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Det færdigudpegede Grønne Danmarkskort skal 
fungere som strategisk planlægnings- og 
prioriteringsværktøj, der kan anvendes af kommuner, 
staten, foreninger og fonde, som grundlag for 
prioritering af kommende naturindsatser. 

Det Grønne Danmarkskort er således et planlægnings-
værktøj, og det har ikke været intensionerne bag loven, at 
lodsejere og dyreholdere i områderne pålægges 
yderligere byrder som følge af udpegningerne. Men det 
kan ikke udelukkes, at udpegningerne får indirekte 
virkning ved administration af anden lovgivning og 
detaljeret planlægning af områder inden for Det Grønne 
Danmarkskort.

Helt overordnet er opgaven for jordbruget dels at sikre, at 
udpegningen af Det Grønne Danmarkskort og den 
efterfølgende administration ikke får for store og 
uønskede konsekvenser for jordbrugserhvervene og 
dels medvirke til rammer for hensigtsmæssig udvikling 
af natur og f.eks. naturpleje som driftsgren. 

Samtidig er det vigtigt at sikre, at det endelige resultat 
tager udgangspunkt i initiativer, der reelt kan have en 
naturforbedrende effekt, og at det sker i samspil med 
de muligt berørte lodsejere/erhversdrivende.

To opmærksomhedspunkter i forhold til udøvelsen af 
jordbrugserhvervene kunne være:

• at udpegningen indskrænker de jordbrugsmæssige 
frihedsgrader i det åbne land f.eks. ved 
administrative skærpelser af praksis ved forvaltning 
af skov, natur- og miljølovgivning, samt 
landzonebestemmelser

• at udpegningen får konsekvenser for 
værdisætningen af arealer og produktionsanlæg i 
de udpegede områder bl.a. pga. disse 
indskrænkninger

MÅLET MED OPGAVEN 
Målet med Det Grønne Danmarkskort er at styrke og ud-
vide naturen med udgangspunkt i, hvor den eksisterende 
værdifulde natur allerede er. Målet med Det Grønne Dan-
markskort er på sigt at højne biodiversiteten i Danmark 
og sikre mere sammenhængende og robuste naturom-
råder. Hvis planlægningen og placering af ny natur sker 
hensigtsmæssigt, kan Det Grønne Danmarkskort derfor 
være med til at  fastholde og sikre de sjældne og sårbare 
dyre- og plantearter, som Danmark har en forpligtigelse til 
at beskytte og fremme. 

Hvis Det Grønne Danmarkskort derimod ender med ikke 
at understøtte dette mål tilstrækkeligt, er der risiko for, at 
andre og mere vidtgående restriktioner i stedet iværksæt-
tes. Derfor handler arbejdet i naturrådene i høj grad om 
at finde den rette balance mellem naturmål og 
produktionsmuligheder. 

Der kan peges på to overordnede tilgange til arbejdet i 
rådene. Man kan vælge at arbejde strategisk, hvor der er 
fokus på principper for udpegning, retningslinjer, admi-
nistrationspraksis, fortsat samarbejde m.v., eller man kan 
vælge at spille ind med forslag til konkrete udpegninger o. 
lign. Det kan også være en kombination afhængigt af, 
hvad der giver mest mening i de konkrete områder, og 
hvad der kan opnås enighed om i rådet.

ET KORT OVERBLIK 

Det Grønne Danmarkskort er et strategisk  
planlægnings- og prioriteringsværktøj, som kan  
anvendes som grundlag for prioritering af kommende naturindsatser. 



GRØNT DANMARKSKORT OG LOKALE NATURRÅD4

Med denne ændring er der foretaget en forenkling af 
kommunernes planlægning for natur, så de tidligere to 
planemner om Grønt Danmarkskort og naturbeskyttel-
sesinteresserne er samlet til ét planemne. Det indebærer, 
at kommunernes samlede udpegning af beliggenheden 
af naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser 
samt økologiske forbindelser, potentielle naturområder 
og potentielle økologiske forbindelser tilsammen udgør 
kommunens bidrag til Grønt Danmarkskort.

Link til Planloven ››

NATURRÅDENES OPGAVE
Til at bistå kommunerne med udpegning af områder, skal 
kommunalbestyrelserne oprette lokale naturråd. 

Link til bekendtgørelsen:  
Bekendtgørelse om etablering af lokale naturråd ›› 

Link til vejledning:  
Vejledning om etablering af lokale naturråd ››

Centrale uddrag af vejledningen er gengivet i kursiv.

Naturrådene skal rådgive kommunerne om udpegning 
af de områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort. 
I dette arbejde bør naturrådene på baggrund af bl.a. 
udtræk fra Digitale Naturkort drøfte følgende:
1. Hvad skal udpeges som områder med særlige natur-

beskyttelsesinteresser?
2. Hvad skal udpeges som potentielle naturområder, der 

udvider eller skaber sammenhæng mellem eksisteren-
de værdifulde naturområder?

3. 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 forbindel-
ser, som sammenbinder eksisterende værdifuld natur. 
Naturrådene kan også foreslå udpegninger af poten-
tielle naturområder ud fra et fokus på, hvor det har den 
største effekt at etablere ny natur eller nemmest kan 
realiseres.

Som det fremgår af vejledning for naturrådene, er det ikke 
et krav, at der opnås enighed i naturrådet. Et forslag kan 
således ledsages af udtalelser, herunder mindretalsudta-
lelser. Det er dog næppe tvivl om, at en bred enighed i 
et forslag vil have langt bedre gennemslagskraft over 
for kommunen. 

Det enkelte Naturråd kan selv bestemme hvordan arbej-
det tilrettelægges
a) Rådene kan drøfte forslag fra kommunen
b) Rådene kan komme med forslag til større eller mindre 

geografiske områder 
c) Rådene kan komme med forslag på mere overordnet 

og strategisk plan

Derfor skal rådenes forslag ledsages af beskrivelse af 
tilgangen til arbejdet.

De lokale naturråd kan i forbindelse med deres arbejde 
vælge undervejs at foretage høringer, afholde borgermø-
der eller på anden måde inddrage berørte lodsejere og 
andre borgere. Det kan f.eks. være i form af borgermø-
der, workshops eller kontakt til berørte lodsejere med 
invitation til at sende forslag eller bemærkninger. 

FINANSIERING AF INDSATSEN
Der er med den politiske aftale om Det Grønne Dan-
markskort ikke afsat særskilte midler til finansiering af en 
konkret implementering af indsatsen. Derfor er opgaven 
i første omgang ”kun at tegne stregerne” for de ønskede 
mål. 

En egentlig finansiering af naturinitiativer skal derfor 
ske med udgangspunkt i de eksisterende virkemidler. 
Der vil derfor primært være tale om midler afsat under 
Landdistriktsprogrammet, hvor lodsejere kan søge tilskud 
til f.eks. pleje af græs- og naturarealer, skovordninger, våd-
område- eller lavbundsprojekter, samt projektordninger 
målrettet en plejeindsats (forberedelse til afgræsning og 
rydninger) i de særligt udpegede Natura 2000 områder. 

