18-09-2018

Fælles anbefalinger:
11. SEPTEMBER 2018

AFSLUTTENDE
ANBEFALINGER FRA
NATURRÅDET

• 1. Grønt Danmarkskort er et dynamisk kort, der løbende
kan tilpasses naturudviklingen.
• 2. Offentlige arealer skal indgå i udpegningen af
Grønt Danmarkskort.
• 3. Udpegninger skal ske i en proces, hvor der er stor
fokus på lodsejersamarbejde og borgerinddragelse.
• 4. Alle Natura 2000-områder skal udpeges som områder
med særlige naturbeskyttelsesinteresser og tilstræbes
styrket.
• 5. Områder med en høj artsscore tilstræbes udpeget
som områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser.

Foredragsholder: Carsten Horup Bille

Tilgang til arbejdet i naturrådet for naturråd 17
Medlemmerne i naturråd 17 repræsenterer en bred vifte af interesser, som alle
er interesserede i arbejdet med Grønt Danmarkskort.
I naturråd 17 har rådet haft fokus på fælles drøftelser af hvilke områder der
kan indgå som:
- områder med særlige beskyttelsesinteresser
- områder til potentielle naturområder, økologiske forbindelser og
potentielle økologiske forbindelser
- områder, der bidrager til andre formål
I deres arbejde har medlemmerne i naturråd 17 debatteret på tværs af interesse
sider, og rådet har på den måde fået indsigt i mange nye synspunkter
vedrørende natur og Grønt Danmarkskort. Diversiteten blandt medlemmerne
har bidraget til fælles anbefalinger til kommunalbestyrelserne i forbindelse med
udpegningen af Grønt Danmarkskort.

Resultatet af Naturrådets arbejde:
•
•
•
•

14 fælles anbefalinger
2 yderligere generelle anbefalinger
Ekstra input fra erhvervsinteresser
Ekstra input fra natur, miljø og
fritidsinteresser
• Skrivelser fra DN, DOF, Entomologisk
fagudvalg, HMK, Jungshoved Miljøgruppe,
Østmøn naturforening og
erhvervsorganisationerne

• 6. Større § 3-beskyttet natur, som ligger inden for eller
umiddelbart op ad arealer, hvor der er en høj artsscore
skal udpeges som områder med særlige
naturbeskyttelsesinteresser.
• 7. Fredninger, hvor formålet med fredningen er at sikre
et højt naturindhold, kan udpeges som områder med
særlige naturbeskyttelsesinteresser og tilstræbes styrket.
• 8. Offentligt ejede skove kan udpeges som områder
med særlige naturbeskyttelsesinteresser.
• 9. Arealer, som er vigtige korridorer for truede arter
inden for områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, kan udpeges som økologiske forbindelser.
• 10. På offentligt ejede arealer, hvor der udvikles
friluftsliv, kan økologiske forbindelser udpeges.

• 11. Udvikling af turisme og friluftsliv kan indgå i
udpegningen af Grønt Danmarkskort, hvor naturområder kan
bære rekreativ benyttelse.
• 12. Udpegningsmuligheder med hensyn til tilbageholdelse
af vand i forbindelse med skybrudssituationer, klimasikring
og miljøprojekter kan undersøges i ådale og/eller på
lavbundsjorde.
• 13. Fokus på udpegning af sammenhængende arealer –
arealstørrelsen er vigtig, det skal ikke være for små arealer,
men husk stadig § 3.
• 14. Naturarealer i ådale med høj artscore kan udpeges.

1

18-09-2018

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

• Hva´ så nu?
De respektive politiske udvalg i kommunerne orienteres
om Naturrådets resultat.
Staten orienteres om resultatet.
KL samler alle anbefalinger fra Naturrådene
Anbefalingerne overdrages til kommuneplanlæggende
medarbejdere i kommunerne og inddrages i forbindelse
med kommende/igangværende planlægning
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