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Resumé 
Faxe Kommune har til kommunens næste kommuneplan ønsket at få udarbejdet kortlag inden for 
naturtemaerne naturbeskyttelse, grønne korridorer og potentielle naturområder. Med det mål at vise, 
hvor der i kommunen er områder med stort naturindhold og hvordan disse kan bindes sammen i et 
stort grønt naturnetværk. 
 
Til dette formål blev der afholdt fem workshops hen over vinteren 2017-18. Her deltog natur- og 
planmedarbejdere fra kommunens afdeling for Center for Plan & Miljø. Møderne var på mellem 2-5 
timer. Der var således god tid til at studere og vurdere det omfattende materiale, der blev 
præsenteret. 
 
Amphi Consult bistod kommunen i processen, ved at datafiske, klargøre, præsentere og fintegne 
materiale. Endvidere planlægge og være tovholder på alle workshops, samt samle op på diskussioner 
og beskrive de vigtigste beslutninger. 
 

Introduktion 
De gode naturområder ligger spredt rundt i landet, og planter og dyr kan have vanskeligt ved at 
vandre eller spredes fra ét levested til et andet. Små bestande kan føre til indavl, og bl.a. derfor er 
der brug for naturkorridorer mellem værdifulde naturområder, til gavn for områdernes planter, dyr 
og svampe. 
 

Den biologiske mangfoldighed er grundlaget for økosystemernes sundhed og stabilitet. Tabet af 
biodiversitet kan minimeres med en god grøn struktur, hvor der gives plads til arters mulighed for at 
udvikle sig, bevæge sig, migrere, udbredes og udveksle individer imellem bestande i forskellige 
naturområder. Naturkorridorer som del af den grønne struktur er derfor blevet en vigtig medspiller i 
forvaltningen af fremtidens natur, hvor formålet er at sikre arters og naturtypers overlevelse, også på 
tværs af landegrænser i Europa. Her kan naturkorridorer bidrage til en styrket grøn struktur, fx ved 
etablering af forbindelser mellem eksisterende større naturområder. 
 

Gennem en integreret arealforvaltning og omhyggelig fysisk planlægning, kan der tages højde for 
både gode naturområder og naturkorridorer, der binder disse områder sammen. Korridorerne kan 
allerede være til stede som naturlige træk i landskabet, de kan opstå ved at genoprette sløjfede 
naturområder eller ved etablering af helt nye, og kan forbedre den samlede kvalitet af landskabet i 
almindelighed.  
 

Begrebet naturkorridorer omfatter såvel trædestenskorridorer (step-stones) som sammenhængende 
korridorer. De kan være af lokal, regional eller national betydning. Nogle korridorer kan også have 
international betydning, fx lange bjergkæder, store floder med floddale o.l. i Europa. 
 

I dette notat er fokus på de eksisterende terrestriske naturarealer i Faxe Kommune. Naturområder 
med stort naturindhold udpeges og bindes sammen af naturkorridorer af typerne kyst, våd, tør og 
skov. Kommunen følger således den linje der er lagt i mange andre kommuner i Region Sjælland, 
inspireret af regionens arbejde med emnet mellem 2010-2012. 
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Karakteristik af naturkorridorer 
Naturkorridorer er spredningsveje for vilde dyr, planter og svampe. Naturkorridorer kan fungere som 
selvstændige levesteder eller blot som passager for arter. Naturkorridorer behøver ikke nødvendigvis 
at være sammenhængende. Nogle organismer kan godt klare mindre spring over større områder med 
ugunstige levevilkår. En række små levesteder kan således fungere som trædesten (step-stones). 
 

Naturkorridorer bør altid beskrives ud fra, hvad der skal have mulighed for at spredes. Hvis 
naturkorridoren skal virke efter hensigten, skal både den og de levesteder, den forbinder, have 
samme jordbunds-, fugtigheds- og skyggeforhold. Dette kan der fx tages højde for ved, at der som 
minimum skelnes mellem følgende typer af korridorer (figur 1): 
 

• Våde korridorer (fx fersk eng, mose, vandløb, sø, vådområde) 
• Tørre korridorer (fx overdrev, hede, sten- og jorddiger, fortidsminder, råstofområder) 
• Skovkorridorer (fx skov, trægrupper og levende hegn) 
• Kystkorridorer (saltpåvirkede, kystnære naturtyper, fx strandeng og strandoverdrev, klitter) 
• Marine korridorer (fx i havet, fjorde og brakvandssøer) 
 
De marine korridorer arbejdes der ikke med i indeværende opgave. 
 
 
 
  

Kystkorridorer 
- strandeng 
- strandoverdrev 

Skovkorridorer 

Tørre korridorer 
- overdrev, hede 
- fortidsminder 
- diger og gærder 
- råstofområder 

Våde korridorer 
- fersk eng, mose 
- vandløb, søer 
- vådområde 

Marine korridorer 

Figur 1. Eksempler på fem typer af naturkorridorer i et dansk landskab. 
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Spredningsveje 
Forudsætningen for at dyr, planter og svampe benytter naturkorridorer er, at der er mulighed for 
spredning til og i dem, samt at der er mulighed for at de kan etablere sig på egnede levesteder i 
korridorerne. 
 
Spredningsmulighederne er artsafhængige. Overordnet set spreder arter sig ved hjælp af dyr 
(endosoisk, epizoisk), vind, vand eller ved migration. Er en planteart vind- eller vandspredt er det 
jævnligt dokumenteret, at den kan sprede sig over afstande større end 100 km og stedvis større end 
1000 km (Buchwald et al. 2013). De fleste pattedyr, der flytter frø i store mængder i mave, pels og på 
fødder, gør det oftest i distancer på op til 10 km, ofte kortere og sjældent over hav - en såkaldt 
mellemdistancespredning (Buchwald et al. 2013). Endelig bør nævnes myrespredningstilpassede 
plantearter i skovmiljø, der har et relativt ringe spredningspotentiale. 
 
