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Erhvervsstyrelsen 

hoeringplan@erst.dk 

Høring over udkast til bekendtgørelse og vejledninger vedr.  

Naturråd og Det Grønne Danmarkskort samt udviklingsområder 

 

Landbrug & Fødevarer har fået følgende bekendtgørelse og vejledninger i høring med frist for 

bemærkninger den 5. maj 2017: 

 Bekendtgørelse om etablering af lokale naturråd 

 Vejledning om etablering af lokale naturråd 

 Vejledning om Grønt Danmarkskort 

 Vejledning om udviklingsområder 

 

Landbrug & Fødevarer har en række bemærkninger til overstående og vil i det efterfølgende 

kommentere på de fire dokumenter hver for sig.  

 

Generelt vedr. Det Grønne Danmarkskort er det Landbrug & Fødevares klare holdning, at det 

Grønne Danmarkskort på det foreliggende lovgivningsmæssige grundlag kan få store og uønskede 

konsekvenser for land- og skovbrugserhvervene.  

 

Især er det organisationens bekymring, at udpegninger til potentiel natur vil kunne få konsekvenser 

for landbrugserhvervet i forbindelse med administrative afgørelser i kommunerne, ligesom 

udpegningerne frygtes at kunne få betydning for værdisætningen af udpegede og tilstødende 

arealer, således at arealer udpeget til at indgå i det Grønne Danmarkskort vil opleve et fald i 

jordværdien.  

 

Samtidig finder Landbrug & Fødevarer det meget problematisk, at der hverken i forbindelse med 

Naturrådenes arbejde eller kommunernes planlægning af de Grønne Danmarkskort er opstillet 

retningslinjer for en egentlig inddragelse af de lodsejere både indenfor og udenfor udpegningerne, 

der vil blive berørt. 

 

Da Naturrådene er et nyt tiltag i planlovmæssig sammenhæng, vil der efter Landbrug & Fødevares 

opfattelse ikke være noget til hinder for, at der opstilles mere faste retningslinjer for direkte 

lodsejerinddragelse, end dem, der fremgår af planlovens almindelige bestemmelser om offentlig 

høring m.v. Tværtimod vil det være helt afgørende for en konstruktiv proces både i forbindelse med 

rådenes arbejde og med den videre implementering af Grønt Danmarkskort, at der sker en sådan 

direkte inddragelse.  

 

Landbrug & Fødevarer henholder sig i forbindelse med det Grønne Danmarkskort den politiske 

aftale vedr. Planloven ”Aftale om Danmark i bedre balance” fra juni 2016, hvoraf det fremgår: 

 

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 
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kommunernes udpegninger heller ikke på sigt kan påføre lodsejernes begrænsninger ift. udnyttelse 

af mulighederne for landbrugsejendomme, fx til udvidelse af husdyrbrug eller ny bebyggelse. 

 

Organisationen vil således have fokus på, at de politiske intentioner i planlovsaftalen afspejles både 

i bekendtgørelse og vejledning, i kommunernes udmøntning af det Grønne Danmarkskort og ikke 

mindst i forbindelse med fremtidige administrative afgørelser.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 
Karen Post 

Chefkonsulent 

 

Vand og Natur 

 

D +45 33 39 46 52 

M + 45 22 99 84 83 

E kpo@lf.dk 
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Bekendtgørelse om etablering af lokale naturråd 

 

Generelle bemærkninger: 

Landbrug & Fødevarer er generelt positive overfor, at det gøres obligatorisk for alle kommuner i 

fællesskab at nedsætte naturråd til at rådgive vedr. det Grønne Danmarkskort. Dette må alt andet 

lige forventes at sikre en vis ensartethed i kommunernes udpegninger og i processen og er med til 

at sikre, at erhvervsinteresser inddrages i udpegningen af det Grønne Danmarkskort.   

 

Landbrug & Fødevarer bemærker, at man som skabelon for naturrådenes sammensætning og 

arbejde har taget udgangspunkt i modellen for vandrådene, som i deres første funktionsperiode 

medvirkede til at pege på vandløbsindsatser i forbindelse med vandplanerne.  Det er dog vigtigt i 

denne forbindelse at påpege, at der er meget stor forskel på de opgaver som hhv. vandrådene 

varetog og dem de kommende naturråd skal varetage, og at de positive erfaringer fra første 

vandrådsarbejde næppe vil kunne overføres direkte til naturrådenes arbejde.  

 

Bemærkninger til de enkelte bestemmelser: 

 

§ 1:  

Landbrug & Fødevarer finder det positivt, at det gøres obligatorisk for alle kommuner at oprette 

lokale naturråd.  

 

§ 2, stk. 1: 

Det følger af bekendtgørelsens bilag 1 (oversigt over inddeling af landets kommuner), at Danmark 

er inddelt i 19 geografiske områder, der hver indeholder et antal nabokommuner. I hvert geografisk 

område skal der oprettes et lokalt naturråd. 

