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1. Grønt Danmarkskort i Kommuneplan 2017 

Som noget nyt skal kommunerne i den næste kommuneplan udpege Grønt Danmarkskort i 

kommuneplanen. Målet er, at kortet giver et samlet overblik over, hvor den eksisterende natur 

findes, og hvor der i fremtiden kan planlægges ny natur. Det er hensigten, at Grønt Dan-

markskort - på tværs af kommunegrænser og kommuneplaner - skal vise, hvordan nuværende 

natur sammen med ny natur skal bindes sammen i ét stort landsdækkende naturnetværk. Den 

danske natur bliver således mere robust til gavn for spredning af vilde dyr og planter. Bag-

grunden for kortet er nærmere beskrevet i lovens bemærkninger, som kan læses i bilag 1. 

Grønt Danmarkskort er dermed det højest prioriterede område for DNs afdelinger at give input 

til i forbindelse med den kommende kommuneplan 2017.  

Generelt mener DN om Grønt Danmarkskort, at: 

 Grønt Danmarkskort er et vigtigt nyt planlægningsredskab, der har til formål at binde 

naturen sammen i et nationalt naturnetværk. 

 Kvaliteten af den udpegede natur er meget væsentlig, så vigtige naturområder ikke 

overses. 

 Udpegningen af nye naturarealer skal ske, hvor de mest optimalt kan binde eksisteren-

de natur sammen.  

 Kommuneplanernes retningslinjer skal sikre, at naturen har førsteprioritet i de områder, 

der udpeges som Grønt Danmarkskort.  

 

2. Jura og proces 

 

Kommuneplan 2017 skal jf. planloven vedtages inden udgangen af 2017. Ændringerne af plan-

loven som træder i kraft 15. juni 2017 betyder, at der i efteråret 2017 forventes nedsat 19 

lokale naturråd bestående af naturinteressenter og erhvervsliv. Rådene skal udarbejde forslag 

til Grønt Danmarkskort til kommunerne. Kommunerne kan lade sig inspirere af rådenes arbej-

de, men er ikke forpligtede til at følge rådenes forslag. Kommuner inden for rådenes grænser 

er observatører i rådene. De lokale naturråd skal afslutte deres arbejde senest midt april 2018.  

 

Ændringerne af planloven betyder desuden, at de hidtidige regler for kommunernes udpegning 

af områder med naturbeskyttelsesinteresser samles i kommuneplanen med kravene om ud-

pegning af Grønt Danmarkskort. Udpegningerne skal følge kriterierne for udpegning af Grønt 

Danmarkskort, jf. bilag 1. 

 

Kravet om Grønt Danmarkskort i kommuneplanerne blev indført med en ændring af planloven i 

2014. Derfor kan DN’s afdelinger klage over kommuneplaner hvor Grønt Danmarkskort mang-

ler. Tag kontakt til sekretariatet for at få hjælp til en eventuel klage.  

 

Grønt Danmarkskort er en national interesse. Det betyder, at staten skal påse, at kommune-

planerne indeholder udpegninger og retningslinjer for Grønt Danmarkskort i overensstemmelse 

med lovens krav.  

 

3. Gamle og nye udpegninger 

Kommunerne planlægger allerede i dag for naturinteresser i det åbne land og foretager en ud-

pegning på kort. Det drejer sig for eksempel om, hvor der ønskes ny skov (skovrejsningsom-

råder), hvor der ligger naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, og hvor der kan 

laves grønne korridorer (økologiske forbindelser/spredningskorridorer). Disse udpegninger skal 

fortsat ske i kommuneplanerne. 

 

Med Grønt Danmarkskort tilføjes to nye forpligtelser, som skal sikre, at kommunerne fremover 

planlægger mere ensartet og strategisk for naturen:  
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1) Styrket fokus på at skabe sammenhæng mellem eksisterende naturarealer – også på 

tværs af kommunegrænser.  

2) Sikrer ensartethed i de kommunale udpegninger på baggrund af nye nationale kriterier 

og krav om, at anvende et nyt forbedret fagligt grundlag – Digitale Naturkort.  

 

4. Sådan skal kommunerne udpege Grønt Danmarkskort 

Alle Natura 2000-områderne på land skal indgå i kortet og udgør således skelettet i Grønt 

Danmarkskort. Ved udpegning af øvrige eksisterende og potentielle naturområder til kortet, 

skal kommunerne anvende følgende kriterier i prioriteret rækkefølge: 

 

1) Eksisterende værdifulde naturområder uden for Natura 2000-områderne. 

2) Nye naturområder, som kan udvide eller skabe sammenhæng mellem eksisterende 

værdifulde naturområder, herunder i tilknytning til og mellem Natura 2000-områder. 

3) Naturområder, som samtidig bidrager til andre formål, herunder klimatilpasning og kli-

maforebyggelse, et bedre vandmiljø eller rekreation.    

 

For pkt. 1 kan det f.eks. dreje sig om arealer beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, fredede 

områder, nationalparker, natur- og vildtreservater, skove og klitfredede arealer og levesteder 

for truede plante- og dyrearter.  

 

For pkt. 2 kan det f.eks. dreje sig om arealer, der tidligere har været natur, marginale land-

brugsjorde, omdriftsarealer i forsumpning og naboarealer til eksisterende natur. 