De femårige tilskud til pleje af græs- og naturarealer er 
målrettet de særligt udpegede Natura 2000 områder, 
samt de mest værdifulde naturarealer uden for Natura 
2000 (arealer med høj HNV score). Derfor kan det blive en 
udfordring at finde relevant finansiering til igangsætning 
af nye naturinitiativer uden for de prioriterede områder. 
Af vejledningsteksterne forslås bl.a. midler fra EU-LIFE og 
Naturfonden.

Regeringen har netop afsat 90 millioner kroner til en grøn 
pulje, der skal understøtte kvælstof-, natur- og klimatiltag, 
der relaterer sig til landbrugsjorder. Om disse midler kan 
komme i spil ift. konkrete naturinitiativer i forbindelse 
med Det Grønne Danmarkskort er dog pt. uvist. 

JORDBRUGETS REPRÆSENTANTER I NATURRÅDENE 
Naturrådenes opgave er som udgangspunkt meget bredt 
og åbent formuleret, og det kan derfor være vanskeligt 
at opstille meget konkrete kriterier/retningslinjer for 
arbejdet i naturrådene. Der er mange forskellige interes-
senter i naturrådene, og det er ikke sikkert, der kan opnås 
enighed. En fælles indstilling fra rådet, under hensyn til 
de forskellige interesser, vil dog have langt større slagkraft 
over for kommunerne. 

GRØNT DANMARKSKORT – ÆNDRING AF PLANLOVEN

I juni 2017 vedtog Folketinget en æn-
dring af planloven, som indebærer, at 
kommunerne skal foretage en samlet 
planlægning for naturbeskyttelsesin-
teresserne.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=176182
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192394
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192394
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192395
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192395
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Som udgangspunkt bør fokuspunkter for processen i 
naturrådene være: Sagligt og fair grundlag, anvend gode 
faglige argumenter og forsøg så vidt muligt at nå til enig-
hed med øvrige deltagere. I denne guide har vi tilstræbt 
at give indspil til en argumentation, der både er faglig 
velfunderet og kan medvirke til at sikre jordbrugserhver-
venes interesser.

Et væsentligt udgangspunkt for arbejdet er derfor, at der 
bliver taget afsæt i områder med eksisterende natur af 
høj kvalitet, og at udpegninger af både eksisterende og 
potentielt nye naturområder så vidt muligt sker væk fra 
intensive jordbrugsområder/landbrugsproduktioner. 

Tidsplanen for naturrådenes arbejde er kort, da arbejdet 
skal være afsluttet senest 15. juli 2018. Derfor er det 
vigtigt at jordbrugets repræsentanter tidligt i forløbet 
spiller ind med bud på, hvilke arbejdsgange der bør 
vælges, og hvilke elementer det er vigtigt, at naturrå-
dene forholder sig til. Det kan anbefales at give bidrag til 
og have følgende fokusområder:

• Hvordan arbejdet tilrettelægges
• Det faglige grundlag for Grønt Danmarkskort
• Principper for udpegning
• Relevante udtræk fra Digitale Naturkort
• Eksisterende Natura 2000-områder
• Områder, som vurderes at udgøre eksisterende 

værdifulde naturområder
• 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

• Afvejning i forhold til øvrige interesser i det åbne land
• Administrationspraksis og retningslinjer
• Processen, herunder lodsejerinddragelse, 

involvering, information
• Den efterfølgende proces og et fortsat samarbejde 

Nedenfor er de enkelte punkter og mulige tilgange 
beskrevet.

HVORDAN ARBEJDET TILRETTELÆGGES
Hvilke fokuspunkter, man som repræsenter for jordbrug-
serhvervene bør prioritere afhænger af, hvordan arbejdet 
tilrettelægges, om opgaven angribes meget konkret eller 
mere strategisk jf. ovenstående pkt. a- c. I nogle kommu-
ner er der allerede udarbejdet forslag til Grønt Danmarks-
kort og naturrådet kan her forvente at blive præsenteret 
for mere eller mindre færdige forslag.

Vælger rådet en meget konkret arbejdstilgang, der tager 
udgangspunkt i arealmæssige forslag, uanset om det er 
kommunens eller rådets egne, bør der være et særligt 
fokus på målretning og lodsejerinddragelse. Det er vigtigt, 
at man som repræsentant for jordbrugserhvervet, ikke 
kommer til at bære ansvaret og risikoen for, at andre 
jordbrugere pålægges uforudsigelige og unødige byrder i 
form af skærpet praksis, reducerede 
udviklingsmuligheder eller ejendomsværditab ved 
udpegninger på arealer med jordbrugsmæssige interesser. 

De væsentligste ulemper ved denne arbejdstilgang, 
er risikoen for, at det får konsekvenser for naboen, at 
udpegningerne kommer til at danne et meget konkret og 
ufleksibelt grundlag for administration. Fordelene er, at 
det bliver meget forudsigeligt, hvor udpegningerne er, 

Det er vigtigt at sikre, at Det Grønne Danmarkskort tager udgangspunkt i initiativer, der reelt kan have en naturforbedrende effekt, og at 
det sker i samspil med de muligt berørte lodsejere/erhvervsdrivende. 
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og hvad intensionerne er, samt at det kan være lettere at 
begrænse størrelsen af arealet, der udpeges. 

Vælges der en mere strategisk tilgang, der i stedet 
fastlægger principper for udpegningerne, er det meget 
væsentligt, at baggrunden for principperne er meget klar, 
og det er beskrevet, hvilke intentioner for forvaltningen 
der ligger bag, således at den fremtidige forvaltning tilret-
telægges herefter og ikke skærpes unødigt. Ligeledes bør 
det sikres, at lodsejerinddragelse er et væsentligt element 
i den opfølgende kommunale proces. 

Ulemperne ved denne tilgang er, at det bliver mere ufor-
udsigeligt, hvor udpegningerne kommer til at ligge, og 
udpegningerne let bliver lidt større. Fordelene er, at man 
undgår konkret at pege specifikt på naboers arealer, og 
administrationen kan være mere fleksibel. 

DET FAGLIGE GRUNDLAG
Det færdigudpegede Grønne Danmarkskort skal fungere 
som strategisk planlægnings- og prioriteringsværktøj, der 
kan anvendes af kommuner, staten, foreninger og fonde, 
som grundlag for prioritering af kommende naturindsat-
ser.

Link til vejledning: 
Vejledning om Grønt Danmarkskort og naturbeskyttel-
sesinteresser ››

Kommunerne skal tage udgangspunkt i den hidtidige 
planlægning for naturinteresserne og efter behov justere 
dem i lyset af de nye krav, som følger af, at Grønt Dan-
markskort blev vedtaget.  Det vil sige, at kommunerne 
på baggrund af de Digitale Naturkort, nationale kriterier, 
drøftelser med nabokommuner og anbefalinger fra 
lokale Naturråd, samt afvejning i forhold til de andre 
interesser i det åbne land skal justere de eksisterende 
udpegninger. 

Kommunerne skal i udpegningen af område til Det 
Grønne Danmarkskort tage udgangspunkt i tre nationale 
kriterier:
1. Områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser 

uden for Natura 2000-områderne. 
2. Potentielle naturområder, som kan udvide eller skabe 

sammenhæng mellem eksisterende værdifulde natur-
områder, herunder i tilknytning til og mellem Natura 
2000-områder. 