 

Henset til at eksisterende naturområder kan gå på tværs af kommunegrænser, bør 

sammensætningen af de enkelte naturråd i større grad understøtte den opgave, der skal løses. 

Således bør det tilstræbes, at grupperingen af kommunerne afspejler væsentlige lokale og 

nationale naturforekomster, hvor koordineringen er særlig væsentlig – fx Natura2000-områder, 

beliggende på tværs af kommunegrænser. Tilsvarende kunne man inddrage viden om væsentlige 

erhvervsinteresser til inddelingen af grupper, f.eks. dyretryk eller befolkningstæthed.  

 

§4, stk. 3: 

Efter lighedsloven skal foreninger og organisationer ifølge vejledningen indstille både en mand og 

en kvinde, når de indstiller medlemmer og suppleanter. For at gøre dette muligt skal bestemmelsen 

ændres således, at hver organisation skal indstille to personer til medlemskab og to suppleanter for 

at opfylde kravene i ligestillingsloven. Ellers vil det ikke være muligt at indstille både en mand og en 

kvinde som medlem. 

 

§ 5, stk. 2: 

Det er meget tilfredsstillende, at der fastsættes en ligelig sammensætning af naturrådene således, 

at erhvervsinteresser vægtes ligeligt i forhold til natur-, miljø- og fritidsinteresser.  Det Grønne 

Danmarkskort vil i høj grad kunne påvirke erhvervsinteresser og enkelte lodsejere direkte, og derfor 

er det helt afgørende, at der er en ligelig fordeling af medlemmer i rådene.  

 

Det er dog i denne forbindelse vigtigt at pege på, at selvom der i rådene er en tilfredsstillende 

lodsejererpræsentation, vil det kunne være vanskeligt for lodsejerrepræsentanterne at tilslutte sig 

forslag til udpegninger, der inddrager enkelte private lodsejeres arealer eller på anden måde 

påvirker lodsejere, hvis disse ikke er blevet direkte inddraget i processen.  
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Det er efter Landbrug & Fødevarers opfattelse en klar mangel, at der ikke i forbindelse med 

bekendtgørelsen om naturråd er fastsat krav til en direkte inddragelse af berørte lodsejere.   

 

§ 6, stk. 2: 

Da Naturrådene vil kunne være sammensat af medlemmer med meget forskellig baggrund er det 

afgørende, at kommunerne, der varetager sekretariatsbetjeningen, giver rådene en grundig, saglig 

og upolitisk gennemgang af og vejledning i brugen af De Digitale Naturkort, som lægges til grund 

for både naturrådenes arbejde og kommunernes efterfølgende planlægning.  

 

Andre kommentarer: 

Der bør i bekendtgørelsen fastsættes vilkår om godtgørelse af medlemmernes kørselsudgifter ved 

besigtigelser. 
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Vejledning om etablering af lokale naturråd 

 

Afsnit 1, side 1: 

Det fremgår af teksten, at det Grønne Danmarkskort skal udpeges som led i en forstærket indsats 

for større og bedre naturområder og derved være med til at indfri intentionerne med Naturplan 

Danmark samt bidrage til at opfylde FN’s og EU’s 2020 biodiversitetsmål. 

 

Dette må dog forudsætte, at der sker en reel etablering af natur i de udpegede områder, hvilket 

efter Landbrug & Fødevarers opfattelse kan være tvivlsomt af flere årsager: 

 

For det første er der ikke i forbindelse med hverken Naturrådenes arbejde eller den efterfølgende 

kommunale planlægning afsat midler til at gennemføre naturprojekter i områderne. Det forventes 

alene, at der vil komme mere sammenhængende natur som følge af prioritering af eksisterende 

midler fra den kommunale naturindsats og evt. andre kilder. 

 

For det andet vil en proces uden direkte inddragelse af berørte lodsejere betyde, at ejerskabet til 

det Grønne Danmarkskort blandt lodsejere kan blive begrænset samt, at udpegningerne vil kunne 

kollidere med lodsejeres aktuelle eller fremtidige drift, hvorfor der kun i begrænset omfang til være 

incitament til at udvikle natur i de udpegede områder.  

 

Landbrug & Fødevarer skal på den baggrund henstille til, at der fastættes retningslinjer for en 

direkte inddragelse af berørte lodsejere i både Naturrådenes arbejde og i kommunernes 

efterfølgende udpegninger.  

 

Side 2, 2. afsnit: 

Landbrug & Fødevarer skal henstille til, at der sker en koordinering af frister m.v. for indstilling af 

repræsentanter til de lokale naturråd samt, at information herom samles et centralt sted, således at 

både landsdækkende og lokale organisationer m.v. kan tilgå denne information et sted.  

 

Alternativt bør kommunerne sende en henvendelse til de relevante organisationer med orientering 

om frister m.v.  

 

Side 2, 3. afsnit: 

Vejledningsteksten er uklar, og det bør nærmere præciseres, hvad der her forstås ved begrebet 

”repræsentanter”. Endelig bør sætningen vedrørende privatpersoner slettes som overflødig, da det 

følger af § 4, stk. 3 og § 5, stk. 1 i bkg., at kun personer, der er indstillet af de nævnte 

organisationer og foreninger, kan blive medlemmer. Der bør ikke være tvivl om, at disse 

organisationer og foreninger kan indstille privatpersoner.   