 

For pkt. 3 kan det f.eks. være arealer i ådalene, arealer med en ringe kvælstofomsætning frem 

til kysten (N-retention), bynære arealer og grønne kiler mellem bosætninger. 

  

Kommunen skal desuden sikre, at der er sammenhæng med nabokommuners udpegninger.   

  

Digitale Naturkort er et planlægningsredskab udviklet af Miljøministeriet (nu Miljø- og Fødeva-

reministeriet), som kommunerne skal anvende ved udpegningen af Grønt Danmarkskort (jf. 

planloven § 11 a stk. 2). Kortene er offentligt tilgængelige på internettet.  

 

De Digitale Naturkort er en samling kort, der tilsammen viser, hvor den mest værdifulde natur 

findes i dag. Kortlagene er konstruerede ud fra den tilgængelige viden om, hvor de truede ar-

ter findes, hvor den højeste artstæthed er, og hvor de bedste levesteder er mm.  

 

I finder Digitale Naturkort og vejledning til brug af kortene her: 

 

http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis-plangroendk  

http://miljoegis.mim.dk/fagtekster/nst/vejledning_digitalenaturkort.pdf 

 

http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis-plangroendk
http://miljoegis.mim.dk/fagtekster/nst/vejledning_digitalenaturkort.pdf
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5.   Sådan bidrager DNs afdelinger til udpegning på kort 

Grønt Danmarkskort består af konkrete udpegninger på kort og af tilhørende retningslinjer for 

de udpegede områder. Retningslinjerne fastlægger, hvordan områderne skal beskyttes – pri-

mært mod byggeri og anlæg, der kan true naturen i områderne. De fastlægger også, hvordan 

områderne skal forvaltes, når myndighedernes behandler ansøgninger om dispensationer, til-

ladelser og godkendelser i lovgivningen. Som DN afdeling kan I bidrage til både udpegning på 

kort og udformning af retningslinjerne. 

 

DNs afdelinger har et stort kendskab til den lokale natur. Derfor vil det være forholdsvis let for 

afdelingerne at udpege de større naturområder, som bør indgå i udpegningerne på kortet. Fle-

re DN afdelinger har tidligere udarbejdet deres bud på Fremtidens natur, som kan udgøre et 

værdifuldt skelet for afdelingens videre arbejde med at udpege natur til Grønt Danmarkskort. 

  

Det kan være mere vanskeligt at udpege de områder, hvor der ikke er natur i dag, men som 

har et stort potentiale for udvikling af ny natur og sammenbinding af eksisterende natur. 

 
Brug landskabets ledelinjer 

Ledelinjer i landskabet er ofte levested for mange dyr og planter. Det kan dreje sig om: 

 Lave fugtprægede bånd omkring vandløb 

 Højtliggende tørre rygninger 

 Læhegn 

 

Der kan også være tale om egentlige landskabsstrøg, f.eks. hele ådale, skovklædte åse og 

inddæmmede arealer. 

 

Gamle kort, der viser tidligere moser, fjordarme og skove kan være nyttige til at få overblik 

over, hvor der tidligere har været levesteder og ledelinjer i landskabet for det vilde plante- og 

dyreliv. Ledelinjer bør have en hvis bredde (helst minimum 6 meter) for at skabe bedre forhold 

for biodiversiteten. 

  

Det vil derudover være en fordel at inddrage så mange af også de mindre § 3-områder som 

muligt. Det vil skabe større, mere sammenhængende og mere robust natur, både for den na-

tur, der er der i dag, og den nye natur, som Grønt Danmarkskort skal bidrage til at etablere.  
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Det er vigtigt, at de områder der udpeges, så vidt muligt er permanente naturarealer eller kan 

blive permanente naturarealer.  

 

Brug gerne Digitale Naturkort, for at få et overblik over, hvor i kommunen, der er størst biodi-

versitet. Brug www.arealinformation.dk til at få overblik over de øvrige natur- og landskabsin-

teresser. 

 

Prioritering af naturområder 

I en prioritering af hvilke arealer I som afdeling peger på til Grønt Danmarkskort, kan følgende 

prioritering anvendes: 

 

1. Mere natur etableres først og fremmest, hvor naturen trænger mest:  

a. I tilslutning til eksisterende værdifuld (rig) natur: gamle overdrev, heder, moser 

og engstrøg, gamle skove, lysåbne skove, klitter. 

b. Understøtter bevaring af truede og sårbare plante- og dyrearter: rødlistede ar-

ter, EU’s naturdirektiver. 

c. Understøtter migrerende plante- og dyrearter. 

d. Giver større sammenhængende naturområder med mulighed for fri dynamik. 

 

2. Mere natur etableres, hvor det bidrager til at udmønte eksisterende forpligtelser: 

a. Konvertering af landbrugsarealer i omdrift til naturarealer i Natura 2000-

områder og nationalparker. 

b. Ekstensivering af drift i Natura 2000-områder og nationalparker. 

c. Genskabelse af naturlig hydraulik i områder, der samtidigt bidrager til opfyldelse 

af mål i vandområdeplanerne. 

d. Beskyttelse af grundvandet, særligt i de nitratfølsomme indvindingsområder 

(NFI) og de pesticidfølsomme indvindingsområder (hvor de er kortlagte), f.eks. 

ved at understøtte indsatsplanerne for drikkevandsbeskyttelsen. 