3. Naturområder, som samtidig bidrager til andre for-
mål, herunder klimatilpasning og klimaforebyggelse, 
et bedre vandmiljø eller rekreation.

De nationale kriterier skal supplere den udpegning af alle 
Natura 2000-områder på land (herunder landdelene af 
Natura 2000-områder, som også omfatter havområder), 
som kommunerne ifølge loven skal lade indgå i Grønt 
Danmarkskort. Kriterierne skal anvendes i prioriteret 
rækkefølge.

Flere kommuner har som nævnt allerede været i gang 
med deres kortlægning, ligesom der også hidtil har været 
krav til udpegninger for særlige beskyttelsesinteresser og 
økologiske forbindelser. 

En gennemgang af en række eksempler viser, at mange 
kommuner bl.a. tager udgangspunkt i flere GIS temaer, 
der tilsammen danner grundlaget for udpegningen. Der 
kan være flere temaer, der ikke direkte relaterer sig til na-
tur, men som indgår i grundlagt for udpegningen. Det kan 
eksempelvis være skovrejsningsområder, lavbundsarealer, 
bevaringsværdige landskaber eller friluftsinteresser – det 
kan derfor være nødvendigt at orientere sig flere steder 
for at få et overblik.

De forskellige udpegninger kan altså fremstilles som kun 
et kortlag, der kan gøre det vanskeligt at kende baggrun-
den for de enkelte udpegninger, hvilke tanker der ligger 
bag, og dermed hvordan udpegningerne fremadrettet 
skal forvaltes. I forhold til de allerede kendte udpegninger 
vil det primært være de områder, der udpeges til potentiel 
natur, der vil være nye og kan medføre usikkerhed om 
konsekvenser for lodsejere eller rejse spørgsmål om mulig-
heder for projekter, tilskud el. lign. 

Kommunerne skal fastsætte retningslinjer for varetagelse 
af de naturbeskyttelsesinteresser, der udgør Det Grønne 
Danmarkskort. Retningslinjerne skal bestå af en 
overordnet beskrivelse af områderne, en begrundelse for, 
hvorfor områderne er udpeget, og hvordan kommunen 
i sin mere detaljerede planlægning og administration af 
lovgivningen skal vægte hensynet til disse områder. Som 
jordbrugsrepræsentant i naturrådet bør du vurdere, om 
retningslinjerne er formuleret således, at det er muligt 
at gennemskue de forskellige hensyn, se også afsnittet 
RETNINGSLINJER OG ADMINISTRATIONSPRAKSIS ››.

FIGUR 1 To forskellige eksempler på udpegning af Grønt Danmarkskort fra hhv. Odder og Svendborg.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192229
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192229
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192229
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1. Relevante udtræk fra Digitale Naturkort, 
2. Eksisterende Natura 2000-områder på land, 
3. Områder, som vurderes at udgøre eksisterende værdi-

fulde naturområder uden for Natura 2000-områder-
ne, 

4. 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, og 

5. Områder, som vurderes at udgøre naturområder, der 
samtidig bidrager til andre formål, herunder klima-
tilpasning og klimaforebyggelse, et bedre vandmiljø 
eller rekreation. 

Relevante udtræk fra Digitale Naturkort 
De Digitale Naturkort er et planlægningsredskab, som 
blev udviklet for Miljøministeriet, så kommunerne havde 
det bedste grundlag at arbejde ud fra, da de i kommune-
planerne i 2017 skulle udpege naturområder til et Grønt 
Danmarkskort. De digitale Naturkort ligger på en kortpor-
tal, der allerede indeholder et Grønt Danmarkskort, der er 
lavet ud fra de seneste kommuneplaner fra 2013. 

Se data her ››   men vær opmærksom på, at der er en 
opdatering på vej.

Kortportalen rummer en række lag, med eksisterende og 
allerede beskyttet natur, herunder de hidtidige kommu-
nale udpegninger i et forældet Grønt Danmarkskort, samt 
et kortlag ”Samlet eksisterende natur”, der var noget af 
grundlaget for de hidtidige udpegninger. 

Særligt væsentligt er Natura 2000-områderne og beskyt-
tet natur.

FIGUR 2  Det digitale Naturkort-biodiversitetskortet, Samlet eksisterende natur, © Styrelsen for Dataforsyning og effektivisering

PRINCIPPER FOR UDPEGNING

Naturrådene skal bistå kommunerne 
med forslag til udpegningerne.

 Rådenes forslag skal tage udgangspunkt i:

http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis-plangroendk
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Kortportalen indeholder også et biodiversitetskort, som er 
et danmarkskort over kortlagte og potentielle levesteder 
for de arter, der er allermest truede og sjældne (de såkald-
te rødlistede arter). Biodiversitetskortet viser de vigtigste 
naturområder, hvor indsatsen for naturen kan målrettes 
for at sikre de sjældne og truede arter og dermed den 
mest værdifulde natur. Farvekoderne skal læses fra blå 
mod rød, så jo mere gul/orange/rød kortet bliver, jo mere 
natur indeholder et givent område - se bilag 3.

Desuden vises et samlet kort over alle de kortlagte 
levesteder og potentielle levesteder for sjældne og truede 
arter (rødlistede arter). Laget leveområder er for mindre 
stedbundne arter.

Kortportalen indeholder endvidere kort over kulstofrige 
lavbundsarealer, som er udviklet for Energistyrelsen, hvor 
der med tilskud kan gennemføres en målrettet indsats, 
der reducerer udslippet af klimagasser.

FIGUR 3  Det digitale Naturkort-biodiversitetskortet, beskyttet natur, Natura 2000, © Styrelsen for Dataforsyning og effektivisering, © 
Danmarks Arealinformation, © Miljøstyrelsen.

FIGUR 4  Det digitale Naturkort-biodiversitetskortet, Bioscore, © 
Styrelsen for Dataforsyning og effektivisering, fugle og natur.

FIGUR 5  Det digitale Naturkort-biodiversitetskortet, Leveste-
der, © Styrelsen for Dataforsyning og effektivisering

FIGUR 6  Det digitale Naturkort-biodiversitetskortet, kulstof-
holdige lavbundsarealer, © Styrelsen for Dataforsyning og 
effektivisering
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Der findes desuden en række kort over områder i 
Danmark, der risikerer at blive oversvømmede som følge 
af de forventede klimaændringer dels som følge af 
grundvandsstigninger og havvandsstigninger.

Kortlagene er derfor helt centrale og bør anvendes som 
grundlag for at identificere områder, der kan bidrage til 
at sikre, at grundlaget for de tre nationale kriterier, 
kommunerne skal udpege efter, faktisk er til stede. 
Kortgrundlagene opdateres løbende, og skal man være 
sikker på, at det er det rigtige grundlag, man arbejder ud 
fra, må det anbefales at bede kommunerne bekræfte 
eller levere kortdata, herunder særligt de kommunale 
kort over øvrige korttemaer over områder udlagt til 
andre formål.

Eksisterende Natura 2000-områder
Natura 2000-områderne er områder, der rummer inter-
nationalt beskyttet natur. Disse områder skal indgå i Det 
Grønne Danmarkskort, og det har således ikke så meget 
relevans at diskutere den del af udpegningen. Det er dog 
væsentligt at vide, at en stor del af de nationale ressour-
cer, statslige og kommunale, målrettes disse områder, 
fordi vi har en særlig international forpligtelse til at 
bevare og forbedre naturen i dem. 

