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Kommentarer på et udvalg af anbefalinger fra Lokalt Naturråd 17 
 
Af: Anne-Marie C. Bürger, Amphi Consult 
Dato: 13. maj 2019 
Version 1 
 

Introduktion 
I forbindelse med arbejdet med at udpege områder med stort naturindhold og naturkorridorer er 
forfatteren til dette notat blevet bedt om at kommentere det Lokale Naturråd 17’s anbefalinger. Hvor det 
er muligt, er dette gjort: 

 
Fælles anbefalinger fra lokalt naturråd 17 
1. Grønt Danmarkskort er et dynamisk kort, der løbende kan tilpasses naturudviklingen. 
 
Naturen er dynamisk, og udvikler sig hele tiden. Samtidig er naturen en spejling af hvordan områder og 
arealer forvaltes. Ændres lovgivning på naturområdet eller ændres forvaltningsstrategier, også på nationalt 
eller internationalt niveau, afspejles dette lokalt. 
 
Offentlig tilgængelig viden om arter og steder med natur er i disse år vokset, og udviklingen fortsætter. På 
Danmarks Miljøportal lægges alt offentlig viden om naturarealer og arter, og i løbet af de næste par år 
bliver en ny artsportal for Danmark tilgængelig: Artsportalen. Denne er målrettet private brugere. Gennem 
en løbende udvikling af de to portaler forventes det, at der løbende skabes ny eller mere viden, som der 
kan tages højde for i arbejdet med Grønt Danmarkskort. 
 
At se Grønt Danmarkskort som et dynamisk kort giver derfor god mening. Det bliver derved muligt at tage 
højde for naturens udvikling og ny viden. 
_____________________________ 
 
2. Offentlige arealer skal indgå i udpegningen af Grønt Danmarkskort. 
 
I Faxe Kommunes arbejde med et Grønt Danmarkskort er der fokus på arter og naturtyper, uden 
hensyntagen til om disse befinder sig på offentlige eller private arealer. Endvidere er det et krav fra statens 
side, at alle Natura 2000-områder indgår i udpegningen, også hér uden hensyntagen til ejerforhold. Af disse 
årsager indgår både offentlige og privatejede arealer i arbejdet. 
_____________________________ 
 
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. 
 
Alle Natura 2000-områder i Faxe Kommune er inkluderet i udpegningen af områder med stort 
naturindhold. Denne udpegning viser områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser i kommunen. 
 
For hvert Natura 2000-område er der udarbejdet en Natura 2000-plan, der indeholder en opskrift på, 
hvordan områdets natur skal behandles, for at en række truede, sårbare eller karakteristiske dyr, fugle, 
planter og naturtyper kan udvikle sig positivt. Målene i en Natura 2000-plan konkretiseres i egentlige 
handlinger beskrevet i Natura 2000-handleplaner. Dette er en af måderne hvorpå naturen i et Natura 2000-
område tilstræbes styrket. 
5. Områder med en høj artsscore tilstræbes udpeget som områder med særlige 
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naturbeskyttelsesinteresser. 
 
I Faxe Kommune er områder med stort naturindhold en udpegning, der viser områder med særlige 
naturbeskyttelsesinteresser. I bilag 1 vises udpegningen sammen med artsscorer fra ’Det Digitale Naturkort 
– Biodiversitetskortet’. Det ses, at alle arealer i Faxe Kommune med høj artsscore, ligger i udpegningen. 
_____________________________ 
 
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. 
 
I Faxe Kommune er områder med stort naturindhold en udpegning, der viser områder med særlige 
naturbeskyttelsesinteresser. I bilag 2 vises udpegningen sammen med artsscorer fra ’Det Digitale Naturkort 
– Biodiversitetskortet’ og arealer med §3-beskyttet natur, som det så ud i 2018. Det ses, at større §3-
beskyttede arealer i Faxe Kommune, som ligger inden for eller umiddelbart op ad arealer, hvor der er 
en høj artsscore, ligger i udpegningen. 
_____________________________ 
 
7. Fredninger, hvor formålet med fredningen er at sikre et højt naturindhold, kan udpeges som 
områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser og tilstræbes styrket. 
 
I 2018 gennemgik IUCN-Danmark Danmarks naturfredninger, med henblik på at tjekke, hvor mange danske 
fredninger, der lever op til IUCN’s internationale kriterier for naturbeskyttede områder. I vurderingerne er 
der lagt vægt på, at der skal være et betydeligt naturindhold af dyr, planter eller naturtyper eller en særlig 
geologi. Endvidere er der krav om, at der skal foreligge en offentligt tilgængelig plejeplan og der skal ske en 
forvaltning af de fredede arealer. 
 