Barrierer 
Barrierer i landskabet kan være menneskeskabte eller naturlige. Veje, jernbaner, vandløb og søer 
samt hav- og fjordområder identificeres ofte som barrierer. Barrierer forhindrer ikke altid spredning 
af arter, men de kan hæmme den. Dog er det paradoksalt, at barrierer for visse arter fungerer fint 
som korridorer for andre. Fx kan motorveje hæmme spredningen af større pattedyr, der gerne vil 
krydse dem, mens markfirben og mange salttolerante plantearter spreder sig langs dem. 
 
Planlægning, etablering og forvaltning 
Når naturkorridorer planlægges med de rigtige forudsætninger, kan de bidrage til at etablere 
forbindelser mellem eksisterende naturområder og samtidig forbedre den samlede naturkvalitet af 
landskabet i almindelighed. 
 
I planlægningen af naturkorridorer bør der først og fremmest fokuseres på kvaliteten og omfanget af 
de eksisterende naturområder - hvor findes der natur i forvejen, hvad er kvaliteten af den og hvordan 
bør den forvaltes. Arter kan hurtigt spredes, hvis deres forhold forbedres, og desuden kan den 
eksisterende frøbank (af plantefrø) blive aktiveret ved den rette indsats. Lokaliseringen af områder 
med en høj koncentration af eksisterende natur, den eksisterende grønne struktur, er derfor 
essentiel for den videre planlægning. 
 
Efterfølgende bør muligheden og potentialet for etablering af nye naturområder undersøges. 
Udpegningen af nye arealer til natur bør ske på baggrund af en forudgående udvælgelsesprocedure, 
med udgangspunkt i lokal viden og eventuelle analyser af forskellig karakter. Århundrede gamle 
isolerede naturområder bør ikke uden videre bindes sammen, da der er risiko for at ødelægge unikke 
genpuljer. Er der derimod tale om områder, der tidligere har været forenede, kan der roligt forvaltes 
for bedre sammenhæng. 
 
Forekomst af invasive arter eller dyre- og plantesygdomme i lokalområdet bør også indgå i 
planlægningen, da uønskede mikroorganismer, dyre- eller plantearter og svampe også kan spredes 
via naturkorridorer. 
 
Før nye mulige naturområder udpeges konkret bør også arealernes naturmæssige potentiale, såsom 
oplysninger om lavbundsarealer, geomorfologiske og jordbundsmæssige forhold, planmæssige 
udpegninger mv. inddrages i analysearbejdet. 
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Metode 
Gennem afholdelse af fem workshops udpeges områder med stort naturindhold i Faxe Kommune, og 
hvordan disse bindes sammen med naturkorridorer. 
 
Udpegningerne er baseret på fakta og der inddrages både lokalkendskab og viden om arters 
udbredelse. De forskellige korridortyper kan overlappe hinanden, men vil aldrig overlappe områder 
med stort naturindhold. 
 
Redskabet er et udvalg af kortlag i GIS-format, herunder data fra portalen ’Det Digitale Naturkort – 
Biodiversitetskortet’, kommunens Kommuneplan 2013, national og international naturbeskyttelse, 
steder med hhv. lysåben- og skovnatur, vandløb, fortidsminder og diger samt vådområder og 
lavbundsarealer, 92 kort i alt (bilag 1).  
 
Tovholder på projektet og alle workshops er Anne-Marie C. Bürger, Amphi Consult, med centrale 
deltagere fra Center for Plan & Miljø, Faxe Kommune: Charlotte Rosenblad Ralund (Natur), Anne 
Planeta Etzerodt (Natur) og Sandra Desirée Nørfort (Plan). Endvidere har andre deltaget fra 
kommunen, efter behov. 
 
Kortmaterialet er udarbejdet af Anne-Marie C. Bürger, Amphi Consult. GIS-programmet QGIS ver. 
2.18 anvendtes. Projektionen er UTM32 Euref 89 (ETRS 25832). Baggrundskort ved udarbejdelsen af 
kortmaterialet er forårs ortofoto 2017 fra Kortforsyningen. 
 
Datagrundlaget og farvekoder for kortene er omtalt i denne dokumentation (herunder og bilag 2), 
endvidere er der givet tilladelse fra Danmarks Naturfredningsforening (DN) til at anvende et af deres 
kortlag i dette projekt (bilag 3). 
 
Alle kortlag er udleveret på papir, i A4- og/eller A0-format, fraregnet onlinevisning af data fra 
portalen ’Det Digitale Naturkort – Biodiversitetskortet’. GIS-lag med områder med stort naturindhold, 
hhv.  våde -, tørre-, kyst- og skovkorridorer er afleveret elektronisk. 
 
Selve processen omkring de fem workshops, principperne i forhold til selve udpegningen samt 
fintegningen af kortene omtales herunder. 
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Processen 
Workshop 1 (21-11-2017) 
Afstemning af principper i forhold til udvælgelse af materiale (se næste afsnit), samt præsentation af 
to typer af baggrundskort, der bruges i opgaven (bilag 4). 
 
Online-gennemgang af kortlag fra portalen ’Det Digitale Naturkort – Biodiversitetskortet’. Herunder 
grundig introduktion til emner under hhv. ’Biodiversitetskort’, ’Arealer, der understøtter 
biodiversitet’ samt ’HNV Skov’. Endvidere gennemgang af Faxe Kommunes planlag for økologiske 
forbindelser og potentiel ny natur. Et foreløbigt udkast til Grønt Danmarkskort vises også, og Natura 
2000-områdernes afgrænsning genopfriskes. 
 
Præsentation af tankerne bag områder med stort naturindhold, som overordnet set er områder med 
særlige beskyttelsesinteresser. 
 
Områder med stort naturindhold afgrænses på A0-kort. Dette gøres med baggrund i følgende tre 
kort: 

1) Natura-2000 områder, Bioscore ml. 7-20 points og HNV-skov ml. 7-20 point. Scores på ml. 7-
20 points repræsenterer, for skovenes vedkommende, 20 % af Danmarks skovareal. For alle 
områder med naturindhold (bioscore) repræsenterer det 8,5 % af hele Danmarks areal. 
Endvidere er det et krav fra statens side, at Natura 2000-områder skal inddrages i et grønt 
naturnetværk for Danmark. 