Områder, som vurderes at udgøre eksisteren-
de værdifulde naturområder uden for Natura 
2000-områderne
Som repræsentant for jordbrugserhvervene kan du 
medvirke til at sikre erhvervenes interesser i det åbne 
land ved at tilstræbe målrettede udpegninger eller 
målrettede principper for udpegningerne således, at 
arealreservation til naturformål ikke lægger yderligere 
begrænsninger på erhvervsudøvelsen i det åbne land.

Fokus på eksisterende, restriktivt beskyttede og større 
naturområder/områder med høj koncentration af 
natur!

Der er tale om prioriteret rækkefølge, og ”Områder med 
særlige naturbeskyttelsesinteresser uden for Natura 
2000-områderne” har første prioritet. Evalueringen af 
politisk vedtagne mål for naturen viser, at vi langt fra er 
i mål ift. at sikre dyre- og plantearter, samt udpegede na-
turtyper. Det er derfor meget sandsynligt, at der i 
fremtiden skal ske en ekstraordinær indsat for 
naturbeskyttelsen. Som landbrugsrepræsentant har du 
her muligheden for at medvirke til, at det bliver så 
målrettet og omkostningseffektivt som muligt.  Her er 
der ingen tvivl om, at fokus bør være på den eksisterende 
og mest restriktivt beskyttede natur samt større, mere 
sammenhængende naturområder med høj 
koncentration af beskyttet natur samt væsentligste 
artsforekomster/levesteder. Disse arealer giver i forvejen 
flest begrænsninger for intensiv udnyttelse i 
jordbrugserhvervene, og formentligt er der i disse 
områder også færre intensive jordbrugsmæssige in-
teresser. Omvendt er der også langt større chancer for, at 
der i områder med høj naturtæthed og diversitet kan 
blive skabt et bedre grundlag for mere alternative 
indtægtskilder i form af naturpleje, urørt skov, 
nicheproduktion mv. 

Der kan argumenteres for disse valg naturfagligt, idet 
chancen for at fastholde og forbedre naturen alt andet 
lige er bedst og billigst, der hvor naturen er i forvejen. Der 
kan tages udgangspunkt i nedenstående kortbilag:

• § 3 beskyttet natur – restriktiv beskyttet natur uden 
for natura 2000

• Strandbeskyttede- og klitfredede arealer
• Bioscore – arter og leve/voksesteder
• HNV (lysåben og skov) – Natur/naturpotentiale/til-

skudsmuligheder

FIGUR 7  Klimatilpasningsplaner, © Styrelsen for Dataforsyning og effektivisering

http://miljoegis.mim.dk/cbkort?selectorgroups=themecontainer%20nedboer&mapext=264091.2%206038715.8%20979662.4%206403259.8&layers=theme-kms-dtkskaerm-daempet-wmts%20theme-dhmh-vand-i-lavning&mapheight=897&mapwidth=1754&profile=miljoegis-klimatilpasningsplaner
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samt evt: 

• Natur og vildtreservater 
• Relevante fredede arealer – de ekstensivt udnyttede 

områder med klare naturværdier 
• Skovområder med høj bioscore/HNV-værdi
• Kommunens egen naturkvalitetsplan 

Se bilag 4 for faglig uddybning.

Det er ikke et krav at al natur omfattes. Der er således 
ikke krav om, at al § 3 natur udpeges. Der er heller ingen 
kvantitative mål for, hvor stort et areal der skal indgå i 
Grønt Danmarkskort. Der bør stilles krav til, at der er tale 
om arealer med tydelig høj kvalitet, god beskyttelse, 
færre trusler (herunder rand og luftforurenings-
påvirkning det vil normalt sige større sammenhængende 
områder). Se vejledning og høringsnotat.

Vær opmærksom på, at selv på naturarealer, der er 
beskyttet i forvejen, kan udpegninger i planlægningen 
føre til skærpet administration, f.eks. i form af skærpet 
praksis ved dispensationssager efter 
naturbeskyttelsesloven, ved vilkår for 
ammoniakdepositionen ved husdyrsager, ved 
forvaltningen af bygge- og beskyttelseslinjer eller ved 
forvaltningen af landzonebestemmelserne. 

Spørg evt. ind til, hvordan kommunen vil sikre naturinte-
resserne i forhold til udpegningens nødvendighed. Er der 
planer for sikring af plejen, der ofte er betinget af, at der 
kan opnås tilskud.

Områder, som vurderes at udgøre nye naturom-
råder, der kan udvide eller skabe sammenhæng 
mellem eksisterende værdifulde naturområder, 
herunder i tilknytning til og mellem Natura 
2000-områder 
Anden prioritet er ”Potentielle naturområder, som kan 
udvide eller skabe sammenhæng mellem eksisterende 
værdifulde naturområder, herunder i tilknytning til og 
mellem Natura 2000-områder”. Denne udpegning er i 
første omgang lidt mindre problematisk, idet praksis for 
naturbeskyttelsen ikke kan administreres mere restriktivt 
før naturværdierne har indfundet sig. Omvendt kan 
udpegningen lægge nogle ret langsigtede ”reservationer” 
på arealer i det åbne land og umuliggøre andre 
udpegninger f.eks. særligt værdifulde jordbrugsområder 
og arealer til store husdyrbrug (skovrejsning) (fælles 
biogasanlæg, store husdyrbrug). Reservationer, som kan 
gøre erhvervsudviklingen vanskeligere, men som ikke 
nødvendigvis fører til udviklingen af ny natur, fordi 
midlerne er meget begrænsede, og lodsejere måske har 
helt andre ønsker til arealanvendelse. 

Vi anbefaler derfor, at disse udpegninger begrænses til et 
minimum og er meget målrettede - alternativt at 
retningslinjer sikrer mod uhensigtsmæssige konsekvenser. 
Udvidelsen af eksisterende områder (frem for små ny 
ret isolerede forekomster og smalle ”naturkorridorer”) vil 
ofte have størst naturmæssig effekt og samtidig færrest 
landbrugsmæssige konsekvenser. Videnskaben peger 
på, at fysisk sammenbinding ikke er så væsentlig for 
naturen, men det er tilstrækkeligt store 
sammenhængende arealer. En økologisk forbindelse 
behøver ikke være en egentlig fysisk forbindelse. Det 
er også væsentligt at pege på, at der fortsat er intensive 
jordbrugsområder inden for Natura 2000-områderne, og 
at det vil være mere omkostningseffektivt at rette midler 
og indsatser derind. 

Der kan tages udgangspunkt i nedenstående 
kortbilag:

• § 3 Beskyttet natur - restriktiv beskyttet natur 
uden for Natura 2000

• Strandbeskyttede- og klitfredede arealer 
•  Bioscore – arter og leve/voksesteder
•  HNV (lysåben og skov) – Natur/

naturpotentiale/tilskudsmuligheder

samt evt: 

•  Natur og vildtreservater 
• Relevante fredede arealer – de ekstensivt udnyttede 

områder med klare naturværdier 
• Skovområder med høj bioscore/HNV-værdi
• Kommunens egen naturkvalitetsplan 

Det er ikke et krav, at al potentiel god natur omfattes, 
der bør stilles krav til, at der er tale om arealer, der kan sik-
res eller bidrage væsentlig til en høj kvalitet i nærområdet, 
herunder bidrage til en god beskyttelse, og færre trusler 
(herunder rand og luftforureningspåvirkning - det vil 
normalt sige større sammenhængende områder).

