Fælles anbefalinger fra lokalt naturråd 17
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.
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.

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

Medlemmerne, som varetager erhvervsinteresserne, har følgende yderligere input:
Forudsætninger:
1. Ikke lovgiven udpegning bør ske på offentligt ejede arealer.
2. Ikke lovgiven udpegning af privatejede arealer kan alene ske på baggrund af frivillighed og mod
fuld økonomisk kompensation.
3. Kommunerne er forpligtede til at afveje udpegningen af konkrete nye naturområder mod en række
andre hensyn – f.eks. væsentlige erhvervsinteresser såsom intensivt drevne land- og
skovbrugsarealer eller udpegede udviklingsområder.
Hvad der skal udpeges som områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser:
1. Den del af nationalparkerne, der ligger inden for eller umiddelbart op ad nedenstående pkt. 3.
om udpegningsarealer for eksisterende naturområder med særlig naturbeskyttelsesinteresser
(artsscore).
2. Arealer nærmere end 1,5 km fra husdyrholdsejendomme – samme kriterium, som Miljøstyrelsen har benyttet ved grænseændringen af Natura-2000 arealer i 2017 - kan ikke udpeges.
3. Arealer, hvor der er en artsscore på mindst 8.
Hvad der skal udpeges som potentielle naturområder:
1. Arealudpegning , hvor der er en kombination af en artsscore på mindst 8 og en bioscore på
mindst 15.
Hvad der skal udpeges som økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser:
1. Udpegning skal ikke rutinemæssigt ske som faste korridorer (Vejle-modellen med 300 m brede
forbindelseslinjer), men ske i henhold til udpegede arters spredningsmulighed og –måde.
Eksempelvis skal en sommerfuglebestand have ”trædesten” i passende koloniseringsafstand for
netop denne art, og ikke en bred korridor.
2. Udpegning skal kun ske i en afstand fra den eksisterende naturudpegning, der af eksperter
vurderes som værende sandsynlig for arten at kan kolonisere inden for tidshorisonten frem til
år 2021, hvor Grønt Danmarkskort igen revideres.
3. Udpegning bør ske ”indad” mellem eksisterende naturområder i stedet for udad og væk fra disse,
idet man samtidig husker, at eksperter ikke vurderer værdien af korridorer særlig højt i forhold til
at gøre noget ved kerneområderne

Medlemmerne, som varetager natur, miljø og fritidsinteresser, har yderligere input:
Hvad der skal udpeges som områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser:
1. Fokus også på naturpotentialet, man skal ikke glemme områder med moderate naturindhold.
2. Alle åbne vandløb har værdi i forhold til stort naturindhold og bør udpeges.
3. Ådalene skal udpeges sammen med de åbne vandløb.
4. Områder med artscore på mindst 5 skal udpeges som områder med særlige naturinteresser
Hvad der skal udpeges som potentielle naturområder, økologiske forbindelser og potentielle økologiske
forbindelser:
1. Alle udpegede områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser har brug for sprøjtefri bufferzoner
- især sårbar natur. Dette er særlig vigtigt for at fremme insekter og beskytte den næringsfattige
natur.
2. Fokus på at genåbne vandløb, da dette medfører større vandreservoirs og skaber dynamik
mellem udvikling af naturen og tiltag mod klimaforandringer.
3. Fokus på udpegning af gamle naturområder (især skov), da de har størst biodiversitet.
4. Kystzonen (300 meter ind i land) bør indgå som økologisk forbindelse, da kystlinjerne udgør
sammenhængende natur som fungerer som grøn korridor.