2) Samme som under 1) samt proxyen for hhv. HNV-skov og Biodiversitetskort. Dvs. der 
tydeliggøres arealer, der understøtter biodiversitet.  

3) Samme som under 1) samt artsscoren for hhv. HNV-skov og Biodiversitetskort. Dvs. der 
tydeliggøres arealer, med kendte forekomster af rødlistede arter. 

 
Ved hjælp af tusser håndtegnes områder med stort naturindhold på proxy-kort (2). Afgrænsningerne 
tjekkes op mod artsscorekortet (3) for at fange eventuelle oversete steder. 
 
Workshop 2 (05-12-2017) 
Den foreløbige afgrænsning af områder med stort naturindhold vises på kort. Der er tale om 
upræcise afgrænsninger jf. principperne. Med henblik på justeringer af afgrænsningerne 
sammenlignes disse med Faxe Kommunes foreløbige udkast til Grønt Danmarkskort, Faxe Kommunes 
planlag for økologiske forbindelser og potentiel ny natur samt (2) og (3) fra Workshop 1. 
 
Præsentation af korridortyperne kyst, våd, tør og skov. Afklaring af forskelle på eksisterende og 
potentielle naturkorridorer samt hvad naturindholdet er på arealer, udpeget som potentielt 
naturområde.  
 
Oplæg til hvilke grunddata der kan inddrages i udvælgelsen af eksisterende og potentielle korridorer 
samt potentielle naturområder. Eksempler tages fra tilsvarende arbejde for Vordingborg og Næstved 
Kommuner, samt fra ’Det Digitale Naturkort - Biodiversitetskortet’. 
 
Der udvælges kort til den videre proces. 
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Workshop 3 (09-01-2018) 
Præsentation af områder med stort naturindhold, som det ser ud efter de seneste justeringer. 
 
Præsentation af grundkort til hver af korridortyperne: 
Kyst Sand og klit, hede, kystnære §3-arealer (hede, overdrev, strandeng), 1 km kystzone 

uden intensivt dyrkede marker (4 kortlag) 
Våd Vandløb, våde §3-arealer (eng, mose, strandeng, sø), vådområder, lavbund (4 kortlag) 
Tør Skrænt, sand og klit, hede, tørre §3-arealer (hede, overdrev), råstofområder (5 kortlag) 
Skov Fredskov, træhøjdevariation, HNV-skov (3 kortlag) 
 
Områder med stort naturindhold bindes sammen via naturkorridorer af de fire forskellige typer. For 
hver type håndtegnes på A0-kort afgrænsninger for eksisterende og potentielle korridorer samt 
potentielle naturområder. I alt fire A0-kort. 
 
At alle korridortyper inddrages til at binde områder med stort naturindhold sammen, skyldes at 
områderne oftest indeholder flere af typerne. Fx bør skovbevoksede områder der ligger kystnært, 
både kunne bindes sammen med kystkorridorer og skovkorridorer. 
 
Workshop 4 (23-01-2018) 
Den foreløbige afgrænsning af korridortyperne vises på kort. Justeringer af afgrænsningerne 
foretages. I forhold til skovtypen introduceres et kortlag fra IGN, der kan kvalificere afgrænsningerne 
yderligere. 
 
For kystnatur indgår eksisterende og potentielle korridorer i den endelige afgrænsning. For våd-, tør- 
og skovnatur indgår eksisterende og potentielle korridorer samt potentielle naturområder. 
 
Workshop 5 (12-02-2018) 
Det endelige resultat præsenteres i A0-format: Områder med stort naturindhold og de fire 
korridortyper. Afgrænsninger justeres. 
 
Endvidere afbildes resultatet sammen med kortlag, der viser andre arealinteresser, som fx 
skovrejsning, ansøgte udviklingsområder, nuværende udpegninger fra KP13, samt DN’s forslag til 
Fremtidens Natur. Dette til orientering om beliggenheden af udpegningerne i forhold til eksisterende 
kortmateriale. 
 
Derefter sendes udpegningerne i stjernehøring, dvs. intern høring i de relevante teams i Faxe 
Kommune. Projektet og resultatet præsenteres og der er fra de forskellige teams givet feedback. 
 
Efter Stjernehøring (18-10-2018) 
Feedback fra stjernehøring drøftes. På baggrund af disse justeres afgrænsningerne endnu engang.  
 
Pr. 1.11.2018 er der vedtaget nye afgrænsninger af Natura 2000-områderne i Danmark. I Faxe 
Kommune har disse flere steder været omfattende. Efter aftale har det betydet yderligere ændringer 
af både områder med stort naturindhold og naturkorridorerne. Disse sidste ændringer er skriftligt 
godkendt d. 19-03-2019 og slutresultatet er sendt pr. mail til kommunen d. 12-04-2019. 
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Principper i forhold til udvælgelse 
De overordnede principper, der anvendes i forbindelse med udvælgelsen af materiale, er som følger: 
 

- Formålet er at sikre beskyttelse og sammenhænge.  
 

- Der skal findes frem til hvor områder med stort naturindhold er. Når de er fundet, skal der 
findes ud af hvordan de bindes sammen. De to ting tilsammen udgør et grønt naturnetværk 
for kommunen. 

 
- Afgrænsningerne skal være så præcis upræcise, at der kan forvaltes efter det. 

 
- For at få et så retvisende billede som muligt af hvor naturen er i kommunen, er der 

udelukkende fokus på det faktuelle. Alt data er baseret på eksisterende viden med geografisk 
stedfæstelse. De kortlag der anvendes, dækker hele kommunen. 

 
- Ved afgrænsningen af områder, kan der inddrages lokalkendskab. Dog med det in mente, at 

kendte lokaliteter ikke favoriseres i forhold til de ukendte. Således er viden om steder, der 
ikke er kendt af nogle af deltagerne, velkommen. 
 