Suppleret med kommunernes plantemakort for særligt 
værdifulde jordbrugsområder og arealer til lokalise-
ring af store husdyrbrug, områder til skovrejsning og 
skovrejsning uønsket - evt. dyretrykskort til illustration af 
arealer, hvor udpegning er uønsket.  
Se jordbrugsanalyser  ››

FIGUR 8  Jordbrugsanalyser, CHR-registreringerne fra 2017, © 
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. © Landbrugssty-
relsen.

Der følger ingen særlige midler med til naturprojekter 
til realisering af nye naturområder i Grønt Danmarks-
kort i øvrigt, så finansieringen afhænger meget af kom-
munernes budget for området evt. nationale tilskudsord-
ninger, samt evt. alternative finansieringskilder som EU’s 
Life programmer eller Naturfonden mv. 

På mindre værdifulde naturområder og ved udlægning af 
ny natur er det på den baggrund rimeligt som 
jordbrugsrepræsentant at spørge ind til, hvilke midler der 
kan bringes i spil og argumentere for, at udpegningerne 
ikke bør være for rummelige, da realisering af konkrete 
naturprojekter bl.a. afhænger af midler til rådighed. 
Reservation af landbrug/produktionsskovbrugssjord til 
naturformål kan skabe bekymring helt ud i 
finanssektoren (investeringsselskaber) og modvilje hos 
lodsejere, særligt hvis der ikke tilføres midler/skabes 
(alternative) forretningsmuligheder inden for

http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=jordbrugsanalyse
http://mst.dk/media/133265/groentdanmarkort_vejledning.pdf
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1. 

2. 

Lavtliggende landbrugsarealer i ådale og langs vand-
løb med gode muligheder for at sikre en klimagevinst 
ved reduceret CO

2
- udledning.

Områder, som udover at kunne danne sammenhæn-
gende naturområder også kan tilbageholde og aflede 

regnvand for at forebygge oversvømmelser.
3. Landbrugsarealer med stor risiko for tab af nærings-

stoffer til vandmiljøet.
4. Økologiske arealer til mindskelse af randpåvirkninger 

på naturarealer.
5. Områder med lavt dyrkningspotentiale.
6. Større sammenhængende landskaber.
7. Områder, hvor ny natur også kan rumme store rekrea-

tive muligheder.
8. Områder, som kan sikre sammenhæng med byernes 

grønne områder. Grønne og landskabeligt attraktive 
byrande kan forbinde byen med natur og styrke 
muligheden for at opleve natur og landskab tæt på.

9. Mindsket kvælstofudvaskning.

Øvrige egne forslag som også er egnede til ny natur (an-
den prioritet), hvis potentialet for natur er stort.
10. Områder med eksisterende miljøtilsagn (især bør der 

være fokus på 20-årige tilsagn der udløber).
11. Gennemførte og allerede planlagte og evt. finansiere-

de indsatser i kommune/region/stat/frivillige
12. Områder med planlagt skovrejsning, 
13. Kommunale eller statslige arealer, herunder § 3 area-

ler 
14. Områder som normalt ikke er problematiske (indad 

mod eksisterende natur/ud mod f.eks. havet og fjor-
de)

15. Andre typer af indsatser – råstofindvinding (tillad evt. 
overlap, natur efter efterbehandling)

16. Anlægsprojekter med krav om etablering af erstat-
ningsnatur via jordfordeling

17. Nitratfølsomme drikkevandsområder
18. Fosforfølsomme områder
19. Eksisterende ekstensiv skov og urørt skov
20. Klitter og kystområder

At ”udvide indad”
Fokus på udpegninger kan med stor fordel være på at 
udpege og udvide naturen ind mod kerneområdet/områ-
der med stor naturtæthed, idet dette vil have både størst 
værdi for naturen og færrest konsekvenser for jordbrugs- 
erhvervene, både i forhold til planlægning og administra-
tion af lovgivningen.

FIGUR 9  Anbefaling til placering af ny natur, lånt og modificeret fra 
Natura 2000-håndbogen - Lodsejerdialog & samarbejde”.

Ny natur kan rumme store rekreative muligheder.

planperioden, er det væsentligt at få afklaret en evt. 
fremtidig finansiering af naturrestaurering og evt. 
naturplejen.

Realiseres der projekter og skabes ny natur inden for ud-
pegningerne, vil disse arealer fremadrettet skulle forvaltes 
lige så restriktivt som eksisterende natur inden for ud-
pegningerne, hvorfor de langsigtede konsekvenser og 
muligheder naturligvis skal tales igennem i naturrådet.

Områder, som vurderes at udgøre naturområder, 
der samtidig bidrager til andre formål, herunder 
klimatilpasning og klimaforebyggelse, et bedre 
vandmiljø eller rekreation 
Er det muligt at forene naturhensynene med arealer med 
klima og miljøinteresser, der er tredjeprioritet, kan syner-
gien begrænse arealreservationen til naturformål. Vær 
dog opmærksom på, at disse udpegninger sjældent eller 
kun meget langsigtet kan bidrage til de politiske målsæt-
ninger for biodiversitet. Den natur, der opstår under så-
danne indsatser, er næringsrige naturtyper og vil primært 
være levested for arter, der allerede er almindelige. Hvis 
denne kategori udgør for stor en andel af udpegningerne, 
kan det derfor lægge beslag på arealressourcerne uden at 
bidrage væsentligt til de politiske mål for biodiversiteten 
og efterfølgende føre til krav om yderligere reservationer, 
skærpet regulering eller indsatskrav.

Fokus bør under denne prioritet være på arealer, der 
allerede er reserveret til andre formål, f.eks. i form 
af planlagte (og finansierede) indsatser som klima- og 
vådområdeprojekter eller som allerede huser beskyttet 
natur, parker mv., samt på at sikre at intentionerne bag 
udpegningerne er velbeskrevede, så de administreres i 
overensstemmelse hermed.

Af vejledningen til Grønt Danmarkskort fremgår, hvilke 
arealtyper der kan indtænkes ved udpegningerne for 
tredje prioriteten, men evt. også ny natur (anden priori-
tet), hvis potentialet for natur er stort.
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AFVEJNING I FORHOLD TIL INTERESSERNE  
I DET ÅBNE LAND
Kommunerne bør overveje, om områder er udpeget til 
andre formål efter planloven, og om de er uforenelige 
med Det Grønne Danmarkskort. Kommunerne bør 
komme med en begrundelse for, hvorfor områderne er 
udpeget. 