 

3. Mere natur etableres, hvor det binder eksisterende natur sammen:  

a. Danner mosaikker af moser, enge, søer, vandløb, overdrev, heder, skove. 

b. Danner ledelinjer for dyr i landskabet (landbrug, produktionsskove, bymiljøer). 

 

4. Mere natur etableres, hvor det giver synergi med andre samfundsformål: 

a. Beskytter grundvandsmagasiner og grundvandsdannende arealer. 

b. Bedst muligt bidrager til CO2-reduktion, f.eks. konvertering af omdriftsarealer til 

natur eller ekstensivering af driften på humusholdige jorder. 

c. I ådale for at modvirke oversvømmelser af landbrugsjord og bebyggelser (klima-

tilpasning). 

d. Fredede områder og områder, der har høj prioritet for fremtidig fredning. 

e. Skabelse af høj biodiversitet i gamle råstofgrave. 

 

Derudover kan følgende forhold overvejes: 

 

 Ved udlæg af ny natur skal der også tænkes i større sammenhængende landskaber.  

I nogle landskaber vil skovtilplantning være uønsket. I andre landskaber kan det være 

hensigtsmæssigt at lade bybånd brydes af naturområder. Netværket kan også bidrage 

til landdistriktsudvikling. Det sker for eksempel ved at skabe nye herlighedsværdier, der 

kan fastholde og tiltrække bosætning. Eller ved at styrke landbrugets driftsbetingelser 

gennem multifunktionel jordfordeling, hvor landbrugsarealer får bedre arrondering, og 

arealer samles og overgår til natur. Ændring af omdriftsarealer til vedvarende græspro-

duktionsarealer til grøn biomasseproduktion. 

 

 Bedre mulighed for friluftsliv og øget sundhed, som konsekvens af mere natur at ophol-

de sig i. Beskyttelsen af naturen går forud for benyttelseshensyn. Robust natur tåler 

bedre at blive anvendt til aktiviteter, som kan slide på naturen. Flere mennesker værd-

http://www.arealinformation.dk/
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sætter oftest landskabelig skønhed, også selvom det ikke rummer natur af høj kvalitet 

og stor biodiversitet. 

 

 Klimatilpasning kan samtidig bidrage til at skabe mere natur, ved at vælge løsninger 

som favoriserer natur. 

 

 Kendskab til lodsejere, der er lokale fyrtårne for at fremme naturen lokalt og finde løs-

ninger til at løse konflikter mellem landbrugets arealanvendelse og mere natur. 

 

6. Retningslinjer sikrer naturen i netværket 

Det er et krav, at kommuneplanen fastlægger retningslinjer, som sikrer, at det samlede natur-

netværk beskyttes mod indgreb i form af byvækst, veje, andre tekniske anlæg med videre. 

Kravet har eksisteret længe og forventes fremover også at omfatte udpegninger til Grønt 

Danmarkskort. 

 

Retningslinjerne skal overholdes, både når det gælder udarbejdelse og administration af lokal-

planer og kommuneplantillæg, og når det gælder administration af dispensationer, miljøgod-

kendelser og tilladelser, f.eks. landzonetilladelser. Derfor er ordlyden af retningslinjerne vigtig. 

Der er for eksempel stor forskel på, om man ikke må - eller ikke bør tillade byggeri og anlæg 

som kan skade naturen i området. Eller om man skal undgå - eller blot så vidt muligt skal 

undgå.  

 

I mange tilfælde har lovgivningen dog fastlagt meget præcist, hvad kommunen er forpligtet til 

at tillade eller godkende. Kommuneplanens retningslinjer kan dermed ikke være mere restrik-

tive end loven giver mulighed for. Derfor er det ikke altid muligt at skrive SKAL frem for BØR i 

en retningslinje. Men kommunen har ofte et spillerum inden for hvilket, den kan vælge en for-

mulering af retningslinjen, der bedst muligt fremmer naturen. Retningslinjerne kan også op-

fordre til at prioritere og fremme naturen i områderne.  

 

7. Sådan opnås indflydelse på Grønt Danmarkskort 

Jo tidligere DN afdelingen kommer med input til, hvilke områder, der bør indgå i Grønt Dan-

markskort og til udformning af retningslinjerne, jo større er chancen for indflydelse på det en-

delige resultat.  

 

Input kan både være i form af et færdigt forslag til udpegning, eller det kan være nogle klare 

principper for prioritering af naturområder.  

 

Det er også en god idé så tidligt som muligt at bringe debatten op i diverse samarbejds- og 

politiske fora, herunder møder i Grønt råd, kommunale kontaktmøder, pressekommentarer 

m.v.  

 

Når forslaget til kommuneplan sendes i høring, er det vigtigt, at afdelingen kommenterer kon-

struktivt på kommunens forslag til Grønt Danmarkskort. Ros de gode elementer, og kom med 

konstruktive forslag til udbedring af manglerne, herunder forslag til udskiftning eller supplering 

af arealer til Grønt Danmarkskort og til formulering af retningslinjer.  

 

Konkret kan afdelingen i gennemgangen af kommunens forslag lægge mærke til: 

 

 Hvilke naturområder er udpeget? Er kommunes vigtigste naturområder med? Brug je-

res lokale kendskab til naturen, de tilgængelige Digitale Naturkort, samt tidligere kom-

munale naturplaner og udpegninger. Har kommunen f.eks. en naturkvalitetsplan? 