 

Side 2-3, Naturrådenes arbejde – generelle kommentarer 

Der er i følge vejledningen ingen klare rammer for rådenes arbejde og slutprodukt. Det er jf. 

vejledningens side 3, 3. afsnit op til det enkelte råd, både hvordan de tilrettelægger arbejdet og om 

de vælger at afslutte med et samlet forslag, med forslag for enkelte områder eller med mere 

overordnede strategiske anbefalinger. 

 

Det er også op til de enkelte råd og kommuner at beslutte, om arbejdet skal tage udgangspunkt i et 

oplæg til udpegning fra kommunen.  

 

Det må forventes, at Naturrådene i deres arbejde følger de retningslinjer for udpegning, der fremgår 

af ”Vejledning om Grønt Danmarkskort og Naturbeskyttelsesinteresser” ligesom deres arbejde skal 
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baseres på de Digitale Naturkort (se bemærkninger til disse efterfølgende). Først nævnte fremgår 

dog ikke tydeligt af hverken bekendtgørelse eller vejledning.  

 

Landbrug & Fødevarer finder, at manglen på klare rammer for rådenes arbejde er problematisk, 

idet det vil betyde, at der kan komme en meget stor uensartethed mellem naturråd og kommuner, 

ligesom det kan være svært for den enkelte lodsejer at gennemskue, hvorfor et areal er taget med i 

rådenes anbefalinger. Samtidig vil manglende rammer og retningslinjer kunne betyde, at 

naturrådenes slutprodukt evt. kun i mindre grad anvendes i kommunernes endelige udpegninger. 

Dette vil være problematisk set ud fra et ønske om størst mulig inddragelse af interessenter.  

 

Side 3, 4. afsnit: 

Det er frivilligt for naturrådene, om de vil inddrage lodsejere eller andre borgere i forbindelse med 

deres arbejde. Det fremgår af vejledningen af ”naturrådene... kan... vælge undervejs at foretage 

høringer, afholde borgermøder eller på anden måde inddrage berørte lodsejere og andre borgere”. 

 

Dette er efter Landbrug & Fødevarers opfattelse helt uacceptabelt, idet Naturrådenes udpegninger 

kan komme til direkte at berøre privatejede arealer – herunder landbrugsjord i omdrift.  

 

Hvis det Grønne Danmarkskort og arbejdet med naturråd skal opnå succes, er det helt 

grundlæggende, at rådenes arbejde kommer til at hvile på en klar forudsætning om direkte dialog 

med de lodsejere, der potentielt berøres af et grønt Danmarkskort.  

 

Ved at gå i dialog med lodsejere kan sikres en udpegning af potentielle naturområder, der 

efterfølgende vil være en realistisk mulighed for på kortere eller længere sigt udvikles til natur, som 

det er intentionen med Det Grønne Danmarkskort. 

 

Hvis lodsejere involveres i kortlægningsfasen, kan disse være med til at pege på områder og en 

udpegning, som på bedst mulig måde kan være med til at opfylde kortets intentioner. I dialog med 

lodsejere vil der evt. kunne anvises alternative og mere hensigtsmæssige udpegninger, end hvis 

rådene ikke inddrager lodsejere, således at der tages hensyn til både natur og erhvervsudvikling. 

 

Omvendt vil en manglende lodsejerinddragelse kunne få den konsekvens, at der ikke vil ske nogen 

udvikling af naturen i de udpegede privatejene områder, hvilket vil betyde, at det Grønne 

Danmarkskort reelt ikke vil opfylde sin funktion. 

 

En manglende inddragelse af de direkte berørte lodsejere vil også kunne betyde, at 

lodsejerrepræsentanter i Naturrådene vil have svært ved at foreslå udpegninger af potentiel natur 

på private arealer, da det må forventes, at det er de færreste lodsejerrepræsentanter, der vil føle 

sig i stand til at pege på kollegers arealer, uden at disse er blevet hørt. 

 

Da Naturrådene er et nyt tiltag i planlovmæssig sammenhæng jf. dette høringssvars indledning, vil 

der efter Landbrug & Fødevarers opfattelse ikke være noget til hinder for, at der opstilles mere faste 

retningslinjer for direkte lodsejerinddragelse end dem, der fremgår af planlovens almindelige 

bestemmelser om offentlig høring m.v.  

 

Side 3, 5. afsnit: 

Det fremgår af vejledningen, at det bør indgå i Naturrådenes overvejelser, om udpegning af nye 

naturområder inddrager områder udlagt til andre formål efter planloven, som ikke er forenelige med 

realisering af Grønt Danmarkskort.  
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Der er flere utilfredsstillende forhold i denne forbindelse: 

 

For det første bør det være et krav, at naturrådene inddrager andre interesser i deres arbejde. 