Kommunerne er forpligtede til at afveje udpegningen af 
konkrete nye naturområder mod en række andre hensyn 
f.eks. væsentlige erhvervsinteresser. Det vil sige, at det 
også bør indgå i de lokale naturrådsovervejelser, om ud-
pegning af nye naturområder, som kan udvide eller skabe 
sammenhæng mellem eksisterende værdifulde natur-
områder, inddrager områder udlagt til andre formål efter 
planloven, som ikke er forenelige med en realisering af 
Grønt Danmarkskort. Den konkrete afvejning af 
interesser og potentielle konsekvenser er relevant både i 
forbindelse med selve udpegningen, men også koblet 
med kommunernes efterfølgende administration af 
regler, der regulerer anvendelsen af det åbne land. 
Afvejningen skal fremgå af kommunernes redegørelse til 
kommuneplanen.

Arealer for afvejning ifht. andre interesser i det åbne land 
(plantemaer oa. eksempler):

1. Intensivt drevne landbrugsarealer (særligt værdifulde 
jordbrugsområder?)

2. Områder for store husdyrbrug
3. Eksisterende husdyrbrug
4. Produktionsskov/juletræsproduktion
5. Områder med meget højt dyretryk

Arealerne kan spilles ind som grundlag for udpegninger til 
Grønt Danmarkskort. Enten som konkrete områdeforslag 
eller som principper for kommunens udpegninger. Under 
alle omstændigheder bør processen indbefatte, at resul-
tatet forelægges muligt berørte lodsejere og naturrådet 
til endelig godkendelse. 



13GRØNT DANMARKSKORT OG LOKALE NATURRÅD

1. Kommunerne skal fastsætte retningslinjer for vareta-
gelse af naturbeskyttelsesinteresserne, som udgøres 
af naturområder med særlige naturbeskyttelsesinte-
resser, herunder eksisterende Natura 2000-områder 
på land og andre beskyttede naturområder, samt 
økologiske forbindelser, potentielle naturområder og 
potentielle økologiske forbindelser. 

2. Retningslinjerne skal endvidere indeholde en priorite-
ring af kommunalbestyrelsens naturindsats inden for 
Grønt Danmarkskort. Det forventes således, at den 
kommunale naturindsats i vidt omfang kommer til at 
ligge inden for udpegningen af Grønt Danmarkskort.

Det er positivt, at der indgår en prioritering af, hvilken 
natur der vurderes mest værdifuld. Det er dog væsentligt, 
at der kan sondres mellem eksisterende værdifuld natur, 
potentiel mulig ny natur og økologiske forbindelser inden 
for udpegningen. Endelig bør det også nærmere præcise-
res, hvilken skala der finder anvendelse, ligesom forhold 
til prioritering, indsats og mulige restriktioner som følge af 
udpegningerne skal angives. 

Det skal beskrives i retningslinjerne for Grønt Danmarks-
kort, hvordan Grønt Danmarkskort over tid søges reali-
seret og forbedret, så natur- og biodiversitetsværdierne 
bevares og udvikles frem mod større og bedre sammen-
hængende naturområder.

Formuleringen af retningslinjer kan få stor betydning for 
den efterfølgende administration. Flere kommuner har 
allerede i forbindelse med kommuneplan 2017 udpeget 
Grønt Danmarkskort og formuleret retningslinjer. 

Som det ses i eksemplerne i boksen, kan der være stor 
forskel på, hvor konkret retningslinjer er formuleret og 
dermed, hvordan de kan forventes at blive brugt som 
grundlag for administration.  Det kan derfor anbefales, 
at naturrådet bruger tid på at diskutere principperne 
for retningslinjerne, og at det beskrives, hvordan de 
forventes anvendt i overensstemmelse med baggrunden 
for forslag til udpegningerne.   

Det er væsentligt at være opmærksom på, at der kan være 
uoverensstemmelse mellem vejledningens fortolkning af 
retsvirkningen af Det Grønne Danmarkskort og den 
politiske hensigt, der fremgår af den politiske aftale vedr. 
Planloven ”Aftale om Danmark i bedre balance” fra 

juni 2016. Således fremgår det af vejledningen (Grønt 
Danmarkort_vejledning, s 21)), at ”Grønt Danmarkskort 
ikke principielt kan afvises at have en betydning”, mens 
planlovsaftalen slår fast, at ”der lægges således vægt på, at 
kommunernes udpegninger heller ikke på sigt kan påføre 
lodsejerne begrænsninger ift. udnyttelse af muligheder-
ne for jordbrugsejendomme, fx til udvidelse af husdyrbrug 
eller ny bebyggelse”. 

Men når kommunerne skal administrere efter planloven 
eller anden lovgivning, vil hensynet til udpegningerne af 
Grønt Danmarkskort indgå i kommunernes vurdering af, 
om der vil kunne gives tilladelse. Det svarer til den praksis, 
kommunerne hidtil har haft, når de har administreret 
med baggrund i naturbeskyttelsessinteresserne. Ifølge 
vejledningen må det dog i forhold til potentiel natur, 
antages, at der foreligger aktuelle planer om 
gennemførelse af naturgenopretningsprojekter eller 
andre projekter af en vis tyngde, før der kan lægges 

RETNINGSLINJER OG ADMINISTRATIONSPRAKSIS

Kommunernes retningslinjer for 
varetagelse af naturbeskyttelsesinte-
resserne skal indeholde en prioriteret 
indsats.

Når kommunerne skal fastsætte retningslinjer for at vare-
tage naturbeskyttelsesinteresserne og dermed for Grønt 
Danmarkskort, er der to punkter, som skal indgå: 

EKSEMPLER PÅ RETNINGSLINJER: 

Uddrag fra Slagelse Kommune:

9.6.1 Der er udpeget kerneområder og korridorer, 
som udgør et Naturnetværk. Se kortbilag 9.6. 
9.6.2 Det samlede Naturnetværk skal sikres mod 
forhold, der kan forringe levevilkårene for de 
tilstedeværende dyre- og plantearter. Der skal 
tages hensyn til den enkelte områdetype.
9.6.3 Inden for Naturnetværket kan der som 
hovedregel kun opføres nye bebyggelser, som har 
direkte tilknytning til det enkelte jordbrug. Andre 
former for anlæg og bebyggelse kan kun finde 
sted, hvis formålet er at fremme formidlingen 
af områdets kvaliteter, og uden at disse tilside-
sættes. Der skal tages hensyn til den enkelte 
områdetype. 
9.6.4 Inden for Naturnetværket vil beskyttelses-
hensyn veje tungere end benyttelseshensyn.
……
Se yderligere: Grønt Danmarkskort Slagelse 
Kommuneplan 2017 ››

Fra Odder:
Inden for Grønt Danmarkskort vil Byrådet 
arbejde for at skabe mere natur og gode sam-
menhænge mellem eksisterende værdifulde 
naturområder.
Inden for Grønt Danmarkskort skal indsatsen 
for at sikre optimale levesteder for vilde dyr 
og planter have særlig prioritet.

Se yderligere: Grønt Danmarkskort Odder 
Kommuneplan 2017 ››

http://mst.dk/media/133265/groentdanmarkort_vejledning.pdf
http://mst.dk/media/133265/groentdanmarkort_vejledning.pdf
http://www.slagelsekp17.dk/dk/retningslinjer/9_natur_og_landskab/96-naturnetvaerk-og-groent-danmarkskort/
http://www.slagelsekp17.dk/dk/retningslinjer/9_natur_og_landskab/96-naturnetvaerk-og-groent-danmarkskort/
http://kommuneplan2017.odder.dk/dk/land_og_vand/natur--og-skov/groent-danmarkskort.htm
http://kommuneplan2017.odder.dk/dk/land_og_vand/natur--og-skov/groent-danmarkskort.htm
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væsentligt vægt på det i forbindelse med en konkret 
afgørelse. Som repræsentant i naturrådet kan du 
tilstræbe at sikre, at dette forhold fremhæves i 
retningslinjerne for potentiel natur.

