der. Lokalkendskabet udbygges og 
forbedres løbende ved kortlægning 
af naturværdierne som bygger på 
arter og levesteder samt områdets 
struktur.

Mindre naturområder med ringe naturværdi og dårligt 
potentiale for at opnå forbedring, og som ligger isolere-
de fra anden natur eller ikke kan bidrage til at skabe 
mulighed for nærrekreative områder er blevet bortprio-
riteret.

Implementering
Der bør foreligge en plejeplan i for-
bindelse med nye naturprojekter. 

I forbindelse med naturprojekter 
udarbejder kommunen altid en na-
turvurdering og projektbeskrivelse 
samt hører de nødvendige interes-

Er indarbejdet.
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senter og giver de nødvendige tilla-
delser før projektet kan realiseres.

Implementering
Landskabsoplevelsen er vigtig at tage 
højde for i planlægningen. 

Kommunen har foretaget en over-
ordnet landskabsanalyse. Med be-
stemmelserne i Planloven og Na-
turbeskyttelsesloven (bygge- og 
beskyttelseslinjer) vil de landska-
belige beskyttelseshensyn være ta-
get.
I kommuneplan 2017 indgår ud-
pegninger af Større sammenhæn-
gende landskaber og Bevarings-
værdige landskaber. Der er relativt 
stort overlap mellem det Grønne 
Danmarkskort og disse udpegnin-
ger.

Landskabsoplevelsen er en del af de rekreative værdier, 
som der tages højde for i planlægningen for både natur-
værdier og rekreative værdier i Grønt Danmarkskort.

Implementering
Der bør være en prioritering af varia-
tion i naturtyper inden for et sam-
menhængende område. 

Dette er i tråd med målet om at 
skabe øget biodiversitet og standse 
tilbagegangen. 

Hele planlægningen for natur og Grønt Danmarkskort 
bygger på mangfoldighed og variation for at skabe øget 
biodiversitet og standse tilbagegangen, som der også 
indledes med i Naturrådets rammebeskrivelse.


