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7 gode råd til arbejdet i Naturrådene i forbindelse med eventuelle 

konkrete udpegninger af områder til Grønt Danmarkskort 

 

I nogen naturråd har man valgt at arbejde med konkret udpegning af Grønt 

Danmarkskort. Det betyder, at man som lodsejerrepræsentant kan komme i en situation, 

hvor der i Naturrådet er et ønske om at organisationerne skal komme med specifikke 

forslag til udpegninger. Som lodsejerrepræsentant kan dette opleves problematisk, da der 

kan komme privatejede arealer i spil.  

 

Der er ikke noget krav om, at Naturrådene skal arbejde med konkrete udpegninger og 

indtegninger på kort. Naturrådene kan selv vælge, om de fx vil anlægge en mere 

strategisk tilgang til arbejdet og evt. opstille forslag til retningslinjer for kommunernes 

udpegninger. 

 

I ”Vejledning om etablering af lokale naturråd” står: 
Det vil være op til de enkelte naturråd at beslutte, hvordan arbejdet nærmere 

tilrettelægges, herunder om de omfattede kommuner på forhånd stiller et forslag til 

udpegning til rådighed for rådenes arbejde. Det vil tilsvarende være op til det enkelte 

naturråd, om rådet afslutter sit arbejde med et samlet forslag til udpegning 

inden for det pågældende geografiske område, eller om rådet vælger at komme med 

forslag til udpegninger af enkelte specifikke områder eller forslag på et mere overordnet 

eller strategisk plan.  

 

Hvis man i det lokale naturråd vælger at arbejde med konkrete udpegninger enten på 

eller i nærheden af privatejerede landbrugsbedrifter, er der en række fokusområder som 

kan være helt centrale at få inddraget i arbejdet. Nedenstående er et oplæg til sådanne 

fokuspunkter.  

 

Det bemærkes, at nedenstående supplerer SEGES faglige guide (Grønt Danmarkskort 

og lokale naturråd. En guide til jordbrugets repræsentanter i de lokale naturråd. 

 

 

 

 

 

 

7 gode råd i forbindelse med arbejdet med konkrete udpegninger 

 

1. Skab overblik over om der er landbrugsarealer, der berøres ved de forslag til udpegninger 

2. Peg på offentlige arealer i stedet for private – find alternative arealer 

3. Inddrag de berørte lodsejere direkte i forbindelse med udpegningerne 

4. Beskrive det faglige grundlag for de foreslåede udpegninger 

5. Analyser og beskriv konsekvenserne af udpegningerne 

6. Beskriv hvordan og med hvilke midler udpegningerne forventes realiseret  

7. Gør eventuelt brug af muligheden for mindretalsudtalelser 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192395
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7 gode råd i forbindelse med arbejdet med konkrete udpegninger 

 

1. Skab overblik over, om der er landbrugsarealer, der berøres ved forslag til 

udpegninger 

 

Det er forsat uklart præcis, hvilke konsekvenser det kan have at have jord liggende inden 

for det Grønne Danmarkskort. Men det kan ikke udelukkes at udpegning af både 

landbrugsarealer i omdrift og naturarealer vil kunne få konsekvenser for den fremtidige 

landbrugsproduktion i eller i nærheden af disse områder. 

 

Derfor er det helt afgørende at se på, om de arealer der foreslås udpeget omfatter 

privatejede landbrugsarealer i omdrift eller naturarealer beliggende i nærheden af fx 

eksisterende husdyrproduktioner.  

 

Der bør opstilles retningslinjer for, hvordan et sådan overblik kan dannes - evt. ved at et 

forslag til udpegninger skal indeholde en beskrivelse af ejerforhold m.v. Hvis de enkelte 

organisationer ikke kan tilvejebringe disse oplysninger, bør sekretariatet kunne bidrage 

her til. 

 

Hvis der er tale om private arealer vil inddragelse af de berørte lodsejere være en 

forudsætning (se nedenfor). 

 

 

2. Peg på offentlige arealer i stedet for private – find alternative arealer 

 

Hvis naturrådet har besluttet sig for en proces med udpegning af konkrete arealer, bør 

der i første omgang tages udgangspunkt i offentligt ejede arealer. Naturrådenes 

sekretariat kan bedes om at fremskaffe oplysninger om offentligt ejede arealer – både 

natur og landbrugsarealer. Der bør tages udgangspunkt i disse, hvis der skal foreslås 

arealer til Grønt Danmarkskort. 

 

Ud over offentlige arealer kan der evt.  – efter inddragelse af de berørte lodsejere – 

peges på andre typer af arealer, der allerede er planlagt til andre formål end 

landbrugsdrift – fx vådområdeprojekter eller arealer med planlagt skovrejsning 

 

Se mere om dette i SEGES guide. 

 

 

3. Inddrag de berørte lodsejere direkte i forbindelse med udpegningerne 

 

Hvis man i naturrådet arbejder med at udpege konkrete arealer, vil det være en helt 

afgørende forudsætning for lodsejerrepræsentanterne, at man sikrer inddragelse af de 

lodsejere, der berøres.  

 

Af Vejledning om etablering af lokale naturråd fremgår. 