Vi har allerede set de første eksempler på skærpet prak-
sis for den specifikke ammoniakregulering af husdyr-
brug med udgangspunkt i udpegningen i Det Grønne 
Danmarkskort, se Retsvirkning af Grønt Danmarkskort, 
uddrag fra høringssvar mm. i bilaget.

PROCESSENS LODSEJERINDDRAGELSE
De lokale naturråd kan i forbindelse med deres arbejde 
vælge undervejs at foretage høringer, afholde borgermø-
der eller på anden måde inddrage berørte lodsejere og 
andre borgere. Det kan f.eks. være i form af borgermø-
der, workshops eller kontakt til berørte lodsejere med 
invitation til at sende forslag eller bemærkninger. (fra 
Vejledning og Grønt Danmarkskort…)

Hvis Det Grønne Danmarkskort og arbejdet med naturråd 
skal opnå succes, er det helt grundlæggende, at rådenes 
arbejde kommer til at hvile på dialog med de lodsejere, 
der potentielt berøres af et Grønt Danmarkskort. 
Hvornår det giver bedst mening at inddrage lodsejere 
vil afhænge af den overordnede tilgang (strategisk eller 
konkret), og selvfølgelig af de forudsætninger, der er til 
stede lokalt. Overvejes det at antage en konkret tilgang, 
hvor der peges meget specifikt på arealer f.eks. til nye 
naturområder, er det særligt vigtigt, at lodsejere kommer 
på banen så tidligt som overhovedet muligt, ellers er der 
meget stor risiko for modvilje. En god lodsejere-dialog er 
ofte en helt grundlæggende forudsætning for realisering, 
men det forudsætter også, at lodsejeren har en oplevelse 
af at kunne påvirke tingene. 

Som repræsentant kan du tilstræbe at sikre en god 
dialog proces ved at anbefale:

•  at lodsejere inddrages inden konkrete 
udpegninger bliver for håndfaste

•  at lodsejere får lov at lufte deres bekymringer 
•  at lodsejere får lov at bidrage med konstruktive 

forslag 

samt ved at fremhæve, at man kun ved at gå i dialog 
med relevante lodsejere kan sikre en udpegning af 
bl.a. potentielle naturområder, efterfølgende har en 
realistisk mulighed for på kortere eller længere sigt at 
kunne realiseres, som det bl.a. er intentionen med Det 
Grønne Danmarkskort. Hvis lodsejere involveres tidligt i 
processen, kan disse få lov til at lufte deres bekymringer, 
og der kan være en frugtbar dialog om, hvilke muligheder 
der er i udpegningerne samtidig med, at det vurderes, om 
lodsejeres bekymringer kan imødekommes. 

Lodsejere kan sikres ejerskab, hvis de tidligt i processen er 
med til at pege på de potentielle områder, som på bedst 
mulig måde kan være med til at opfylde kortets intentio-
ner. Lodsejere kan desuden bidrage med en lokal viden, 
der kan supplere den viden, der på forhånd er kortlagt. 
Derudover kan inddragelse af berørte lodsejere også være 
med til at sikre mere og bedre viden om hidtidig forvalt-
ning af eksisterende naturområder, samt hvilke områder 
der oplagt kan plejes ved f.eks. afgræsning i et større sam-
menhængende område. Ligeledes har jordbrugsrepræsen-
tanter ofte kendskab til lokale skov- og naturplejere, der 
har interesse i at pleje områderne. 

PROCESSEN EFTER 15. JULI
Når naturrådenes opgave er afsluttet den 15. juli 2018, 
overgår opgaven med forvaltningen af Det Grønne 
Danmarkskort til de enkelte kommuner. I forbindelse med 
arbejdet i naturrådene er der dog forhåbentlig opnået et 
godt samarbejde og indsigt og forståelse for det fortsatte 
arbejde med Det Grønne Danmarkskort.
Det kunne derfor være en idé at overveje, om det er mu-
ligt at skabe grundlaget for et fortsat samarbejde. 

Kvæg i naturpleje.
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BILAG 2

Retsvirkning af Grønt Danmarkskort, 
uddrag fra høringssvar mm. 

Konsekvenser for anden aktivitet – fx placering af husdyr-
brug:

• Det følger af bilag 3, tabel 2, afsnit 3 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 re-
gionale eller lokale naturinteresser, og ved vurdering 
af om der skal stilles krav til den maksimale N-mer-
deposition på naturområder omfattet af kategori 
3-natur, skal kommunalbestyrelsen som kriterium 
bl.a. 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. 

• Kriteriet inddrages ifølge bilaget med henblik på, at 
kommunalbestyrelsen for naturområder med særlige 
regionale og lokale naturinteresser alene stiller krav 

BILAG 1

Naturrådenes  
geografiske placering

Oversigt over råd og sekretariatskommuner:
https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/lokale-naturraad ››

til en maksimal N-merdeposition, hvis området er 
omfattet af en af de ovennævnte udpegninger i kom-
muneplanen, er omfattet af fredning, handleplan for 
naturpleje eller anden planlagt naturindsats og/eller 
har en høj naturkvalitet, samt at ammoniakbidraget 
fra husdyrbruget ikke er helt uvæsentligt i forhold til 
den påvirkning af næringsstoffer, områderne modta-
ger fra andre kilder.

• Det Grønne Danmarkskort kan således få en betyd-
ning for husdyrbrugenes udviklingsmuligheder, der 
ikke alene kan begrundes med gældende lovgivning 
men også med de mål, for naturen, der sættes med 
planlægningen. Målene for naturen har betydning 
ved fastsættelse af tålegrænser og vurderingen af væ-
sentlighed. Det er derfor vildledende/bagatelliseren-
de, når der står, at Det Grønne Danmarkskort ikke i 
sig selv har retsvirkning for husdyrbrugs muligheder 
for udvidelse. Det er væsentligt, at der gøres 
opmærksom på dette dilemma, så kommunal-
bestyrelsen fuldt ud er klar over hvilke 
begrænsninger, det kan sætte for erhvervs-
udviklingen, når der udpeges områder til Det Grønne 
Danmarkskort. 

https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/lokale-naturraad
https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/lokale-naturraad


BILAG 3

Biodiversitetskort og HNV kort 

Biodiversitetskort  

Biodiversitetskortet er et danmarkskort over kortlagte og potentielle levesteder for de arter, der er 
allermest truede og sjældne (de såkaldte rødlistede arter). Kortet giver en vigtig viden om, hvor det 
er vigtigst at prioritere naturen, og kan bruges til både nationale og kommunale prioriteringer.  

Kortet er opbygget på 2 forskellige skala, der kombinerer en national prioritering på 10 x 10 km 
skala med en lokal prioritering på 10 x 10 m.  