Bilag 3 viser, at samtlige fredninger i Faxe Kommune med IUCN-kategorier for naturbeskyttede områder 
ligger i områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, idet udpegningen af områder med stort 
naturindhold viser disse arealer. Disse arealers naturindhold er endvidere forvaltet. 
 
Bemærk dog, at der findes naturfredninger, der ikke er tildelt IUCN-kategorier, fordi der manglede 
offentlige tilgængelige plejeplaner eller dokumentation på, at arealerne blev forvaltet, da IUCN-Danmark 
vurderede fredningerne. Disse naturfredninger bør der også tages højde for, når de inddrages i 
udpegningen af områder med særlige naturinteresser. 
_____________________________ 
 
8. Offentligt ejede skove kan udpeges som områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser. 
 
I Faxe Kommunes arbejde med udpegningen af områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, er der 
fokus på rødlistede arter og steder med en høj andel af faktorer, der understøtter biodiversitet. Uden 
hensyntagen til om disse befinder sig på offentlige eller private arealer. Endvidere er det et krav fra statens 
side, at alle Natura 2000-områder indgår i udpegningen, også hér uden hensyntagen til ejerforhold. De af 
de offentligt ejede skove, der kan lever op til omtalte krav, indgår i udpegningen.  
_____________________________ 
 
9. Arealer, som er vigtige korridorer for truede arter inden for områder med særlige 
naturbeskyttelsesinteresser, kan udpeges som økologiske forbindelser. 
 
Faxe Kommunes arbejde med Grønt Danmarkskort tager udgangspunkt i en udpegning af områder med 
stort naturindhold, der viser områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, herunder truede arter. 
Områderne bindes sammen af økologiske forbindelser, der overordnet set udpeger strækninger og steder, 
det forventes at arter og naturtyper spreder sig igennem. I arbejdet er der derfor taget hensyn til denne 
anbefaling. 
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10. På offentligt ejede arealer, hvor der udvikles friluftsliv, kan økologiske forbindelser udpeges. 
 
I Faxe Kommunes arbejde med økologiske forbindelser (herunder eksisterende- og potentielle korridorer 
samt potentielle naturområder) er der fokus på arter og naturtyper. Udpegningerne tager hensyn til steder 
med natur eller tiltag til udvikling af natur, og om det er muligt at binde områder med stort naturindhold 
sammen. Uden hensyntagen til naturkvaliteten, ejerforhold og andre arealinteresser.  
 
Arealer hvor friluftsliv udvikles kan derfor inddrages i arbejdet, hvis det giver mening, fx ved at leve op til de 
krav der er sat for udpegningerne. Det giver fx ingen mening at udpege økologiske forbindelser på steder 
med friluftsliv, hvor de økologiske forbindelser ikke binder noget sammen. 
_____________________________ 
 
11. Udvikling af turisme og friluftsliv kan indgå i udpegningen af Grønt Danmarkskort, hvor 
naturområder kan bære rekreativ benyttelse. 
 
Turisme og friluftsliv kan sagtens udvikles på steder, der også er udpeget til at indgå i Grønt Danmarkskort, 
og hvor naturområderne kan bære den rekreative benyttelse. I så tilfælde opfordres til at indtænke 
besøgsstyring, så der tages hensyn til den natur og de arter der findes i området samt lokalbefolkningen. 
_____________________________ 
 
12. Udpegningsmuligheder med hensyn til tilbageholdelse af vand i forbindelse med 
skybrudssituationer, klimasikring og miljøprojekter kan undersøges i ådale og/eller på 
lavbundsjorde. 
 
Udpegede arealer i et Grønt Danmarkskort er udelukkende beskyttet efter den gældende danske 
lovgivning. Projekter mht. tilbageholdelse af vand kan derfor sagtens gennemføres under hensyntagen til 
dette. 
_____________________________ 
 
13. Fokus på udpegning af sammenhængende arealer – arealstørrelsen er vigtig, det skal ikke være 
for små arealer, men husk stadig § 3. 
 
I Faxe Kommunes arbejde med Grønt Danmarkskort er der fokus på at få udpeget sammenhængende 
arealer. Dette er gjort ved først at udpege områder med stort naturindhold, og derefter udpege de arealer 
der binder disse områder sammen. 
  