 Hvilke skove er udpegede? – mange skove drives intensivt, og naturen har ikke nød-

vendigvis gode betingelser her. 

 Er de områder udpeget, hvor det er mere sandsynligt, at der kan komme ny natur end 

andre steder i kommunen?   
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 Er det de rigtige fredninger, der er udpegede? Vær opmærksom på, at fredninger ikke 

nødvendigvis er gennemført for naturens skyld. Et intensivt dyrket landbrugslandskab 

kan være fredet, f.eks. mod ny bebyggelse, da det er et smukt landskab med flotte ud-

sigter. En sådan fredning bidrager ikke nødvendigvis til beskyttelse af biodiversiteten.  

 Hvilke landskabskorridorer er udpeget? Vandløb med naturlige forløb, brinker og bred-

vegetation er gode spredningskorridorer, mens udrettede vandløb med dyrkede marker 

til kanten næppe er til gavn for mange arter.    

 

8. Fra udpegninger på kort - til egentlig natur 

Selv om Grønt Danmarkskort er et vigtigt skridt mod mere og bedre natur i Danmark, hjælper 

det ikke direkte naturen, at der tegnes streger på et kort. Derfor er det fremover en vigtig op-

gave for DN-afdelingen at arbejde for, at områder i Grønt Danmarkskort, der ikke er natur, 

bliver det i fremtiden. 

 

Grønt Danmarkskort skal gradvist realiseres ved hjælp af statens, kommunernes og privates 

indsats for naturpleje, naturgenopretningsprojekter, vådområdeprojekter, klimatilpasninger og 

skovrejsning mv. 

 

Staten har ikke taget reelle initiativer til at gøre kortet til virkelig natur. Statens intention er, 

at kortet realiseres gennem frivillighed hos lodsejerne. De kan vælge, at anvende de tilskuds-

muligheder som findes nationalt og under EU’s Landdistriktsprogram til f.eks. at finansiere en 

omlægning af landbrugs- eller skovbrugsdriften til mere naturvenlig drift, udtagning af lav-

bundsarealer og skovrejsning. 

 

Kortet kan også blive til virkelig natur gennem multifunktionelle jordfordelinger og indsatser 

for udlægning af omdriftsarealer til vedvarende græs til grøn biomasse. 

 

Som DN afdeling kan I diskutere naturnetværket - herunder virkemidler til at omdanne kortet 

til virkelighed, med afdelingerne i nabokommunerne. Og I kan bringe det op på samrådsni-

veau. 

 

Konkret kan afdelingerne: 

 Prioritere forslag til naturpleje på de naturtyper, der er mest sjældne og mest artsrige: 

o overdrev, heder, moser, næringsfattige enge, lysåbne skove, strandenge – kyst-

natur, der trues af havstigninger, har behov for nye arealer. 

 

 Prioritere generel naturforbedring for særligt truede og sårbare plante- og dyrearter.  

 

 Prioritere konvertering og/eller ekstensivering af drift på arealer, der grænser op til de 

naturtyper, der er mest sjældne og/eller mest artsrige. 

 

 Prioritere naturgenopretning som giver levesteder for truede og sårbare plante- og dy-

rearter, og som genopretter økosystemfunktioner: 

o Naturlig hydrologi 

o Dødt ved 

o Græsning 

o Mindsker næringsstof- og/eller sprøjtegiftbelastningen.  

 

 Prioritere de steder, hvor der er interesse blandt lodsejere, fonde mv. for at omlægge, 

naturgenoprette, pleje osv. 

 

 Foreslå, at støttemidler mv. prioriteres indenfor det nationale naturnetværk, så der bli-

ver incitament til at tage naturhensyn. 
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9. Eksempel på forslag til Grønt Danmarkskort  

 

I kommuneplanerne i 2017 skal kommunerne udpege Grønt Danmarkskort.  

DNs lokalafdelinger kan sende deres forslag til udpegning af arealer, der skal med i Grønt 

Danmarkskort. Jo tidligere i processen med kommuneplanarbejdet jo bedre. 

 

I kommunernes arbejde med at udpege et Grønt Danmarkskort skal de anvende de digitale 

kort om natur, som er samlet i kortportalen: ’De Digitale Naturkort’.  

 

Kommunerne er ikke forpligtet til at bruge alle kortene på kortportalen, men kan vælge at ind-

drage flere eller færre af dem i deres arbejde med Grønt Danmarkskort. Kommunerne kan og-

så inddrage yderligere oplysninger. 

 

Lokalafdelingerne bør i så stort omfang som muligt, også bruge kortportalen ’De Digitale Na-

turkort’ til at udarbejde afdelingens eget forslag til udpegning af arealer, der bør indgå i Grønt 

Danmarkskort.  

 

Nedenfor er vist et eksempel på, hvordan kort fra ’De Digitale Naturkort’ kan bruges og sam-

menstilles til et forslag til udpegning af arealer, der bør indgå i et Grønt Danmarkskort.  

 

Eksemplet er tænkt som inspiration til en enkel og let måde at udarbejde afdelingens forslag til 

udpegningen af arealer i Grønt Danmarkskort. Eksemplet forudsætter ikke, at der er rådighed 

over digitale tegne- og analyseprogrammer.  Eksemplet kan således anvendes umiddelbart ved 

adgang til internettet.  