- Der er lagt en 2 km buffer omkring kommunen, for at få kantområderne med eller de områder 
hvor størstedelen af arealet er i nabokommunerne. 
 

- Alle afgrænsninger kan ændres på ethvert tidspunkt i løbet af processen. Dvs. ny viden eller 
refleksioner undervejs kan være med til at ændre en afgrænsning, selvom den var betragtet 
som færdigtegnet. 
 

- Skovkorridorer er arealer der er træbevoksede, dvs. der kan være tale om større 
sammenhængende områder med træer, altså det som oftest betragtes som skov, men åbent 
land med grupper af træer, levende hegn, enkeltstående træer mm. falder også i denne 
kategori. 
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Principper i forhold til fintegning i GIS 
Områder med stort naturindhold 
Ved fintegning af områder med stort naturindhold inddrages kortlagene: Bioscore 7-20, HNV-skov 7-
20, biodiversitets-kortets artsscore hhv. proxyscore, HNV-skovs artsscore hhv. proxyscore samt forår 
ortofoto 2017. I detaljen er der taget højde for følgende, angivet herunder. 
 

Mindre områder med beboelse/gårde/… der ligger i et polygon (røde pile på kort herunder) tages 
med i en afgrænsning, med mindre det specifikt i processen er angivet, at det skal tegnes ud. 
 

 
 

Klynger af beboelse/gårde/…  der ligger op til en afgrænsning eller beboelse/gårde/… i hjørnet af en 
afgrænsning (røde pile på kort herunder) tegnes ud.  

 
 
Hvid baggrund der grænser op til en afgrænsning (kort herunder) inddrages i denne. 

 



11 
 

Større, sammenhængende bebyggelse tegnes ud (røde pile på kort herunder), med mindre det 
ønskes den indgår i udpegningen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et hus i kanten af en afgrænsning, med en stor hvid flade bag ved, tegnes ud, hvis den hvide flade 
bagved tegnes ud (rød pile på kort herunder). Fx hvis den hvide flade på ortofoto er en opdyrket 
mark uden points.  
 
Marker der ligger op til områder med stort naturindhold og som er opdyrket på ortofoto 2017, 
inddrages ikke i afgrænsningen, med mindre det ønskes at de indgår i udpegningen. 
 
Marker der ligger op til områder med stort naturindhold, men som har fået tildelt points, inddrages i 
afgrænsningen. 
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Kystkorridorer 
Ved fintegning af kystkorridorerne inddrages 4 grundkort: Sand og klit, hede fra Kort10, kystnære §3-
arealer (hede, overdrev, strandeng) samt 1 km kystzone uden intensivt dyrkede marker. 
Afgrænsningen mod kyst tilpasses kystsiden af Faxe Kommunes geografiske afgrænsning. 
Afgrænsningen mod land er håndtegnet ift. de nævnte kortlag samt forår ortofoto 2017. 
 
Våde korridorer 
Ved fintegning af de våde korridorer inddrages 4 grundkort: Vandløb fra Storstrøms Amts tid, våde 
§3-arealer (eng, mose, strandeng, sø), vådområder samt lavbund. Princippet er, at afgrænsningen 
følger nævnte kortlag i kombination med at landskabet følges som aflæst på forårs ortofoto 2017. Fx 
kan dalstrækninger langs ådale inddrages, som en del af en given afgrænsning. Hvor vandløb er 
beliggende på opdyrkede jorder, afgrænses selve vandløbet med brink og kant, uden at ta’ højde for 
andet. Rørlagte vandløb er på visse strækninger taget med, men da altid som potentiel naturkorridor. 
 
Tørre korridorer 
Ved fintegning af de tørre korridorer inddrages 5 grundkort: Skrænt (fremhæver kyst- og 
motorvejsskrænter), sand og klit, hede fra Kort10, tørre §3-arealer (hede, overdrev) samt 
råstofområder. Princippet er, at afgrænsningen følger nævnte kortlag i kombination med tørre dele 
af landskabet, som aflæses på forårs ortofoto 2017.  
 
Skovkorridorer 
Ved fintegning af skovkorridorerne inddrages 4 grundkort: Fredskov, træhøjdevariation, HNV-skov 
samt skov med højt naturpotentiale fra IGN. Princippet er, at afgrænsningen følger nævnte kortlag og 
forårs ortofoto 2017. Da skovkorridorer også dækker over steder i det åbne land med levende hegn, 
enkeltstående træer, trægrupper mm., er der til afgrænsningen også anvendt støttelag fra Kort10: 
Skov, levende hegn samt trægrupper. 
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Områder med stort naturindhold og naturkorridorer i Faxe Kommune 
I dette projekt anvendes begreber som ’områder med stort naturindhold’ og ’naturkorridorer’, 
herunder tre forskellige typer: Eksisterende korridorer, potentielle korridorer og potentielle 
naturområder. Men forskellen på eksisterende og potentiel, korridor og naturområde kan være 
svære at gennemskue. I dette afsnit gives en karakteristik af, hvorledes begreberne skal forstås i 
denne opgave. 
 
Områder med stort naturindhold 
Er overordnet set områder med særlige beskyttelsesinteresser, idet der er en høj andel af faktorer, 
der understøtter biodiversitet og/eller en høj kendt forekomst af rødlistede arter. Hvor der er mange 
rødlistede arter, er der ofte også arealer og naturtyper med høj biodiversitet eller andre sjældne 
arter. Endvidere indgår Natura 2000-områder i udpegningen. Samlet fremhæver områder med stort 
naturindhold derfor arealer med stort naturpotentiale. Alle fire typer - kyst, våd, tør og skov - kan 
findes i samme område, men da arter har forskellige behov for at kunne spredes, er der fokus på de 
fire typer, når der skal udpeges arealer til at binde områderne sammen. 
 