Hvor det er muligt er der taget hensyn til arealernes størrelse, dog med det in mente at trædesten indgår i 
udpegningerne. Trædesten kan i sig selv være små, men indgår de i sammenhæng, kan de sagtens danne 
grundlaget for en korridor. 
_____________________________ 
 
14. Naturarealer i ådale med høj artscore kan udpeges. 
 
Af bilag 1 ses, at dette er der taget højde for i Faxe Kommune. 
_____________________________ 
 
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 
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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). 
 
Ikke relevant for Faxe Kommune, da kommunen er uden nationalparkudpegninger. 
_____________________________ 
 
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. 
 
I arbejdet med Grønt Danmarkskort i Faxe Kommune er der fokus på arter og naturtyper. I udpegningen er 
der således ikke taget hensyn til hverken ejendomsret, rekreative interesser, beliggenheden af 
erhvervsejendomme med husdyrhold mm. 
_____________________________ 
 
3. Arealer, hvor der er en artsscore på mindst 8. 
 
I Faxe Kommune er områder med stort naturindhold en udpegning, der viser områder med særlige 
naturbeskyttelsesinteresser. Bilag 1 viser at arealer med en artsscore på mindst 8 er med i Faxe Kommunes 
udpegninger. 
 
Opmærksomheden bør henledes på, at der er en uoverensstemmelse mellem erhvervsinteressenternes 
pkt. 2 og 3, i de tilfælde, hvor arealer med en artsscore på mindst 8 ligger under 1,5 km fra 
erhvervsejendomme med husdyrhold. 
_____________________________ 
 
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. 
 
I Faxe Kommunes arbejde med Grønt Danmarkskort er potentielle områder overordnet set arealer, der 
endnu ikke er af en kvalitet, der gør, at de kan udpeges som eksisterende korridorer eller områder med 
stort naturindhold. Men de har et naturmæssigt potentiale til at blive det, enten pga. deres beliggenhed 
eller gennem passende forvaltning. Eksempler er en planlagt kørerampe langs Sydmotorvejen, der i dag er 
mark. Ved den rigtige planlægning af anlægget, har stedet mulighed for at udvikle sig til et naturområde 
med lysåben, tør vegetation. Udpegninger som potentielle områder er også rørlagte vandløb eller steder, 
hvor der er kendskab til snarlig naturgenopretning. 
 
Anbefalingerne under dette punkt er derfor meget forskellige fra hvad der arbejdes med i kommunen. 
Arealer med en artsscore på mindst 8 og en bioscore på mindst 15 indgår alle i udpegningerne af et Grønt 
Danmarkskort for kommunen, men aldrig som et potentielt naturområde. 
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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. 
 
Det er der taget højde for i Faxe Kommune, ved at lade afgrænsningernes længde og bredde afhænge af de 
typer der udpeges for. Fx afgrænses ådale og vandløb i agerland forskelligt. En ådal kan karakteriseres som 
en landskabskorridor, med en bred struktur, der indeholder flere forskellige naturtyper. Et vandløb i 
agerland kan karakteriseres som en liniekorridor, med en tynd, sammenhængende struktur.  
_____________________________ 
 
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. 
 
Denne anbefaling giver god mening, hvis der samtidig meldes ud hvilke arter og naturtyper der skal tages 
hensyn til i udpegningerne. Så lang tid dette ikke er tilfældet, må udpegningerne nødvendigvis være 
generelle for at kunne dække alt. 
_____________________________ 
 
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. 
 
Denne anbefaling binder områder sammen og sikrer muligheden for at arter kan bevæge sig, migrere og 
udveksle individer imellem bestande i forskellige naturområder. Økologiske forbindelser, der ikke binder 
naturområder sammen, har til gengæld andre kvaliteter: De kan ’fange’ arter, der lever i isolerede 
bestande, og give disse en mulighed for at udbrede sig til andre steder, hvorved en lokal bestand af arten 
og dennes genpulje kan undgå at uddø. Dette er også en del af biodiversitetskonceptet. 
 
Af samme årsag er der i Faxe Kommune også udpeget økologiske forbindelser ’væk fra’ eksisterende 
naturområder/kerneområder, men med kontakt til disse. 
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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. 
 