Den nationale prioritering fortæller, hvilke overordnede områder, der med fordel kan prioriteres til 
naturformål i kraft af, at de er levested for særligt truede arter. Den bygger på data fra 537 truede 
arters udbredelse i 633 kvadrater på 10 x 10 km. Den nationale prioritering fortæller, hvilke 10 x 10 
km kvadrater i Danmark, der tilsammen dækker den truede biodiversitet bedst muligt. 

Den lokale prioritering kan bruges til planlægning af den lokale naturindsats. Den bygger på en 
prioritering af lokaliteter på mere lokal skala – ud fra lokale stadfæstede forekomster af rødlistede 
arter og indikatorer for gode levesteder på en skala på 10 x 10 m. Der er her anvendt data, som er 
indsamlet og observeret af en lang række forskellige observatører for en lang række arter af 
planter, svampe og dyr. 

Det er uklart, hvor, hvornår og hvor ofte biodiversitetskortet opdateres. 

HNV kort – arealer med høj naturværdi 

HNV-kortet bruges til at prioritere ansøgninger på ordningen Pleje af græs- og naturarealer. HNV 
scoren skal være på min. 5 for, at der kan søges om tilskud via ordningen pleje af græs- og 
naturarealer. Jo højere score, jo højere prioriteret er arealet.  

Der er brugt samme metode til vurdering af artsscoren og flere af de samme indikatorer, som også 
bliver brugt til at fastsætte biodiversitetskortet.  

HNV-kortet vægter naturværdien af et areal ud fra 14 parametre (se boks), der spænder fra 
landskabsforhold og driftspraksis til forekomst af særlige arter. Et areal kan have en HNV-værdi på 
op til 13. Et areals aktuelle værdi fremgår af HNV-kortet, som kan ses på miljøportalen.  

Tilstedeværelse af det pågældende parameter giver 1 point. Ingen tilstedeværelse giver 0. På den 
måde opnår hvert enkelt areal et vist antal point.   

• Kystnærhed
• Lavbundsareal
• Skråning/Skrænt
• Beskyttet natur
• Nærhed til beskyttet natur
• Nærhed til småbiotop
• Ekstensiv landbrugsdrift
• Økologisk mark

• Planteindikator 1
• Planteindikator 2
• Planteindikator 3
• Forekomst af rødlistet/bilags art 1
• Forekomst af rødlistet/bilags art 2
• Forekomst af rødlistet/bilags art 3



Landskabselementerne ligger fast, hvorimod tilstedeværelsen af såvel planteindikatorer som 
rødlistede arter (sjældne og truede arter) og bilagsarter (arter som er beskyttet på EU niveau) er 
afhængig af, at arterne er registreret og indrapporteret fra de enkelte arealer. Kortet opdateres 
årligt 1. februar på baggrund af de data, der er indrapporteret senest 1. september det foregående 
år.  



BILAG 4

Sammenhængende natur, ny natur og biologiske korridorer 

I forbindelse med udformning af Det Grønne Danmarkskort vil der naturligt opstå diskussioner om, 
hvor og hvordan der mest hensigtsmæssigt kan planlægges for udvidelse af naturområder.  

Korridorer og ledelinjer  
Ofte fremhæves etablering af grønne korridorer, biologiske forbindelseslinjer eller økologiske 
ledelinjer som et væsentligt værktøj. De forskellige betegnelser dækker alle over et ønske om at 
skabe fysisk sammenhængende natur, hvor dyr kan spredes fra et naturområde til det næste. 
Umiddelbart virker det også både logisk og intuitivt fornuftigt at skabe fysisk sammenhæng mellem 
naturområder. Problemet er blot, at smalle ledelinjer i form af hegn, markvildtstiltag eller stier ofte 
ikke giver den ønskede effekt. De sjældne og truede arter har brug for mere robuste, større og 
bedre levesteder af høj kvalitet. Arterne vil derfor næppe drage nytte af sådanne nye ledelinjer, 
medmindre tiltagene tilrettelægges og etableres ud fra et helt særligt hensyn til de arter, som man 
ønsker at fremme.  

Korridorer og ledelinjer vil ofte være udsat for så stor en randpåvirkning fra de omkringliggende 
dyrkede marker, at de næppe vil have den ønskede effekt som levested for de sjældne og truede 
arter. Korridorer har kun værdi for arter i det omfang, de vil bidrage til, at arterne faktisk bruger 
korridorerne til at opnå en bedre sammenhæng mellem bestande i landskabet. Hvorvidt dette rent 
faktisk sker, er generelt dårligt belyst.  

Store sammenhængende naturområder  
Store sammenhængende naturområder er helt centrale og vigtige levesteder for mange af de 
sjældne og truede arters overlevelse. Levestedernes kvalitet er her afgørende. Her spiller alder 
(kontinuitet) af levestedet ofte en helt afgørende rolle. Jo længere tid et givent areal har været 
uden for omdrift, jo større er sandsynligheden for, at arealet opnår en god kvalitet som levested. 
Store sammenhængende naturområder har yderligere den fordel, frem for de små fragmenterede 
naturområder, at de er langt mere robuste over for ydre påvirkninger. Pleje og forvaltning af store 
sammenhængende naturområder er ligeledes langt mere praktisk og enkelt at udføre frem for 
mange små områder.  

Derfor bør udgangspunktet i den kommende planlægning altid tage udgangspunkt i at sikre og 
udvide de eksisterende naturområder af høj værdi. Her er det fornuftigt at tage udgangspunkt i 
biodiversitetskortet, som netop viser, hvor de eksisterende naturområder af høj kvalitet er placeret. 

Udlæg af ny natur 
Hvis det skal give værdi for de sjældne og truede arter, bør udlægning af ny natur ske, så det 
medvirker til at øge naturtætheden i landskabet, binder eksisterende levesteder sammen eller 
bliver placeret som buffer omkring levestedet. Derved kan de nye naturområder medvirke til at 
mindske en negativ randpåvirkning.  

En meget stor del af arterne flytter sig kun ganske langsomt fra eksisterende bestande til nye 
potentielle levesteder. Derfor må for eksempel konvertering af nuværende agerjord til ’ny natur’ 
eller konvertering af plantageskov til naturskov ske strategisk i fysisk nærhed af højt prioriterede 
områder, hvis den ønskede effekt skal opnås. For eksempel kan passende næringsfattige forhold 



og naturlig hydrologi i lysåben natur og i de ferske vande i mange tilfælde bedst sikres ved, at ny 
natur udlægges som bufferzone på højereliggende terræn, indskudt mellem levestederne og det 
dyrkede landskab. En succesfuld udvikling af nyudlagte arealer i retning af værdifuld natur har en 
større chance, hvis de udlægges, hvor der allerede findes bestande af de arter, som hører til i det 
økosystem, som kan udvikles på lokaliteten.  

Kilder: 

”BIODIVERSITETSKORT FOR DANMARK”: http://dce2.au.dk/pub/SR112.pdf Ejrnæs, R. et al. 
Aarhus Universitet, Institut for Bioscience, Københavns Universitet, Center for Makroøkologi og 
Evolution Københavns Universitet, Biologisk Institut. 2014 

”Økologiske forbindelser – modeller og virkelighed” af Schneekloth, M. og Vejre H. By- og 
Landskabsstyrelsen 2007 Naturstyrelsen, 2007.  

http://dce2.au.dk/pub/SR112.pdf
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