Korridorer 
Korridorer binder områder med stort naturindhold sammen. Korridorer er oftest længere end brede, 
som fx kystlinjer, vandløb, ådale, motorveje og større skovarealer. Korridorer kan også bestå af 
trædesten af varieret størrelse. 
 
Det er ikke altid hele arealet i det afgrænsede område der er korridor. Udpegningerne er nemlig så 
præcis upræcise, at der kan forvaltes efter dem. I udpegningen af en våd korridor fx, tænkes at der er 
fokus på de lavtliggende arealer, vandhuller, vådområder og vandløb i området, men ikke 
nødvendigvis de bygninger, veje og broer der også kommer med i nogle meget overordnede 
udpegninger. 
 
Det samme med skovarealer. Når et område er udpeget som skovkorridor er det mestendels dækket 
af skov, men arealer i det åbne land med småskove, trægrupper, alléer, enkeltstående træer eller 
levende hegn er også med i denne kategori, og nok til at udpege et område som skovkorridor. 
Forvaltningen i dette tilfælde kunne være at bevare det lysåbne areal med levende hegn, trægrupper 
mm. som hidtil. 
 
Flere korridortyper kan krydse hinanden. Fx kan et vandløb med galleriskov udpeges som både våd 
korridor eller skovkorridor eller begge dele. Et kystnært skovområde med skovenge, lysninger og 
overdrev kan indeholde alle fire typer af udpegninger. Men om de ender med at blive udpeget, 
afhænger af om de bidrager til at binde områder med stort naturindhold sammen. 
 
Om en korridor er eksisterende eller potentiel afhænger af den naturkvalitet, der er i udpegningen. 
Fx kan motorvejsskrænter være af en kvalitet, så de udpeges til at være eksisterende korridorer, 
mens et markareal reserveret til kørerampe til motorvejen udpeges som potentiel korridor, fordi den 
ikke er anlagt endnu. 
 
Potentielle naturområder og -korridorer 
Er 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. 
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Om et areal udpeges som potentiel korridor eller -naturområde afhænger af, om det er længere end 
bredt, en del af en trædestenskorridor eller kompakt i sin udbredelse. Udpegningen afhænger også 
af, om det ligger op til andre arealer, og hvad disse er udpeget som. Et områdes status bestemmes fra 
gang til gang, og vil for det meste være subjektiv. Om det er det ene eller andet burde i princippet 
være underordnet, idet det er formålet, at binde områder med stort naturindhold sammen, der bør 
være fokus på. 
 
Eksempler på potentielle korridorer og -naturområder i dette projekt er 

- Tørre arealer der udpeges til sommerhusområde, hvor der med passende pleje/indsats kan 
udvikles steder for tør natur 

- Højtliggende, tørre arealer, der ligger op til overdrev, og som ved passende forvaltning kan 
binde disse sammen 

- Planlagt kørerampe langs motorvej. Arealet er i dag mark, men ved den rigtige planlægning af 
anlægget, har stedet mulighed for at udvikle sig til et naturområde med lysåben, tør 
vegetation 

- Aktive råstofgrave 
- Skovrejste arealer 
- Arealer hvor skovrejsning er ønsket 
- Arealer i det åbne land, der kan binde skove sammen ved at plante trægrupper, levende hegn 

mm. 
- Arealer der har været skovbevokset engang, og som er omkranset af skov. Dvs. frøbanken (fra 

plantefrø) er i området, og med passende forvaltning ville området kunne blive til skov igen. 
- Rørlagte vandløb 
- Steder hvor der er kendskab til snarlig naturgenopretning 
- Arealer der ligger op ad lignende eksisterende natur 

 

Arealfordeling 
I tabel 1 vises arealfordelingen af hhv. områder med stort naturindhold og naturkorridorer i Faxe 
Kommune, i forhold til kommunens areal. Endvidere er angivet hvor stor en andel af områder med 
stort naturindhold og skovkorridorer der er skov. En skovkorridor består foruden skov, også af andre 
træbevoksede arealer som trægrupper, markante, enkeltstående træer og levende hegn. Resultatet 
for de enkelte naturkorridorer er et samlet tal for typerne: Eksisterende korridorer, potentielle 
korridorer og potentielle naturområder. 
 

Areal (maj 2019)      

Faxe Kommune 405,1 km2      

      

Områder med stort naturindhold 82,1 km2 (20,3 %) heraf skov: 60,1 km2 (14,8 %) 

Våde korridorer 14,0 km2 (3,5 %)    

Tørre korridorer 9,5 km2 (2,3 %)    

Kystkorridorer 0,40 km2 (0,1 %)    

Skovkorridorer 36,0 km2 (8,9 %) heraf skov: 13,6 km2 (3,4 %) 
Tabel 1. Arealfordeling af områder med stort naturindhold og naturkorridorer (våd, tør, kyst skov) i Faxe Kommune. 
Naturkorridorerne er opdelt i forskellige typer, idet forskellige arter kræver forskellige vilkår for at kunne spredes. 
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Datagrundlag for analyse 
Datagrundlaget for indeværende opgave består af i alt 92 kortlag (bilag 1). I dette afsnit omtales de 
enkelte kortlag og deres grundlag, med fokus på de lag, der ikke allerede ligger i Faxe Kommunes GIS-
system. Kortlagene er præsenteret i alfabetisk rækkefølge og overskrifterne går igen i kolonnerne 
’Emne’ eller ’GIS-lag’ i bilag 1. 
 
Arealer, der understøtter biodiversitet (proxy mht. Biodiversitetskort og HNV-skov) 
I det følgende omtales 16 kortlag, som bidrager til datagrundlaget for Biodiversitetskortet hhv. HNV-
skov. Ved omtalen angives også, hvor det enkelte kortlag anvendes som proxy. Dokumentation 
herunder følger den fra Ejrnæs et al. (2014) og Johansen et al. (2015).  
 
Kyst (Biodiversitetskort) 
Alle arealer i en afstand af 1 km fra kystlinjen, fratrukket alle intensivt dyrkede marker. 
 