 

Eksemplet kan også anvendes som grundlag for videre detaljering af afdelingens forslag til et 

Grønt Danmarkskort.  

 

Udpegningen af arealer, der bør indgå i Grønt Danmarkskort, kan sendes til kommunen. Sam-

men med udpegningen, kan afdelingen sende ønsker til de retningslinjer, som afdelingen fin-

der, bør fastsættes i kommuneplanen.  

 

Hvad indeholder eksemplet?  
Eksemplet tager udgangspunkt i et allerede eksisterende kort, der har navnet: Det Grønne 

Danmarkskort. Det Grønne Danmarkskort fik sit navn, før det blev besluttet, at kommunerne 

skal udpege Grønt Danmarkskort i kommuneplanerne. Det har beholdt sit navn.  

 

I det følgende benævnes dette eksisterende kort: ’Det eksisterende Grønne Danmarkskort’.  

I eksemplet suppleres ’Det eksisterende Grønne Danmarkskort’ med yderligere udpegninger af 

arealer. I eksemplet er valgt at supplere med udpegning af lavbundsarealer og skråninger.  

 

Tilsammen giver det et forslag til udpegning af arealer i et Grønt Danmarkskort. I det følgende 

benævnes dette kort: ’Forslag til Grønt Danmarkskort’. 

 

Dette forslag kan suppleres med udpegning af yderligere arealer. I eksemplet er vist nogle 

forslag hertil. 
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Kortportalen ’De Digitale Naturkort’ 
Kortportalen ’De Digitale Naturkort’ findes på adressen: 

http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis-plangroendk. Se figur 1. 

 

Kortportalen rummer som nævnt mange forskellige kort. De er samlet i kategorier.  

Til venstre for kortet ses menuen med de kategorier, der er i kortportalen. Hver kategori rum-

mer forskellige kort. Ved klik på pilene ud for den enkelte kategori ses kortlagene i de enkelte 

kategorier.  

 

De enkelte kortlag i kategorierne kan tændes og slukkes. Det gøres ved klik på det runde ikon.  

Der er også oplysninger om indholdet i de enkelte kortlag. De findes ved klik på pilen ud for 

det enkelte kortlag. 

 

 
Figur 1: Når kortportalen ’De Digitale Naturkort’ åbnes vises et kort over Danmark. Læs even-

tuelt mere om anvendelsen af kortportalen ’De Digitale Naturkort’ på: 

http://miljoegis.mim.dk/fagtekster/nst/vejledning_digitalenaturkort.pdf  

 

http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis-plangroendk
http://miljoegis.mim.dk/fagtekster/nst/vejledning_digitalenaturkort.pdf
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Det eksisterende Grønne Danmarkskort 
I kortportalen ’De Digitale Naturkort’ er der et kortlag, der betegnes Det Grønne Danmarks-

kort. Se figur 2.  

 

Kortet sammenstiller:  

 Natura 2000 områder  

 Fredede områder 

 Beskyttede naturtyper (§ 3 natur),  

 Områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, dvs. kommuneplanens særlig værdi-

fulde naturområder og økologiske forbindelser (økologiske spredningskorridorer) 

 Skove  

 Natur- og vildtreservater 

Det eksisterende Grønne Danmarkskort viser således eksisterende natur og arealer, som 

kommunerne har udpeget som potentielle naturarealer og økologiske forbindelser.  

 

 
Figur 2: Kortudsnit ved Billund Kommune af Det eksisterende Grønne Danmarkskort fra kort-

portalen ’De Digitale Naturkort’. 
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Fra ’Det eksisterende Grønne Danmarkskort’ til’ Forslag til Grønt Danmarkskort’  
Når afdelingen skal foreslå arealer, som skal udpeges i Grønt Danmarkskort, peges der her i 

vejledningen på, at prioritere arealer, hvor naturen trænger mest; arealer, der bidrager til at 

udmønte forpligtelser; og arealer der vil kunne binde eksisterende natur sammen. Se også 

ovenfor i afsnit 4. 

 

Etablering af mere natur og økologiske forbindelser (spredningskorridorer) på lavbundsarealer 

og på skråninger vil særligt kunne bidrage til disse tre formål.  

 

Det skyldes, at lavbundsarealer og skråninger ofte har været oprindelige vigtige naturområder, 

og har haft en vigtig funktion som forbindelse mellem naturområder.  

 

Lavbundsarealer og skråninger ligger desuden ofte i tilslutning til eksisterende natur, ligesom 

de kan bidrage til at få genskabt fri dynamik mellem naturområder, en naturlig hydraulik og 

ikke mindst være vigtige ledelinjer og trædesten for planter og dyr i landskabet (økologiske 

forbindelser).  

 

Kort i kortportalen ’De Digitale naturkort’ med lavbundsarealer og skråninger ses i figur 4.  

 

 
Figur 4: Kortudsnit ved Billund Kommune af ’Lavbund vedtaget’, ’Lavbund - organiske’ og 

’Skråninger’ fra kortportalen ’De Digitale Naturkort’. 
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Som det ses i figur 4, er der 2 kortlag for lavbund i ’De Digitale Naturkort’.  