Vejledningens tekst skal derfor ændres til: ”Det vil sige, at det SKAL indgå i de lokale naturråds 

overvejelser, om .....”   

 

For det andet bør det ikke kun være arealer, som er udlagt til andre formål efter planloven, der 

inddrages. Der kan være mange områder, der anvendes til intensiv landbrugsdrift, som ikke er 

udlagt efter planloven. Anvendelsen af disse arealer vil også være uforeneligt med udpegning til 

Grønt Danmarkskort, ligesom konsekvenser af udpegning af sådanne områder potentielt kan være 

store for den enkelte lodsejer.  

 

Teksten foreslåes derfor udvidet med følgene formulering: 

De lokale naturråd skal derudover også tage til hensyn eksisterende virksomheder, såsom 

husdyrbrug og anden landbrugsdrift, så udpegning af nye naturområder ikke kan blive til hinder for 

disses udvidelsesmuligheder. 

 

Der bør endvidere være et krav om, at naturrådenes udpegninger skal ledsages af en vurdering af 

mulige konsekvenser for jordbrugserhvervene. På denne måde gøres det klart for kommunerne 

hvad konsekvensen af naturrådets forslag til udpegninger vil være.  
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Vejledning om Grønt Danmarkskort og naturbeskyttelsesinteresser 

 

Det skal indledningsvist endnu en gang bemærkes, at det er dybt problematisk, at der ikke i 

vejledningen er retningslinjer for en evt. høring eller inddragelse af lodsejere ud over planlovens 

almindelige bestemmelser vedr. høring. 

 

Dette er efter Landbrug & Fødevarers opfattelse helt uacceptabelt, idet udpegningerne kan komme 

til direkte at berøre privatejede arealer – herunder landbrugsjord i omdrift (se tidligere 

bemærkninger herom - dette høringssvars side 6). 

 

Kapitel 2,1, side 3, 2. afsnit: 

Det er positivt, at der med ændring af planloven lægges op til, at det Grønne Danmarkskort samles 

i et nyt naturtema med de hidtil gældende forpligtelser til at planlægge for 

naturbeskyttelsesinteresserne.  

 

Det er dog uklart, hvorvidt det nye naturtema skal afløse de hidtidige udpegninger, eller om der er 

tale om en revision af det eksisterende. Med blandt andet de Digitale Naturkort får kommunerne 

nye redskaber til planlægningen, som må forventes at kunne ændre den hidtidige planlægning ud 

fra et fagligt grundlag. Det bør i den forbindelse slås fast, at der ikke alene skal være tale om, at der 

tilføjes nye arealer til de eksisterende udpegninger, men at der også kan fjernes arealer.  

 

Ved sammenlægningen af alle naturområder, både eksisterende og potentielle, bør det præciseres, 

hvordan den værdifulde natur adskilles fra den potentielle natur i forhold til prioritering, indsats og 

mulige restriktioner som følge af udpegningerne.  

 

Kapitel 2,1, side 3, 4. afsnit: 

Det fremgår af punkt 1), at kommunerne i retningslinjerne bør komme med en ”begrundelse for, 

hvorfor områderne er udpeget”.  

 

Landbrug & Fødevarer finder det helt afgørende, at der for alle udpegede områder – ikke mindst de 

potentielle naturområder og korridorer – stilles krav om, at kommunerne skal dokumentere det 

faglige grundlag for udpegningerne. Det skal fremgå specifikt, hvilke arter eller naturtyper et areal 

er udpeget for, eller specificeres hvordan en konkret udpegning ellers kan være med til at styrke 

natur og biodiversiteten.  

 

Hvis der ikke gives en sådan detaljeret begrundelse, vil det være meget vanskeligt for lodsejer at 

forstå, hvorfor et areal er udpeget, og således forholde sig kvalificeret til dette i en høringsproces. 

 

Det bør derfor være et krav, at kommunerne giver en sådan begrundelse, o9g derfor foreslås ”bør” 

foreslås ændret til ”skal”. Samtidig kan det undre, at kravet om en begrundelse for udpegningerne 

ikke gentages senere i vejledningen, fx i afsnit 2.5, om redegørelse for grundlaget for udpegningen 

til Grønt Danmarkskort.  

 

Landbrug & Fødevarer skal derfor henstille til, at det bliver et klart krav i vejledningen, at 

kommunerne i retningslinjerne begrunder de enkelte udpegninger.  

 

Kapitel 2,1, side 4, 1. afsnit: 

Det fremgår, at retningslinjerne skal indeholde en beskrivelse af, hvordan det Grønne 

Danmarkskort søges realiseret og forbedret ”over tid”. 
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Begrebet ”over tid” er en upræcis formulering. Det bør nærmere specificeres, hvad tidsperspektivet 

skal være for udpegning af Grønt Danmarkskort. Landbrug & Fødevarer forslår i den forbindelse, at 

omfanget af det, der udpeges som potentiel natur, skal svare til det, som kan forventes etableret i 

planperioden på 12 år for de midler, som kommunerne vurderer at have til rådighed til formålet. 