Kystlaget er motiveret af at meget af vores mest velbevarede natur ligger langs kysterne hvor 
naturlige forhold har vanskeliggjort en intensiv kultivering. Samtidig har de naturlige processer ved 
kysterne i form af kysterosion, landhævning, sandflugt, udstrømmende grundvand og dannelse af 
revler, krumodder, laguner og strandsøer med til at skabe variation og grundlag for en høj 
biodiversitet. 
 
Lavbund (Biodiversitetskort) 
Alle kortlagte organiske lavbundsjorder, fratrukket alle intensivt dyrkede marker. 
 
Lavbund er medtaget som indikator for biodiversitet, fordi lavbundsjorderne har været vanskeligere 
at opdyrke end højbundsjorderne og derfor alt andet lige har større sandsynlighed for at huse 
rødlistede arter. Lavbundsjorderne er samtidig de områder hvor hovedparten af 
grundvandsudstrømningen sker, og rent grundvand er en vigtig økologisk forudsætning for en lang 
række arter knyttet til våde økosystemer. Endelig skaber den hydrologiske dynamik på 
lavbundsarealer med svingende vandstand og periodevise oversvømmelser fysisk variation og 
dermed levesteder for en varieret flora og fauna. 
 
Skråning (Biodiversitetskort) 
Alle arealer, der på en 9,6 x 9,6 m skala har en gennemsnitlig hældning på over 15 grader, fratrukket 
alle intensivt dyrkede marker. 
 
Skrånende terræn er medtaget som potentiel indikator for biodiversitet, fordi skrånende arealer er 
vanskeligere at opdyrke end fladt terræn, og dermed har en øget sandsynlighed for at rumme vigtige 
levesteder. 
 
Kortlagt natur (Biodiversitetskort, HNV-skov) 
Sammenfatter alle arealer der er kortlagt som § 3 natur, der primært er lysåbne naturtyper. 
Derudover indgår alle § 25 skove fra registreringen i 2006, registrerede egekrat samt de af 
Naturstyrelsens skove, der som følge af naturskovsstrategien er udlagt som naturskove. Grundlaget 
for dette kortlag er kendskab til arealer med værdi for biodiversitet, og det forventes derfor at have 
en positiv sammenhæng med forekomst af arter. 
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Skovkontinuitet (Biodiversitetskort, HNV-skov) 
Arealer, der har været skov i minimum 200 år. 
 
Til denne indikator er der anvendt Videnskabernes Selskabs kort over hvor der var skov omkring 
skovminimum, typisk i 1780erne. Dette kort er sammenlignet med et kort over nuværende skove fra 
FOT-datasættet. 
 
Hvor der er sammenfald med eksisterende skove, kan arealet have været skovdækket i mere end 200 
år, men der kan også have været perioder, hvor arealet har været helt ryddet for skov. Selvom der 
har været skov i hele perioden, kan det ikke afgøres hvilken form for skovdrift, der har været på 
arealet, hvilket kan have medført bl.a. hugster, renafdrifter og træartsskifte såvel som urørte 
skovarealer og gamle driftsformer. 
 
Samlet indikerer datalaget dog en højere sandsynlighed for skovkontinuitet, som er af betydning for 
flere organismegrupper. 
 
Skovstruktur (Biodiversitetskort, HNV-skov) 
Skovstruktur angiver skovarealer med forøget sandsynlighed for lav grad af forstlig homogenisering. 
Er baseret på data fra DEVANO-kortlægning af habitatområderne og registreringer fra svampeatlasset 
vedr. vedboende svampe. Det giver et korttema der beskriver nogle skovområder med større detalje, 
og værdien er en samlet indikator for hyppighed/forekomst af vedplanterigdom, store og gamle 
træer, dødt ved og forekomst af poresvampe. 
 
Samlet giver korttemaet en identifikation af skovarealer med en meget ekstensiv drift, om end dette i 
høj grad afspejler manglen på gode kortlægningsdata om skovenes strukturer, idet der kun foreligger 
kortlægning af relativt få skove indenfor habitatområder, og registreringen af vedboende svampe er 
sporadisk. 
 
Indikatoren angiver arealer der opfylder mindst ét af følgende kriterier: 
1. Mindst 5 arter af vedplanter i en 15 m cirkel 
2. Forekomst af mindst én art af poresvamp  
3. Mindst 6 strukturpoint jf. nedenstående tabel 
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Plantetal 1-3 (Biodiversitetskort) 
Sammensætningen af plantearter på et areal er en god indikator for arealets driftshistorie og fysiske 
modificering (dræning og eutrofiering), fordi de forskellige planter er stedfaste og har forskellige 
økologiske præferencer. Kort med plantetal viser arealer der ud fra plantesammensætning har god 
naturtilstand.  
 

Resultatet er baseret på DCE’s tilstandsvurderingssystem (plantearterne tilføjes en værdi ml. -1 og 7) 
og registreringer der ligger på DMP (besigtigelser, DEVANO, tidl. amtslige registreringer). 
 
Naturandel (40% og 80%) (Biodiversitetskort, HNV-skov) 
Angiver hvor meget natur, der findes i landskabet omkring et areal. 
 

Det er baseret på et kort over alt natur, dvs. alle (også ikke §3) skove, vandløb, søer og §3 
naturarealer.  For alle celler i et landsdækkende kvadratnet på 1 x 1 km, er procentdelen af natur 
beregnet. Herefter er dette lag interpoleret (funktionen Spline i Arcgis 10.2.2, Weight = 0,5, number 
of points = 9) for at opnå et landsdækkende kort over naturandelen i landskabet. 
 

Andelen af natur i landskabet er helt afgørende for, hvor stor sandsynlighed der er, for at arter kan 
spredes fra et sted til et andet, for at mobile arter kan finde egnede rastesteder og fødemuligheder 
og for at populationer kan udveksle gener. Der er medtaget to proxyer baseret på naturandel, > 40 
pct. og > 80 pct. naturandel. 
 