I Faxe Kommunes arbejde med udpegningen af områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, er der 
fokus på rødlistede arter og steder med en høj andel af faktorer, der understøtter biodiversitet. Endvidere 
er det et krav fra statens side, at alle Natura 2000-områder indgår i udpegningen. Da målet også er at 
udpege arealer af en vis størrelse, er der flere steder inddraget områder med moderat naturindhold, der 
ligger op til områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser. Det være arealer med en lav bioscore eller 
med §3-beskyttet natur, men uden et højt og/eller bemærkelsesværdigt naturindhold. Da disse områder 
ligger op til arealer af højere kvalitet og en evt. god frøbank (af plantefrø), vil de med den passende 
forvaltning over tid sandsynligvis godt kunne opnå lignende standard. 
_____________________________ 
 
2. Alle åbne vandløb har værdi i forhold til stort naturindhold og bør udpeges. 
 
Denne anbefaling kræver en præcisering af hvad et vandløb er og hvad der forventes af vandkvaliteten. I 
meget data om vandløb indgår også afvandingsgrøfter i det åbne land og i skovene, uagtet længde og 
bredde og om de er vandførende hele året eller ej. Mange af disse vandløb er af en naturkvalitet, på niveau 
med vejgrøfter mellem opdyrket mark og vej. Ligger vandløb af en sådanne kvalitet op ad andre arealer 
med højere naturværdi, tages de med i Faxe Kommune, men i sig selv har de ikke bidraget til 
datagrundlaget for udpegningerne. 
_____________________________ 
 
3. Ådalene skal udpeges sammen med de åbne vandløb. 
 
I Faxe Kommune er ådale med minimum en moderat naturkvalitet udpeget, hvis det åbne vandløb i ådalen 
er udpeget til at indgå i Grønt Danmarkskort. Mindre ådale, der i dag er opdyrkede og som løber langs en 
reguleret eller rørlagt å, og hvor der ikke foreligger planer om naturgenopretning er ikke taget med. Men 
da udpegningerne er dynamiske, kan disse steder altid inddrages, hvis der sker ændringer i forvaltningen af 
områderne. 
_____________________________ 
  
4. Områder med artscore på mindst 5 skal udpeges som områder med særlige naturinteresser 
 
I Faxe Kommune er områder med stort naturindhold en udpegning, der viser områder med særlige 
naturbeskyttelsesinteresser. Af bilag 1 ses, at områder med en artsscore på mindst 5 indgår i Faxe 
Kommunes udpegninger af områder med særlige naturinteresser. 
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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. 
 
I Faxe Kommunes arbejde med Grønt Danmarkskort, er der fokus på tilstedeværelsen af arter og 
naturtyper, men ikke på et niveau hvor fx sårbar natur fremhæves specielt. Endvidere er der heller ikke 
indtænkt redskaber til hvordan kvaliteten af naturarealer kan forbedres. Der ses mere på om 
naturarealerne er der eller ej. Af samme årsag er der i projektet ikke udlagt sprøjtefrie bufferzoner omkring 
områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser. 
 
2. Fokus på at genåbne vandløb, da dette medfører større vandreservoirs og skaber dynamik 
mellem udvikling af naturen og tiltag mod klimaforandringer. 
 
I Faxe Kommune indgår der rørlagte vandløb i udpegningerne af et Grønt Danmarkskort. Arealerne vil da 
være udpeget som potentielle, i håbet om at det kan tilskynde til en proces, hvor de udpegede 
vandløbsstrækninger genåbnes. 
  
 
3. Fokus på udpegning af gamle naturområder (især skov), da de har størst biodiversitet. 
 
I Faxe Kommune har ønsket været at få udpeget så mange naturområder med lang kontinuitet som muligt. 
Desværre findes der ingen direkte viden på kommunalt niveau om dette emne. ’Det Digitale Naturkort – 
Biodiversitetskortet’ viser et kortlag med skov, som har været trædækket i mere end 200 år. Kortlaget viser 
dog intet om kvaliteten af disse skove. Der kan sagtens være tale om produktionsskov, der ryddes og 
genplantes med passende mellemrum. Udpegningerne bliver derfor nødt til foregå indirekte. 
Tilstedeværelsen af visse arter, strukturer, naturtyper, bemærkelsesværdig eller høj biodiversitet, kan 
indikere en lang kontinuitet. Arealer med sådanne karakterer indgår derfor i udpegningerne.  
 
 
4. Kystzonen (300 meter ind i land) bør indgå som økologisk forbindelse, da kystlinjerne udgør 
sammenhængende natur som fungerer som grøn korridor. 
 
I Faxe Kommune indgår kystnære arealer både i udpegningen af områder med stort naturindhold og af 
korridorer. Ikke alle arealer 300 m ind i land er af en naturkvalitet, der berettiger dem til at indgå i et Grønt 
Danmarkskort. Disse er derfor udeladt. 
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Bilag 1. Artsscorer og områder med stort naturindhold i Faxe Kommune 
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Bilag 2. §3-arealer, artsscorer og områder med stort naturindhold i Faxe 
Kommune 
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Bilag 3. Fredede arealer med IUCN-kategorier og områder med stort 
naturindhold i Faxe Kommune 

 
 