Dette vil forhindre, at der skabes usikkerhed om arealers fremtidige anvendelsesmuligheder på 

ubestemt tid.  

 

Kapitel 2.2, side 5, afsnit 3: 

Det fremgår ikke klart, hvordan afsnit 2.2 skal læses i forhold til det Grønne Danmarkskort. Afsnittet 

beskriver i følge overskriften ”kommunernes hidtidige planlægning for 

naturbeskyttelsesinteresserne”. Det fremgår ikke, om de definitioner m.v. der fremgår af teksten 

også vil gælde fremadrettet, eller om der blot er tale om en beskrivelse af hidtidig praksis. Dette bør 

fremgå tydeligt.  

 

Potentielle naturråder defineres i afsnittet, som ”områder hvor det er muligt at genskabe værdifulde 

levesteder for vilde planter og dyr eller områder, som kan retableres som natur for at skabe større 

sammenhængende naturområder, eller hvor økologiske forbindelser kan etableres eller forbedres”. 

 

Hvis denne definition også fremadrettet gælder for det Grønne Danmarkskort, vil der være behov 

for en uddybning af begrebet ”genskabe”, således at det mere specifikt fremgår hvilken natur man 

ønsker at genskabe, herunder også hvor langt man skal gå tilbage i tid (f.eks. år 2000, 1900 eller 

1500), og at der skal være tale om realistisk mulig genskabelse i forhold til både tid, prioritering og 

økonomi. Tilsvarende for ordet ”retablering”. 

 

Der henvises også til ”et samlet netværk”. Hvis dette fortsat skal gælde for det Grønne 

Danmarkskort, er der behov for en definition af, hvad der forstås herved – herunder om der er krav 

om fysisk sammenhæng.  

 

Kapitel 2.2, side 6, afsnit 1: 

Teksten beskriver naturplanlægning efter naturtilstandsvurderingssystemet. Det fremgår, at 

kommunerne vil kunne bruge dette system til naturplanlægning med det nye samlede planemne – 

dvs., det Grønne Danmarkskort. 

 

I den forbindelse kan det være positivt, hvis planlægningen kan være med til at skabe mere og 

bedre viden om, hvilke naturværdier der er på arealerne, samt hvordan arealerne forvaltes mest 

hensigtsmæssigt. Der bør dog i denne sammenhæng tages højde for den praktiske og mulige 

implementering af forslagene, herunder i forhold til finansiering blandt andet gennem 

tilskudsordninger.  

 

Kapitel 2.4, side 6 og 7:  

Ligesom for Naturrådene fremgår det af vejledningen, at kommunalbestyrelsen bør overveje om 

områder som påtænkes udpeget til Grønt Danmarkskort, samtidig er udpeget til andre formål efter 

planloven, og om de to formål er forenelige.  

 

Selvom kommunen som planlægningsmyndighed har ansvar for at afveje de enkelte interesser i 

arealanvendelsen, bør det være et krav i forbindelse med udpegningen, at der ikke kan udpeges 

arealer til Grønt Danmarkskort, hvis det er uforeneligt med anden aktuel arealanvendelse. Der bør 

ikke kun være tale om arealer, der er udlagt til andre formål jf. planloven, men også arealer, der 

anvendes til fx intensivt landbrug.  
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Planlægning for udvikling af natur kan få en ganske betydelig retsvirkning for eksisterende 

husdyrbrugs udviklingsmuligheder, der rækker ud over den konkrete lokalitet og store 

konsekvenser for erhvervets vækstmuligheder. Derfor foreslås det, at den aktuelle vejledningstekst 

ændres til følgende: Mens for eksempel områder til lokalisering af driftsbygninger og driftsanlæg på 

store husdyrbrug ikke vil være foreneligt med udpegningen af Grønt Danmarkskort. 

 

Det skal til ændringsforslaget bemærkes, at potentialet for udvikling af ny særlig sårbar natur alt 

andet lige vil have bedre betingelser i områder, hvor der i dag ikke er intensiv husdyrproduktion 

med stor husdyrtæthed. 

 

Det fremgår af både vejledning og lovbemærkninger, at der i forbindelse med det nationale kriterie 

3 om ”udpegning af naturområder, der bidrager til andre formål” kan udpeges forskellige former for 

landbrugsareal i omdrift – fx lavtliggende landbrugsarealer, landbrugsarealer med risiko for tab af 

næringsstoffer eller områder med lavt dyrkningspotentiale. Det fremgår ikke af vejledningen, 

hvordan der skal ske en afvejning af hensynet til landbrugsinteresser i sådanne situationer.  

 

Der bør endvidere være krav om, at kommunerne i forbindelse med udpegningen af Grønt 

Danmarkskort skal foretage en vurdering af de mulige konsekvenser for vækst og udvikling i blandt 

andet jordbrugserhvervene. Det fremgår af vejledningens kapitel 6.1, at det forventes, at 

kommunerne planlægger for potentiel natur på en sådan måde, at der ikke i praksis opstår 

konflikter med private eller offentlige interesser. For at gennemføre en sådan planlægning er det en 

forudsætning, at eventuelle konsekvenser af planlægningen vurderes.  

