Fynsk Naturråds anbefalinger
til
Grønt Danmarkskort

Møde i Det Grønne Råd, Ærø den 25 . september 2018 v/ Dorit Fruergaard

Grønt Danmarkskort
Opgaven

§ 1. Kommunalbestyrelserne skal oprette lokale naturråd,
der skal bistå kommunalbestyrelserne med udpegning af
områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort.
(Bekendtgørelse om etablering af lokale naturråd)

 Hvad er kommunens opgave - planloven
 Naturrådets sammensætning og arbejde
 Naturrådets anbefalinger og mindretalsudtalelser

Grønt Danmarkskort
Planloven (§
§ 11a stk. 1 – 14, stk. 2 og 3)
Kommuneplanen skal indeholde udpegninger og retningslinjer for:
 Naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser
- alle Natura 2000, udvalgte:§3, skove, fredede arealer
Beskyttende
 Potentielle (nye) naturområder
retningslinjer
 Økologiske forbindelser
 Potentielle økologiske forbindelser
- Inkludere områder, som samtidig bidrager til andre formål (klima,
vandmiljø, rekreation).
 Grønt Danmarkskort ( = den samlede udpegning) - retningslinjer
som målretter og prioriterer naturindsatsen

Skal anvende statens digitale naturkort (biodiversitetskort)

Grønt Danmarkskort
– statslige udmeldinger
Grønt Danmarkskort skal sikre en forstærket indsats for større og
sammenhængende naturområder – på tværs af kommunegrænser.
Grønt Danmarkskort er et strategisk planlægnings- og prioriteringsværktøj,
som kan anvendes af både kommuner, stat, foreninger og fonde.
Opfølgning
• Udpegningen af Grønt Danmarkskort udvikles og kvalificeres løbende
som en del af kommuneplanrevisionerne.
• Realiseres gradvist gennem en målretning af de eksisterende
naturindsatser: naturpleje, naturgenopretning, vådområdeprojekter og
skovrejsning mv. – både EU, statens, kommunens og privates
indsatser
• Realiseres på baggrund af frivillighed og i dialog med lodsejere.
• Udelukker ikke en indsats for den natur, som findes uden for Grønt
Danmarkskort.

Kommuneplanen
• Er byrådets plan for de næste 12 års udvikling – angiver de
overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen i
kommunen.
• En helhedsplan med afvejning af mange interesser
(27 temaer §11a)
• Skal leve op til de statslige interesser – staten kan gøre
indsigelse.
• Revideres hvert 4. år.
• Kommunerne skal virke for kommuneplanen
• Borgerne er ikke bundet

Grønt Danmarkskort
tidligere udpegninger
RP05: Udpeget
‘særlige biologiske
interesseområder’
KP09: Regionplanens
‘særlige biologiske
interesseområder’ er
videreført – stort
sammenfald med
kriterierne for Grønt
Danmarkskort.

Grønt Danmarkskort
tidligere udpegninger
RP05: Udpeget
‘særlige biologiske
interesseområder’
KP09: Regionplanens
‘særlige biologiske
interesseområder’ er
videreført – stort
sammenfald med
kriterierne for Grønt
Danmarkskort.
Natura 2000-områder
skal indgå

Fynsk Naturråd
Rammen for arbejdet

• Nedsat af politisk styregruppe den 10.
januar 2018. Inga Blom Thomas i
styregruppen for Ærø.
• Op til de enkelte naturråd at beslutte
‘produktet’ og tilrettelægge arbejdet.
• Arbejdet skal være afsluttet senest den
15. juli 2018.
• De lokale naturråd har en rådgivende
rolle – ikke tillagt myndighedsbeføjelser
og har ikke vetoret.