Vandløb med slyngninger (Biodiversitetskort) 
Vandløb med slyngninger angiver, hvor der er vandløb med et naturligt mæandrerende forløb eller 
slyngninger, der tilsvarer dette. Slyngningsgraden betegnes sinuøsiteten og beregnes som den reelle 
længde af en vandløbsstrækning delt med længden mellem strækningens to endepunkter i lige 
luftlinje. Alle vandløbsstrækninger med en sinuøsitet over 1,3 er medtaget i denne indikator. 
 
Vandløb med høj faunaklasse (5-7) (Biodiversitetskort) 
Vandløb med god biologisk og fysisk tilstand. 
 

Vandløb med høj faunaklasse angiver, hvor der er vandløb med mindst god biologisk tilstand baseret 
på den iboende kendte fauna. Dansk vandløbsfaunaindeks (DVFI) angiver på en skala fra 1 til 7 hvor 
god en biologisk, der findes i en given vandløbsstrækning baseret på sammensætningen af 
invertebrater (smådyr).  Den dårligste tilstand betegnes faunaklasse 1, mens den bedste betegnes 
faunaklasse 7. 
 
Kystnærhedszone (HNV-skov) 
Kystnærhed er defineret som alle de arealer, der ligger i en afstand på 1 km fra kystlinjen. Kystlaget 
er medtaget fordi meget af vores mest velbevarede natur ligger langs kysterne, hvor naturlige forhold 
har vanskeliggjort en intensiv kultivering. Samtidig er de naturlige processer ved kysterne i form af 
erosion, landhævning, sandflugt, udstrømmende grundvand og dannelse af revler, krumodder, 
laguner og strandsøer med til at skabe variation og grundlag for en høj biodiversitet, herunder hvilke 
arter der findes i de kystnære områder. 
 
Træhøjdevariation (HNV-skov) 
Afspejler variationen i højde og alder for træerne på skovarealet. Skovbevoksninger med en stor 
træhøjdevariation forventes at rumme stor variation i træernes alder samt artssammensætning, og 
dermed mulighed for flere levesteder og følgelig højere biodiversitet. 
 

Træhøjdevariationen er defineret som standard afvigelse af træhøjder på 25x25 m skala. Denne 
proxy er baseret på LiDAR data.  
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Vedplanterigdom (HNV-skov) 
er et resultat af såvel naturgivne vækstvilkår som den forvaltning der er foregået i skovene. En meget 
intensiv skovdrift resulterer oftest i et lavt antal arter, mens flere arter afspejler såvel et varieret 
vækstgrundlag som en skovdrift med et bredere fokus. En høj vedplanterigdom indikerer mulighed 
for mange forskellige levesteder. 
 
I Danmarks Skovstatistik registreres arter af alle vedplanter i prøvefladerne. De arter, der registreres, 
er et resultat af såvel naturgivne vækstvilkår som den forvaltning, der er foregået i skovene. Der blev 
beregnet gennemsnitlige værdier for hver 4x4 km celle. En høj vedplanterigdom indikerer mulighed 
for mange forskellige levesteder. Tærskelværdien blev fastlagt til >0,75 for at udløse et point i 
proxylaget. 
 
Store træer (HNV-skov) 
og gamle træer repræsenterer lang kontinuitet og giver i sig selv levested for en række organismer og 
bidrager dermed til forekomst af biodiversitet i skovene. 
 
Baseret på registreringer i Danmarks Skovstatistik (NFI) kan der beregnes et gennemsnitligt antal 
store og gamle træer pr ha. Der er stor variation både mellem prøveflader og mellem bevoksninger. 
Der blev i projektet set på to forskellige måder at definere store og gamle træer på. Den ene metode 
ser på hvor mange træer med diameter i brysthøjde > 60 cm der er. Alternativt blev forskellige 
træarters størrelse vurderet i forhold til hvilken vækstregion de vokser i. Dette for at få en indikation 
af antal gamle træer. Gennemsnitlig hyppighed af store og gamle træer blev beregnet for hver 4x4 
km celle for hele landet. 
 
Indre skovbryn (HNV-skov) 
skovarealer i de yderste 120 m i forhold til skovkant. De indre skovbryn forekommer ved større 
lysåbne arealer i skovene. Korttemaet udløser et point ved forekomst af indre skovbryn. Skovbryn 
rummer en større variation af levesteder i form af bl.a. arter, størrelser, lys og overgangsarter mellem 
lysåbne naturtyper og skove. Mange arter har derfor tilknytning helt eller delvist til skovbryn. 
 
Kortlægningen af skovbryn er baseret på en skovkortlægning fra 2011 og analysen er udført med 
programmet GUIDOS med en opløsning på 30x30 m. 
 
Egekrat (HNV-skov) 
Arealer kortlagt som egekrat, jf. skovlovens § 26, lovbekendtgørelse nr. 678 af 14. juni 2013. 
 
Habitatnatur (HNV-skov) 
Indikatoren habitatnatur er defineret som de områder, der er kortlagt som habitatnatur efter EU's 
habitatdirektiv (EU 1992). Disse områder er kortlagt med særligt øje for intakt natur, og rummer 
derfor større sandsynlighed for høj naturværdi end andre områder. 
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Artsscore 
Biodiversitetskort 
Kendte forekomster af rødlistede arter. Summen af vægtede artsforekomster. 
 
Artsscorerne er baseret på ekspertvurdering af arternes følsomhed over for kendte trusler som 
eutrofiering, dræning og opdyrkning. Sagt helt firkantet scorer arter som næsten udelukkende 
forekommer på naturarealer med lang kontinuitet og uden dræning og gødskning højt, mens arter 
som tolererer eller ligefrem har fordel af gødskning, dræning og opdyrkning scorer lavt. 
 
Den vægtede artsscore er opnået ved først at tildele følgende vægte til forekomster af rødlistearter 
på arealerne og siden addere disse vægte for det enkelte areal:  
 
Leveområder, O-arter: NT = 1, VU = 2, EN = 3, RE/CR = 4 
Usikker sted, C-arter: NT = 2, VU = 4, EN = 6, RE/CR = 8  
Moderat sikker sted, B-arter: NT = 4, VU = 8, EN = 12, RE/CR = 16  
Meget sikker sted, A-arter: NT = 8, VU = 16, EN = 24, RE/CR = 32.  
 