 
Det vil være naturligt, at naturrådene foretager høringer eller på anden vis inddrager 
berørte lodsejere og andre borgere. Det kan f.eks. være i form af borgermøder, 
workshops eller kontakt til konkrete lodsejere med invitation til at sende forslag eller 
bemærkninger. 
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Dette betyder, at der ikke er noget direkte krav om, at naturrådene skal inddrage berørte 

lodsejere i deres arbejde. Det er derfor afgørende, at landbrugets repræsentanter sikrer, 

at man inddrager ejerne af de arealer, der i spil til det Grønne Danmarkskort, særligt hvor 

der er tale om arealer, der ikke tidligere har været udpeget i kommuneplaner. 

 

En lodsejerhøring giver ikke bare lodsejeren mulighed for at sige ”nej’, men lige så vigtigt 

en mulighed for måske at komme med alternative forslag til udpegninger eller supplere 

rådets arbejde med ny viden. God lodsejerinddragelse er også en forudsætning for, at 

planen kan realiseres, da det jo vil kræve, at lodsejeren medvirker. Som minimum bør 

lodsejere, hvis jord overvejes at indgå i naturrådets anbefalinger høres, men det kan også 

være en rigtig god idé at høre naboerne, da de også kan blive berørt, fx af nye 

naturområder. 

 

Hvis den berørte lodsejer ikke ønsker sit areal udpeget som en del af Grønt 

Danmarkskort, bør dette ikke medtages i udpegningerne. 

 

 

4. Beskriv det faglige grundlag for de foreslåede udpegninger 

 

Eventuelle udpegninger bør hvile på faglige overvejer af, hvorfor arealerne ønskes med i 

det Grønne Danmark. Det er ikke acceptabelt, hvis der lægges op til en proces, hvor 

organisationerne kan foreslå områder uden, at der ligger en beskrivelse af det faglige 

grundlag.  

 

Kommunerne skal stille udtræk af de digitale naturkort til rådighed for naturrådenes 

arbejde. Det bør som minimum være på baggrund af sådanne kortudtræk, at der peges 

på konkrete områder. De udpegede områder bør ledsages af en beskrivelse af 

naturværdierne i området, hvorfor arealet skal forslås udpeget, hvilken indsats, der skal til 

for at realisere eventuelle mål, og hvordan en sådan indsats tænkes gennemført. 

 
Der er ikke som sådan noget krav om en sådan beskrivelse i vejledningen til naturrådene, 
men det fremgår dog, at ”det være hensigtsmæssigt, hvis rådene på et overordnet plan 
beskriver baggrunden for nye udpegninger”. 
 
Læs mere i SEGES guide om de digitale naturkort og det faglige grundlag for evt. 
udpegninger. 

 

Nedenfor gennemgås to konkrete elementer i forbindelse med det faglige grundlag for 

udpegningerne. 

 

• Eksisterende natur og bioscore 

Det fremgår af ”Vejledning om Grønt Danmarkskort og naturbeskyttelsesinteresser” at:  

 
Der er således ikke krav om, at fx alle § 3-arealer, fredede arealer, 

skove eller nationalparker i deres helhed udpeges. Tilsvarende er det ikke et 

krav, at alle potentielle naturområder eller levesteder for fredede arter, som 

måtte fremgå af Digitale Naturkort skal udpeges. Alle Natura 2000-områder 

på land skal dog udpeges og indgå i Grønt Danmarkskort. 

 

http://mst.dk/media/133265/groentdanmarkort_vejledning.pdf
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Det fremgår endvidere, at de områder der skal indgå i det Grønne Danmarkskort er 

områder: hvor naturindholdet på forhånd er stort eller har stort potentiale 

for forbedring, og hvor tiltag for naturen derfor kan iværksættes omkostningseffektivt. 

 

Der bør således ligge en klar afvejning af hvilke områder, der foreslås udpeget uanset 

om de i forvejen er udpeget som beskyttet natur eller lign. Dette betyder også, at der 

ikke bør vælges en tilgang, hvor der foreslås en generel udpegning af fx alle arealer 

med en bioscore eller HNV-værdi over en vis værdi. Dette bør igen hvilke på en 

konkret vurdering og beskrivelse af det faglige grundlag. Det fremgår ikke nogen 

steder af vejledning vedr. naturråd eller grønt Danmarkskort, at bioscore eller lign. 

direkte skal eller kan bruges som grundlag for udpegninger. 

 

• Økologiske forbindelser / korridorer 

Med ”økologiske” menes ikke økologisk – som i økologisk landbrug. Begrebet 

”økologiske forbindelser” tager udgangspunkt i definitionen af den økologiske 

videnskab ”som forholdet mellem de levende væsner og mellem dem og deres miljø”. 

 

Der er som udgangspunkt ikke nogen retningslinjer for størrelse, udformning eller lign. 

af økologiske forbindelser. Dette vil afhænge af en række forhold – herunder hvilke 

arter de udlægges for, hvor de ligger, de omkringliggende landskaber m.v. 

 

Bilag IV i SEGES guide handler om økologiske forbindelser / korridorer. 