Fynsk Naturråd
sammensætning

7 erhvervsorganisationer og 8 grønne organisationer:
Organisation/ Forening

Medlem

Suppleant

Navn

Navn

Dansk Ornitologisk Forening

Leif Bisschop-Larsen

Else Klint

Skovforeningen

Anders Ulrich

Lars-Hågen Lange

Patriotisk Selskab

Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn

Stig Bille-Brahe-Selby

Friluftsrådet

Erik Ehmsen

Per Arne Simonsen

Danmarks Naturfredningsforening

Nis Rattenborg

Inger Schiel-Madsen

Fyns Familielandbrug

Ib W. Jensen

Allan Mortensen

Bæredygtigt landbrug

Steen Rasmussen

Bjørn Petersen

Entomologisk Selskab for Fyn

Bo K. Stephensen

Danmarks Sportsfiskerforbund

Søren Knabe

Landbrug & Fødevarer

Torben Lyngsøe Povlsen

Claus Hestholm

Naturvejlederforeningen i Danmark

Rikke Kaas Molin

Christian Heller

Landboforeningen Centrovice

Lars Langskov Nielsen

Hans Jakob Clausen

Dansk Botanisk Forening

Henrik Tranberg

Skovdyrkerforeningen Øerne

Ulrik Nielsen

Heine Fischer Møller

Vandpleje Fyn

Jens Larsen

Chris Gregers Halling

Grønt Danmarkskort
Opgaven - produktet
Naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser
- alle Natura 2000, udvalgte:§3, skove, fredede arealer
Potentielle (nye) naturområder
Økologiske forbindelser
Potentielle økologiske forbindelser
- Inkludere områder, som samtidig bidrager til andre formål (klima,
vandmiljø, rekreation).
Grønt Danmarkskort ( = den samlede udpegning)
Produktet = en række fælles anbefalinger (ikke tegne kort)
Der har været afholdt seks møder og én ekskursion
Konstruktiv dialog

Fynsk Naturråd
Anbefalinger
• at størrelsesordenen af Grønt Danmarkskort på Fyn arealmæssigt
kommer til at svare til arealet i Fyns Amts udpegning af ‘særlige
biologiske interesseområder’.
• at arealer med stor naturværdi og højt potentiale for natur prioriteres
(målrettet kvalitativ udpegning – mest natur for pengene).
• at kommunerne opkvalificerer deres viden om naturen og prioriterer
artsovervågning for at sikre valide data.
• tidlig inddragelse af lodsejere i forbindelse med udpegning af Grønt
Danmarkskort.
• at inddrage fredskovsarealer som potentiel natur i udpegningen.
• at særlige værdifulde skovarealer herunder stævningsskov og skov
med lang kontinuitet skal med i udpegningen som særlig værdifuld
natur.

Fynsk Naturråd
Anbefalinger
• at udlægge en buffer på f.eks. 50 m omkring højt
målsatte/værdifulde vandløb, særlig værdifuld natur og f.eks. 5
meter omkring fredskov. Bufferzonerne skal tilpasses topografi og
særlige naturgivne forhold som f.eks. skrænter og våde områder i samarbejde med berørte lodsejere.
• at der udlægges en 25 meter bufferzone langs saltvandskysterne.
• at humusholdige lavbundsarealer medtages i udpegningen af
potentiel natur eller potentielle forbindelseslinjer, samt ekstensivt
dyrkede lavbundsarealer som ikke er humusholdige.
• at naturligt forekommende ådale prioriteres i udpegningen af
økologiske forbindelseslinjer.
• at ikke naturligt forekommende vandløb kan udpeges som
potentielle økologiske forbindelseslinjer.

Fynsk Naturråd
Anbefalinger

• at forekomst af bilag IV-arter tænkes ind ved udpegning af
potentielle naturområder og forbindelseslinjer.
• at Bilag II-arter på habitatdirektivet og Bilag I-arter på
fuglebeskyttelsesdirektivet bør indtænkes i udpegningen af
økologiske forbindelseslinjer.
• at kommunerne i prioriteringen af værdifulde områder bør
indtænke rød- og gullistearterne.

Fynsk Naturråd
Anbefalinger
• at historiske kort og jordartskort samt grundvandskort inddrages i
udpegningen af potentiel natur.
• at vanskeligt dyrkbare arealer tænkes ind i kortlægningen i
forventningen om, at fremtidige tilskudsordninger tilgodeser disse
arealer. F.eks. arealer med MVJ-ordninger.
• at den statslige klimaudpegning tænkes ind i udpegningen af
potentiel natur.
• at udpegede råstofindvindingsområder tænkes ind i udpegningen
af potentiel natur.
• at isolerede områder med særlig højkvalitetsnatur tages med i
udpegningen af værdifuld natur.

Fynsk Naturråd
Mindretalsudtalelser - opsummering

• Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk
Forening (fælles) - omhandler især bekymringer omkring sikring
af naturområder og naturudvikling uden for Grønt Danmarkskort
(set i lyset af udpegningens omfang) samt en anbefaling om
opdatering af kommunernes viden om naturområderne.
• Landbrugs- og skovbrugsorganisationerne (fælles) – henstiller
til, at der i forbindelse med realisering af Grønt Danmarkskort
sikres, at vandafledningen ikke forringes uden for projektområder.
• Bæredygtigt Landbrug – kommer med en række
tilføjelser/kommentarer til de fælles anbefalinger samt uddyber
den fælles mindretalsudtalelse om sikring af vandafledning.