 

Kapitel 2.5, side 7: 

Se bemærkningerne til Kapitel 2,1, side 3, 4. afsnit. 

 

Kapitel 3.1, side 8: 

Det bør fremgå, at de Digitale Naturkorts oplysninger også kan suppleres af valide lokale data og 

viden om forekomst eller fravær af arter og naturtyper. Dette vil være med til at sikre et mere 

retvisende grundlag for planlægningen.  

 

Kaptitel 3.2, side 9 

Vejledningen bygger i høj grad på lovbemærkningerne fra fremsættelsen af Lov om ændring af lov 

om planlægning fra december 2014. 

 

Dog er vejledningen i visse tilfælde mindre udførlig end lovbemærkningerne (se bemærkningerne til 

Kriterium 1, side 10 nedenfor).  

 

I vejledning og lovbemærkninger beskrives, hvilke typer af områder, der kan udpeges ud fra tre 

nationale kriterier samt, hvordan udpegningerne kan tage udgangspunkt i den faglige viden, der 

ligger i de Digitale Naturkort, men der opstilles ikke som sådan nogle mere generelle udpegnings- 

eller prioriteringskriterier. 

 

Landbrug & Fødevarer finder, at der er et stort behov for ,at vejledningen fastsætter en række mere 

specifikke kriterier, der kan fungere som rettesnor for kommunernes planlægning herunder være 

med til at give udpegningerne et realistisk omfang og sikre hensynet til andre erhvervs- og 

samfundsmæssige interesser.  

 

Disse kan fx være:  

 At udpege offentlige arealer fremfor private 
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 At der kun kan peges på arealer i omdrift, hvis det ikke er muligt med anden linjeføring 

 At der ikke nødvendigvis skal være fysisk sammenhæng mellem områder 

 At ikke alle potentielle naturområder eller levesteder skal udpeges, selvom de fremgår af de 

Digitale Naturkort 

 Det skal tilstræbes at udvide eksisterende naturområder ”indad” – dvs. væk fra landbrugsjord i 

omdrift og husdyrproduktioner 

 At der i forbindelse med udpegningerne tages højde for eksisterende landbrugsaktiviteter og ikke 

udpeges potentiel natur i nærheden heraf, hvis det kan have en begrænsende virkning på kort 

eller længere sigt 

 At der tages højde for,, at der i visse dele af landet ved offentligt eller privat initiativ allerede har 

været planlagt eller gennemført væsentlige forvaltningsindsatser, såsom restaurering og pleje. I 

sådanne områder vil behov for udpegning af potentiel natur være mindre, end hvis en sådan 

indsats ikke var gennemført 

 

Kriterium 1, side 10: 

I beskrivelsen af hvilke arealer, der skal tages udgangspunkt i under kriterium 1: Områder med 

særlige naturbeskyttelsesinteresser uden for Natura 2000-områderne, er vejledningsteksten mindre 

udførlig end lovbemærkningerne.  

 

Det fremgår af Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse, L 94, 

side 19, blandt andet at  

”De naturområder, som forventes at blive udpeget, er således Natura 2000-områder på land 

relevante fredede områder, natur- og vildtreservater, klitfredede arealer, større skove og § 3-

beskyttede naturområder, hvor naturindholdet på forhånd er stort, 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 i det omfang, områderne har en kvalitet 

og øvrige egenskaber, som understøtter en opbygning af Grønt Danmarkskort. 

Den konkrete afvejning af hvilke områder, som skal udpeges, overlades til 

kommunalbestyrelserne, som besidder det lokale kendskab til områdernes naturværdi og 

økologiske funktion.” 

 

Heraf må det sluttes, at det ikke er alle de i vejledningen nævnte områder, der skal udpeges som 

en del af det Grønne Danmarkskort, men at kommunen skal foretage en vurdering i forhold til 

områdernes kvalitet.  Dette bør fremgå af vejledningen.  

 

Endvidere fremgår det af vejledningen, at økologiske forbindelser også skal være en del af 

kriterium 1. I den forbindelse bør det nærmere specificeres, hvad der forstås ved ”økologiske 

forbindelser”, herunder om der er behov for fysisk eller funktionel sammenhæng og på hvilken skala 

og i forhold til hvilke organismegrupper. 

 

Kriterium 2 og 3, side 10-11: 

Udpegningen til Grønt Danmarkskort er et strategisk værktøj, der skal give kommunerne en retning 

for deres indsats. Det fordrer et vist spillerum, men det fremgår ikke hvor store arealer, der kan 

udpeges (her tænkes særligt på potentiel natur), eller hvornår der må forventes en indsats eller en 

ændret arealanvendelse. Dermed er der en risiko for, at arealer på kort sigt fastlåses på ubestemt 

tid. Derfor foreslås det som tidligere nævnt, at det, der udpeges som potentiel natur skal svare til 

det, som kan forventes etableret i planperioden på 12 år.  