 

Det kan bemærkes, at der blandt biodiversitetsforskere er ret stor enighed om, at 

økologiske forbindelser / korridorer ikke er løsningen, hvis man vil gøre en indsats for 

biodiversiteten. Se fx artikel ”Naturen har ikke førsteprioritet i Naturplan Danmark” 

(Politiken 18. november 2014) eller indlæg på Altinget ”Plads er vigtigere end 

korridorer”. 

 

 

5. Analyser og beskriv konsekvenserne af udpegningerne 

 

Det fremgår af vejledningen om naturråd, at rådene for at sikre det bedst mulige grundlag 

for, at forslag, bemærkninger og udtalelser fra de lokale naturråd kan anvendes i den 

videre kommunale proces, i deres udpegning af nye (potentielle) naturområder bør have 

fokus på de rammer, som kommunerne efter bl.a. planloven er underlagt.  

 

Kommunerne er således forpligtede til at afveje udpegningen af konkrete nye 

naturområder mod en række andre hensyn – f.eks. væsentlige erhvervsinteresser. Det vil 

sige, at det bør indgå i de lokale naturråds overvejelser, om udpegning af nye 

naturområder, som kan udvide eller skabe sammenhæng mellem eksisterende 

værdifulde naturområder, inddrager områder udlagt til andre formål efter planloven, som 

ikke er forenelige med en realisering af Grønt Danmarkskort, f.eks. intensivt drevet 

landbrugsjord eller udpegede udviklingsområder. 

 

På denne baggrund bør der i naturrådene lægges op til, at der gennemføres en reel 

konsekvensvurdering af de områder, der foreslås udpeget. For hvert område bør 

beskrives, hvilken betydning en udpegning vil kunne få for den eksisterende land- eller 

skovbrugsdrift. En sådan konsekvensvurdering bør være bredere end der lægges op til i 

https://www.altinget.dk/miljoe/artikel/eksperter-plads-er-vigtigere-end-korridorer
https://www.altinget.dk/miljoe/artikel/eksperter-plads-er-vigtigere-end-korridorer
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vejledningen, således at den også omfatter interesser, der ikke er planlagt for i 

kommuneplanen. Fx eksisterende husdyrproduktioner m.v. 

 

Hvis det vurderes, at det vil kunne have konsekvenser for erhvervet, bør områderne ikke 

medtages i udpegningerne. 

 

I forbindelse med eksisterende husdyrbrug kan fx foreslås en buffer på fx 1 km, hvor der 

ikke arbejdes med udpegning af ny / potentiel natur. 

Se evt. Miljøstyrelsens Kriterier til beregning af friholdt areal omkring husdyrbrug, der blev 

brugt i forbindelse med revisionen af Natura 2000 områdernes afgrænsninger. 

 

 

6. Beskriv hvordan og med hvilke midler udpegningerne forventes realiseret  

 

Som udgangspunkt er der ikke afsat nogen midler til realisering af Det Grønne 

Danmarkskort. Det betyder, at der kan udpeges potentiel natur, som reelt aldrig vil blive til 

natur. Det betyder, at det kan være en ”gratis omgang” for både kommuner og andre 

organisationer at pege på store arealer – men dette ændrer ikke på, at det kan have 

betydning for lodsejere, hvis deres arealer udpeges. Fx kan det ikke udelukkes, at en 

udpegning til potentiel natur vil kunne have betydning for værdisætningen af arealerne 

eller spille en rolle i kommunernes administration af anden lovgivning – fx i forbindelse 

med husdyrloven eller ved landzonetilladelser på de pågældende arealer. 

 

Der bør derfor i forbindelse med evt. udpegninger laves en beskrivelse af, hvordan 

indsatsen tænkes realiseret og hvad det vil koste økonomisk samt hvor en sådan 

finansiering tænkes at komme fra. Hvis der ikke kan anvises realistisk finansiering eller 

på anden måde beskrives hvordan udpegningen kan realiseres, bør der ikke ske en 

udpegning.  

 

 

7. Gør eventuelt brug af muligheden for mindretalsudtalelser 

 

Det fremgår af Vejledning om Naturråd, at der ikke behøver at være enighed om 

naturrådenes anbefalinger, og det er er mulighed for at komme med mindretalsudtalelser. 

 

Hvis man som lodsejerrepræsentant oplever, at der er et ønske i naturrådet om at 

udpege private arealer mod de berørte lodsejeres ønsker, og det er svært at få 

synspunkter og forbehold igennem, kan det evt. overvejes at formulere en række 

forbehold der kan indgå som en mindretalsudtalelse i forbindelse med rådenes endelige 

afrapportering. 

 

Mindretalsudtalelsen kan fx være en afstandtagen fra hele eller dele af forslaget til 

udpegninger med en beskrivelse af, hvorfor man ikke kan bakke op om forslaget (fx 

manglende lodsejerinddragelse, manglende lydhørhed overfor berørte lodsejers ønsker, 

uklarhed om konsekvenser m.v.). 

 

 

 

 

http://mst.dk/media/139255/kriterier-til-beregning-af-friholdt-areal-omkring-husdyrbrug.pdf