 

Det ene kortlag viser organiske lavbundsarealer, der ikke dyrkes intensiv (se figur 5). Det an-

det kort viser ’Lavbund vedtaget’, dvs. kommuneplanenes udpegning af lavbundsarealer, her-

under beliggenheden af lavbundsarealer, der kan genoprettes som vådområder (se figur 6). De 

rummer således ikke nødvendigvis de samme lavbundsarealer. I nogle kommunerne er der 

stor forskel på, hvilke arealer, de to kort viser. Derfor anbefales det, at inddrage begge kort i 

forslaget til Grønt Danmarkskort. 

 

  
Figur 5: Kortudsnit ved Billund Kommune af 

’Lavbund’ (organiske lavbundsarealer, der ikke 

dyrkes intensivt) fra kortportalen ’De Digitale 

Naturkort’. 

 

Figur 6: Kortudsnit ved Billund Kommune af 

’Lavbund vedtaget’(kommuneplanens ud-

pegning af lavbundsarealer, herunder lav-

bundsarealer, der kan genoprettes som 

vådområder) fra kortportalen ’De Digitale 

Naturkort’. 

Samles Det eksisterende Grønne Danmarkskort med de 3 kort, dvs. de to kort med lavbund og 

det ene kort med skråninger har man et samlet forslag til Grønt Danmarkskort. Se figur 7. 

 

Figur 7: Kort ved Billund Kommune med forslag til Grønt Danmarkskort.  
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Supplering af forslaget til Grønt Danmarkskort  
Hvis afdelingen ønsker det, kan forslaget til Grønt Danmarkskort suppleres med yderligere 

udpegninger af arealer end de, der er vist i eksemplet ovenfor i figur 7.  

 

Det kan fx være en supplering med arealer, hvor der er kendskab til, at de rummer potentiale 

som ny natur, men ikke er kommet med.  

 

Nedenfor er der peget på en række andre arealer, som også kan overvejes skal med i Grønt 

Danmarkskort. 

 
Flere skråninger med i forslaget  

I ’De Digitale Naturkort’ er der kun kort over skråninger med en hældning på mere end 15 

grader, og som ikke er intensivt dyrket. I mange tilfælde vil skråninger med en mindre hæld-

ning også kunne være vigtige arealer for ny natur og som forbindelse mellem naturområder.   

Derfor kan det vælges, at supplere forslaget til Grønt Danmarkskort med skråninger, der har  

en lavere hældning end 15 grader.  

 

Det kan fx være skråninger med lokalkendskab om deres værdi som potentiel ny natur, men 

som ikke figurerer på kortet over skråninger i ’De Digitale Naturkort’.  

 

Eller det kan fx være alle skråninger med en vis hældning uanset deres nuværende arealan-

vendelse.  

 

Der findes kort over skråninger med lavere hældning end 15 grader. Skråninger med en hæld-

ning fra 6 til 12 grader kan således ses på kortportalen ’Arealinformation’. Se: 

http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/.  

 

Vær opmærksom på, at denne kortportal ligner ’De Digitale Naturkort’, men kun kan bruges i 

browseren Explorer.  

 
Flere lavbundsarealer med i forslaget 

Vær som nævnt opmærksom på, at der er to kort med lavbund på ’De Digitale Naturkort’. Kor-

tene dækker næsten, men ikke alle lavbundsarealer.  

 

Derfor kan det vælges, at supplere forslaget til Grønt Danmarkskort med oplysning om, at an-

dre lavbundsarealer også skal udpeges i Grønt Danmarkskort. Det kan gøres ved at pege på 

nærmere bestemte lavbundsarealer, eller pege på, at alle lavbundsarealer skal med i Grønt 

Danmarkskort. 

 
Flere økologiske forbindelser med i forslaget  

I forslaget til Grønt Danmarkskort som vist i figur 7 er der naturområder, der ikke er tilstræk-

keligt bundet sammen.  

 

Derfor kan forslaget suppleres med oplysning om, at Grønt Danmarkskort også skal rumme 

bånd – eller økologiske forbindelser - mellem nærtliggende naturområder, der i dag ikke har 

forbindelse til hinanden.  

 

Det kan fx være i landskaber med koncentrationer af tørre naturtyper som heder og overdrev 

eller med våde naturtyper som moser, søer og enge. 

 
Lokal prioritering (bioscore)med i forslaget  

Forslaget til Grønt Danmarkskort kan suppleres med yderligere oplysninger fra ’De Digitale 

Naturkort’.  

http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/
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I dette eksempel er valgt, at pege på kortet ’Lokal prioritering (bioscore)’ fra De Digitale Na-

turkort’. 

 

Dette kort viser arealer, der er levesteder eller potentielle levesteder for rødlistede arter. Se 

figur 8. Kortet er udarbejdet af Århus Universitet til kommunernes arbejde med Grønt Dan-

markskort. Læs eventuelt mere om kortet på: http://dce2.au.dk/pub/SR112.pdf. 

 

Kortet rummer således værdifulde oplysninger om arealer, der er eller kan blive vigtige at be-

skytte og naturgenoprette for at sikre biodiversiteten.  

 

Kortet er centralt i kommunernes arbejde med Grønt Danmarkskort. Det gælder både udpeg-

ning af arealer i kommunernes Grønt Danmarkskort og som grundlag for kommunernes rede-

gørelse og fastlæggelse af retningslinjer for Grønt Danmarkskort.   