 

Endvidere bør der fastsættes et maksimum, således at det i vejledningsteksten anføres, at der skal 

fastlægges en øvre grænse for udpegning af arealer til potentielle naturområder, ligesom flere af de 
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ovenfor forslåede kriterier med fordel kan indarbejdes i beskrivelsen af udpegning efter kriterie 2 og 

3.  

 

Afsnit 3.3, side 11: 

Det bør også her præciseres, hvad der forstås ved ”sammenhæng”, således at det fremgår, at der 

ikke menes ”fysisk sammenhæng”.  

 

Afsnit 4, side 12 – 14: 

Trin 2: 

Det bør jf. lovbemærkningerne fremgå, at det ikke er al eksisterende natur, der behøver at indgå i 

det Grønne Danmarkskort, men at der skal ske en afvejning.  

 

Trin 3:  

Det bør fremgå, at ikke alle arealer, der er levesteder eller potentielle levesteder for truede arter, 

skal indgå i det Grønne Danmarkskort. Der bør ske en afvejning af, hvilke arter der skal prioriteres, 

hvor – herunder om det er arter, der kun forekommer ganske få steder eller mere almindelige arter.  

 

Trin 4:  

Det skal tydeligt fremgå, at der også vil kunne tages arealer ud af den tidligere planlægning for 

potentielle naturråder, således at det Grønne Danmarkskort ikke kun bliver en udvidelse af den 

eksisterende planlægning. 

 

Trin 6: 

Det skal fremgå tydeligt, at afvejningen i forhold til andre arealinteresser ikke kun skal forholde sig 

til andre arealanvendelser, der fremgår af kommuneplanen, men også af de aktuelle og potentielle 

arealanvendelser i øvrigt – herunder eksisterende husdyrbrug og eventuelle udvidelser eller 

nyetableringer af sådanne samt anden jordbrugsaktivitet. 

 

Afsnit 6.1, side 16 

Det fremgår af den politiske aftale vedr. Planloven ”Aftale om Danmark i bedre balance” fra juni 

2016, at der lægges vægt på, at kommunernes udpegninger heller ikke på sigt kan påføre 

lodsejerne begrænsninger ift. udnyttelse af mulighederne for landbrugsejendomme, fx til udvidelse 

af husdyrbrug eller ny bebyggelse. 

 

Dette harmonerer efter Landbrug & Fødevarers opfattelse ikke med vejledningens afsnit 6.1, hvor 

der blandt andet står: 

 

 Når kommunerne.. skal administrere efter planloven... vil hensynet til udpegningen af Grønt 

Danmarkskort indgå i kommunernes vurdering af, om der kan gives tilladelse. 

 

 Derfor kan Grønt Danmarkskort ikke principielt afvises at have betydning, idet 

kommunalbestyrelserne... er forpligtet af udpegningerne i deres kommuneplaner. 

 

 Udpegninger til Grønt Danmarkskort kan således ikke i sig selv påvirke husdyrbrugs mulighed 

for udvidelse m.v. 

 

Selvom det fx fremføres at udpegningerne ikke i sig selv kan påvirke husdyrbrugs mulighed for 

udvidelse, er det dermed ikke sagt, at en udpegning ikke kan være en betydende faktor i 

forbindelse med kommunernes afgørelser, hvilket må siges at være i strid med ordlyden i 

planlovsaftalen. 
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På denne baggrund skal Landbrug & Fødevarer henstille til, at vejledningsteksten tilrettes, således 

at den er i overensstemmelse med den politiske aftale om planloven. 

 

I den forbindelse vil Landbrug & Fødevarer også påpege behovet for, at det bliver tydeliggjort, at 

selvom det fremgår af bilag 3, afsnit 3 Ad. c. i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af 

husdyrbrug1, at der i forbindelse med vurdering af om der skal stilles krav til den maksimale N-

merdeposition på naturområder omfattet af kategori 3-natur, skal inddrages om området er omfattet 

af ”kommuneplanens retningslinjer for varetagelsen af naturbeskyttelsesinteresserne”2, så vil det 

forhold, at et kategori 3-område er beliggende inden for det Grønne Danmarkskort ikke have nogen 

betydning for vurderingen af evt. N-krav.  

 

Det fremgår endvidere af vejledningen (side 16 nederst), at det er forventningen, at kommunerne 

planlægger for potentiel natur på en måde, så der ikke i praksis opstår konflikter med private eller 

offentlige interesser.   

 

På baggrund af blandt andet planlovsaftalens klare tilkendegivelser bør der ske en præcisering af 

vejledningsteksten således, at kommunerne skal ændre deres planlægning for Grønt 

Danmarkskort, hvis det kan forudses, at der på sigt kan opstå konflikter med private eller offentlige 

interesser, eller sker begrænsning af muligheder for udviklingen og vækst i forbindelse med 

kommunernes udpegning af potentielle naturområder. 

 

Der foreslås, at sidste sætning på side 16 derfor ændres til: 

Hvis det kan forudses, at der på sigt opstår sådanne konflikter, skal 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. 
  

                                                           
1
 Bekendtgørelse nr. 211 af 28.02.2017 

2
 Det følger af bilag 3, afsnit 3 Ad. c. i bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug (Bekendtgørelse nr. 211 

af 28.02.2017), at ved den konkrete vurdering af, om der er tale om særlige regionale eller lokale naturinteresser, og ved 

vurdering af om der skal stilles krav til den maksimale N-merdeposition på naturområder omfattet af kategori 3-natur, skal 

kommunalbestyrelsen inddrage fire kriterier - herunder: 

 

1) inddrage det aktuelle naturområdes status i kommuneplanen, herunder særligt om det aktuelle ammoniakfølsomme 

naturområde er omfattet af kommuneplanens udpegning af særlige værdifulde naturområder, rekreative områder og/eller 

værdifulde kulturmiljø samt kommuneplanens retningslinjer for varetagelsen af naturbeskyttelsesinteresserne, de rekreative 

interesser og de kulturhistoriske interesser. […] 
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Vejledning om udviklingsområder 

 

Side 3, afsnit 2 

Det angives, at formålet med udviklingsområderne bl.a. er at skabe mere tidssvarende rammer for 

landbrug. Vejledningen angiver dog ikke nærmere, hvordan dette skal ske. Der bør derfor tilføjes 

afsnit til vejledningen, som beskriver, hvordan landbrug inden for udviklingsområderne kan sikres 

deres fortsatte drift, samt hvordan der kan udvikles nye, både små og store, landbrugsproduktioner 

inden for områderne.   

 

Det bemærkes i den forbindelse, at der både for så vidt angår landbrug uden og inden for 

udviklingsområderne, skal tages hensyn til de konsekvensområder, som forventes fastsat. Dette 

bør præciseres i vejledningen. 

 

Efter § 37, stk. 7 i lovforslaget om ændring af planloven bemyndiges erhvervsministeren til, efter 

forhandling med miljø- og fødevareministeren, at fastsætte regler om konsekvensområder omkring 

husdyrbrug, inden for hvilke de umiddelbare rettigheder til at etablere en bolig i henhold til den 

foreslåede § 37, stk. 2, ikke finder anvendelse. Formålet med denne mulighed er at undgå 

miljøkonflikter, der kan begrænse udviklingsmulighederne for husdyrbrug som produktionserhverv.  

 

Der bør i afsnittet om udpegning af nye udviklingsområder indsættes en beskrivelse af 

konsekvensområder for husdyrbrug, og hvilken betydning det har for udpegning af og aktiviteterne i 

udviklingsområderne. 

 

Konsekvensområderne bør også inddrages i nogle af vejledningens eksempler på 

udviklingsområder.  

 

Det bør i vejledningsteksten præciseres, om der er en øvre grænse for udlæg af arealer til 

udviklingsområde samt tidsperspektivet for den ændrede anvendelse. 

 

Planlovens § 37 samt eksempelvis § 36, stk. 1, nr. 13 om en yderligere bolig og nr. 14 om 

udvidelse af en virksomhed gælder i forvejen i kystnærhedszonen, bortset fra strand- og 

klitfredningslinjen, så det er uklart, hvilke umiddelbare rettigheder, der tænkes på. 

 

Detaljeringsgrad, udpegningsgrundlag mv. er uklart. 

 

Side 7 

Landbrug & Fødevarer skal anmode om, at de berørte interessenter/lodsejere bliver inddraget i 

forbindelse med kommunens analyse af kystlandskabet og vurdering af muligheden for udpegning 

af udviklingsområder.  

 

I dag er kommunen kun forpligtet til at offentliggøre kommuneplanstrategien på deres hjemmeside, 

jf. planlovens § 23a. stk. 1. Det bør derfor tilføjes i vejledningen, at kommunen i forbindelse med 

udarbejdelsen af planstrategien for udviklingsområderne skal foranledige, at der gennemføres en 

dialog med områdets indbyggere og produktionserhverv, såsom landbrug og vindmøller m.v. Dette 

kan eksempelvis ske ved afholdelse af borgermøder. 

 

Side 9, eksempel 2 

Det er Landbrug & Fødevarers opfattelse, at virksomheder indenfor kystnærhedszonen (f.eks. 

gartnerivirksomhed) vil kunne nyde godt af de nye muligheder for planlægning, som 

kommunerne opnår med vedtagelsen af lovforslaget; der henvises i den forbindelse bl.a. til 
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eksempel 2 i vejledningens afsnit 4, der omhandler udviklingsområder i et fjordlandskab. For at 

undgå enhver tvivl efterspørges der imidlertid en mere præcis angivelse i vejledningen af, at det 

forholder sig således. 

 

Side 12, afsnit 5 

Der bør i vejledningsteksten være en direkte henvisning til den kommende ”oversigt over nationale 

interesser i kommuneplanlægningen 2017” ved omtalen af de nationale interesser.  

 

Landbrug bør omtales som eksempel på en national interesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