 

Vær opmærksom på, at det ikke er hensigtsmæssigt, at have kortet ’Lokal prioritering (Biosco-

re)’ tændt samtidig med forslaget til Grønt Danmarkskort, med mindre der zoomes meget ind 

på kortene.  

 

Men ved at zoome ind kan der dannes et overblik over, om der er arealer, der bør have særlig 

opmærksomhed. Det kan være arealer, der ikke indgår i forslaget til Grønt Danmarkskort, men 

hvor ’Lokal prioritering (Bioscore)’ viser, at det er eller kan være levested for rødlistede arter.  

 

Denne analyse kan også give et overblik over, om der er arealer og økologiske forbindelser, 

der bør af hensyn til rødlistede arter. 

 

 

 

Figur 8: Kortudsnit ved Billund Kommune over ’Lokal prioritering (Bioscore)’.  

 

 

 

http://dce2.au.dk/pub/SR112.pdf
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Fremsendelse til kommunen af forslaget til Grønt Danmarkskort 

Fremsendelse af forslag til Grønt Danmarkskort til kommunen kan ske ved at sende et eller 

flere kort og supplere med uddybende oplysninger. Men det er ikke en forudsætning, at der 

skal sendes et eller flere kort.  

 

Afdelingen kan således sende oplysninger om, at arealer, der er vist på nærmere bestemte 

kort fra ’De Digitale Naturkort’, skal med i Grønt Danmarkskort.  

 

Det kan for eksempel være de arealer, som er på de 4 kort: 1) Det Grønne Danmarkskort, 2) 

Lavbundsarealer – Vedtaget, 3) Lavbund og 4) Skråning). Se figur 7.  

 

Dette kan så suppleres med oplysninger om øvrige arealer, der også bør udpeges. For eksem-

pel nærmere bestemte lavbundsarealer, skråninger bestemte økologiske forbindelser osv. Det 

kan også være nogle principper. For eksempel at alle lavbundsarealer og alle skråninger med 

en bestemt hældning skal udpeges.  

 

 

 

I sekretariatet kan du få yderligere vejledning og rådgivning om Kommuneplan 2017 
og Grønt Danmarkskort. Kontakt: 
 

Kommuneplaner, planprocesser m.v. Nina Larsen Saarnak, nis@dn.dk, 31193238 

Natur, biologi, De Digitale Naturkort, Are-

alinformation  

Therese Nissen, tgdn@dn.dk, 31193231 

Landbrug  Lisbet Ogstrup, lo@dn.dk, 31193209 

  

  

mailto:nis@dn.dk
mailto:tgdn@dn.dk
mailto:lo@dn.dk
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Bilag 1: Bemærkninger til planloven om grønt danmarkskort 

Uddrag om grønt danmarkskort fra bemærkninger til Lov om ændring af lov om plan-

lægning, lov om naturbeskyttelse og lov om aktindsigt i miljøoplysninger og lov om 

naturbeskyttelse, som fremsat 25. januar 2017 (vedtaget af Folketinget 1. juni 2017) 

 

2.12.2. Grønt Danmarkskort  

 

2.12.2.1. Gældende ret  

Efter § 11 a, stk. 1, nr. 13, skal kommunalbestyrelserne, som led i deres kommuneplanlæg-

ning, udarbejde retningslinjer for udpegning af eksisterende og potentielle naturområder, som 

skal indgå i Grønt Danmarkskort samt retningslinjer for prioritering af kommunalbestyrelsens 

naturindsats. Ved fastsættelse af retningslinjer for Grønt Danmarkskort, herunder selve ud-

pegningen af naturområder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort, skal kommunalbestyrelser-

ne tage udgangspunkt i det eksisterende plantema om varetagelsen af naturbeskyttelsesinte-

resserne, herunder beliggenheden af naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser af 

økologiske forbindelser samt af potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser, 

jf. §11 a, stk. 1, nr. 14.  

 

Kommunalbestyrelserne skal anvende Digitale Naturkort, når de udpeger eksisterende og po-

tentielle naturområder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort, jf. § 11 a, stk. 2.  

 

Ved kommunalbestyrelsens udpegning af områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort, skal 

følgende tre kriterier i prioriteret rækkefølge anvendes, § 11 a, stk. 3:  

 

1) Eksisterende værdifulde naturområder udenfor Natura 2000-områder.  

2) Nye naturområder, som kan udvide eller skabe sammenhæng mellem eksisterende værdi-

fulde naturområder, herunder i tilknytning til og mellem Natura 2000-områ- der.  

3) Naturområder, som samtidig bidrager til andre formål, herunder klimatilpasning- og fore-

byggelse, et bedre vandmiljø eller rekreation.  

 

Efter bestemmelsen i § 11 a, stk. 4, forpligtes kommunalbestyrelserne til ved udpegningen af 

naturområder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort, at sikre sammenhæng med nabokom-

muners udpegning af naturområder.  

 

Erhvervsministeren kan efter bestemmelsen i § 11 a, stk. 5, fastsætte regler om etablering af 

lokale naturråd.  

 

2.12.2.2. Erhvervsministeriets overvejelser og den foreslåede ordning  

Med lovforslaget bibeholdes kommunernes planlægning for Grønt Danmarkskort. Planlægnin-

gen for Grønt Danmarkskort skal bidrage til indsatsen for større og bedre sammenhængende 

naturområder. Dette understøtter en positiv udvikling i biodiversitet og indfrielsen af intentio-

nerne med Naturplan Danmark.  

Med forslaget lægges samtidig op til en forenkling af kommunernes planlægning på naturom-

rådet, idet lovens § 11 a, stk. 1, nr. 13 og 14, foreslås samlet til ét plantema, som kommuner-

ne skal fastsætte retningslinjer for og angive på kort. Der er ikke tiltænkt nogen indholdsmæs-

sige ændringer i forhold til kommunernes planlægning for varetagelsen af naturbeskyttelsesin-

teresserne. Med sammenkoblingen af de to plantemaer om Grønt Danmarkskort og naturbe-

skyttelsesinteresserne sker en styrkelse af det faglige grundlag for den samlede planlægning 

for natur og samtidig styrkes sammenhængen på tværs af kommunegrænser.  

 

Kommunernes udpegninger af naturområder til Grønt Danmarkskort indebærer ikke i sig selv, 

at der stilles nye krav til landbruget om naturbeskyttelse. Der lægges således vægt på, at 

kommunernes udpegninger heller ikke på sigt kan påføre lodsejernes begrænsninger i forhold 

til udnyttelse af mulighederne for landbrugsejendomme, f.eks. til udvidelse af husdyrbrug eller 

ny bebyggelse.  
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Kommuneplanens retningslinjer har ikke direkte retsvirkning for borgere, erhverv m.v. Udpeg-

ning af Grønt Danmarkskort kan således ikke sidestilles med udpegninger af Natura 2000-

områder, § 3-områder, fredninger m.v. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til lov nr. 179 

af 24. februar 2015 om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse.  

 

Indsatsen for at sikre flere og større sammenhængende naturområder i Grønt Danmarkskort 

sker parallelt med kommunernes udpegning af udviklingsområder, og det er hensigten, at dis-

se indgår integreret i kommuneplanlægningen. Kommunerne skal i den forbindelse overveje, 

hvordan friluftslivet kan styrkes.  

 

Kommunalbestyrelsernes forpligtelse til ved udpegningen af naturområder, som skal indgå i 

Grønt Danmarkskort, at sikre sammenhæng med nabokommuners udpegning af naturområder, 

videreføres.  

 

Specifikke bemærkninger 

 

Til nr. 31 Efter den gældende bestemmelse i § 11 a, stk. 1, nr. 13 skal kommunalbestyrelserne 

som led i deres kommuneplanlægning udarbejde retningslinjer for udpegning af eksisterende 

og potentielle naturområder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort samt retningslinjer for prio-

ritering af kommunalbestyrelsens naturindsats. Ved fastsættelse af retningslinjer for Grønt 

Danmarkskort, herunder selve udpegningen af naturområder, som skal indgå i Grønt Dan-

markskort, skal kommunalbestyrelserne tage udgangspunkt i det eksisterende plantema om 

varetagelsen af naturbeskyttelsesinteresserne, herunder beliggenheden af naturområder med 

særlige naturbeskyttelsesinteresser af økologiske forbindelser samt af potentielle naturområ-

der og potentielle økologiske forbindelser, jf. § 11 a, stk. 1, nr. 14.  

 

Med den foreslåede bestemmelse i § 11 a, stk. 1, nr. 14, sammenskrives den gældende lovs § 

11 a, stk. 1, nr. 13 og 14. Derved fastholdes kommunalbestyrelsernes planlægning for Grønt 

Danmarkskort samtidig med, at kommunalbestyrelsernes planlægning på naturområdet for-

enkles, idet Grønt Danmarkskort og naturbeskyttelsesinteresserne samles i ét plantema, som 

kommunalbestyrelserne skal fastsætte retningslinjer for og udpege på kort.  

 

Med den foreslåede bestemmelse videreføres kravet om, at kommuneplanen skal indeholde 

retningslinjer for varetagelse af naturbeskyttelsesinteresserne, herunder beliggenheden af na-

turområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, af økologiske forbindelser samt af poten-

tielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser. For at sikre sammenhæng med 

planlægningen for Grønt Danmarkskort præciseres det, at naturområder med særlige naturbe-

skyttelsesinteresser også omfatter »eksisterende Natura 2000-områder på land«. Der er ikke 

tiltænkt nogen indholdsmæssige ændringer i forhold til kommunalbestyrelsernes planlægning 

for varetagelsen af naturbeskyttelsesinteresserne efter planloven.  

 

Der henvises til bemærkningerne til den gældende § 11 a, stk. 1, nr. 13, i Folketingstidende 

2014, 1. samling, A, L94 som fremsat, side 18 og 19. 65 Yderligere præciseres det, at be-

stemmelse i § 11 a, stk. 4, opretholdes.  

 

Det skal af retningslinjerne fremgå, at arealer beliggende i Grønt Danmarkskort ikke kan indgå 

i kommunens udviklingsområder. Kommunerne skal i forbindelse med udpegning af Grønt 

Danmarkskort overveje, hvordan friluftslivet kan styrkes. Derved styrkes anvendelsen af Grønt 

Danmarkskort og fokus på, hvordan udviklingsområder og grønne frirum kan styrke rammerne 

for et aktivt lokalt friluftsliv. 