Rationalet for at lave en vægtet artsscore er, at det ikke er rimeligt, at en meget truet art tæller det 
samme som en næsten truet eller sårbar art, samt at vi ønsker at lægge større vægt på sikre 
stedangivelser end på usikre stedangivelser eller store leveområder, hvor det enkelte areal kun har 
en mindre og langt mere usikker betydning for bestanden. Vægtningen gør det muligt at anvende alle 
de artsdata, vi har til rådighed frem for på forhånd at udelade nogle af disse fra kortet. 
 
Kortlaget viser en samlet vægtet score for rødlistede arter i pixelstørrelse på 9,6 x 9,6 m. 
 
Data stammer fra DOF-basen, Naturbasen (fugleognatur.dk), Danmarks Svampeatlas, Atlas Flora 
Danica, Naturdatabasen (Danmarks Miljøportal) og en række eksperter med indgående kendskab til 
levesteder for rødlistede arter. 
 
HNV-Skov 
Summen af vægtede artsforekomster (højere vægt gives de mest truede arter og de sikreste 
forekomstoplysninger).  
 
Artsscoren følger beregningsmetoderne i Biodiversitetskortet (Ejrnæs et al. 2014) med én undtagelse. 
Der er valgt at medtage artsfund, som er op til 20 år gamle, fordi disse stadigvæk kan være 
væsentlige indikatorer for en god naturtilstand på arealerne. Det skyldes, at der ikke foregår nogen 
systematisk og tilbagevendende artskortlægning i Danmark, så selv gamle data kan være bedre end 
ingen data. 
  
Eksempelvis er hovedparten af artsfund af rødlistede karplanter fra den seneste atlasundersøgelse 
(Atlas Flora Danica) mere end 10 år gamle.  Det er dog besluttet at indføre en nedvægtning af 
artsdata, som er ældre end 10 år, fordi disse alt andet lige er mindre sikre indikatorer for god tilstand. 
I praksis nedvægtes 28 data, som er 11-15 år til 75 pct. af deres fulde vægt og data som er 16-20 år til 
50 pct. vægt. Data ældre end 20 år tages ikke i betragtning. I øvrigt vægtes arterne således, at der 
tildeles stigende vægt efter observationernes sikkerhed og efter arternes truethed og vægtningen 
følger metoden i Biodiversitetskortet (Ejrnæs et al. 2014). 
 
Datagrundlaget er Danmarks Svampeatlas, data fra hjemmesiden www.fugleognatur.dk (Naturbasen 
2015), Atlas Flora Danica samt myndighedernes data i Danmarks Miljøportal i form af kommunale og 



20 
 

statslige besigtigelser, NOVANA-overvågning, DEVANO-kortlægning, kortlægning af levesteder samt 
Artsfund. Desuden er der anvendt databaserede ekspertvurderinger af artsgrupperne sommerfugle, 
træbukke, torbister, smældere, svirrefluer, padder samt karplanter. Se Ejrnæs et al. (2014) for 
yderligere dokumentation. Der er ikke anvendt data for akvatiske arter. 
 
Beskyttede naturtyper 
Beskyttede naturtyper er registrerede naturtyper som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3. 
Disse er: søer og vandhuller med et areal på mindst 100 m², moser, ferske enge, strandenge, 
strandsumpe, heder og overdrev med et areal på mindst 2500 m², ”mosaikker” af ovennævnte 
naturtyper med et areal på mindst 2500 m², visse udpegede vandløb og alle moser i forbindelse med 
beskyttede vandhuller, søer eller vandløb. Beskyttelsen gælder uanset om der er en eller flere ejere.  
 
Tilstandsændring af beskyttet natur kræver tilladelse (dispensation). Et beskyttet areal kan i årenes 
løb ændre sig så meget, at det ikke længere er beskyttet. Omvendt kan et areal som i dag ikke er 
beskyttet, ændre sig, så det bliver det. Det er de faktiske forhold på arealet (størrelse, botanik, 
omlægningshyppighed mm.), der afgør, om det er beskyttet eller ej. Registreringen er derfor 
vejledende. Hvorvidt et areal er beskyttet eller ej, vil i tvivlstilfælde blive afgjort ved en besigtigelse 
og vurdering af arealet. 
 
Beskyttede sten- og jorddiger 
Ved sten- og jorddiger og lignende forstås menneskeskabte, linjeformede forhøjninger af sten, jord, 
græstørv, tang eller lignende materialer, som fungerer eller har fungeret som hegn og har eller har 
haft til formål at markere administrative, ejendoms- eller anvendelsesmæssige skel i landskabet. 
 
Digerne er beskyttet mod tilstandsændringer, jf. museumsloven. Hvilke diger, der er omfattet af 
beskyttelsen, fremgår af Bekendtgørelse nr. 1029 af 21. oktober 2004 om beskyttede sten- og 
jorddiger og lignende. 
 
Beskyttede vandløb 
Temaet indeholder registreringer af de vandløb, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. 
En tilstandsændring af beskyttet natur kræver kommunens dispensation.  
 
Modsat de øvrige beskyttede naturtyper, er beskyttede vandløb udpeget af Miljøministeren. 
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Biodiversitetskort (generel) 
Et prioriteret danmarkskort, hvor det er muligt at se hvilke nationale områder (10 × 10 km kvadrater) 
som er nationalt enestående og nødvendige at prioritere, hvis den samlede biodiversitet skal 
bevares, samt hvilke lokale og regionale områder (lokaliteter og landskaber), som er særligt 
værdifulde, fordi de rummer kendte forekomster af rødlistearter, og/eller fordi der ud fra 
tilstandsindikatorer har en høj sandsynlighed for at de rummer rødlistearter.  
 

Kortsamlingen er udviklet i samarbejde mellem Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på 
Københavns Universitet og Institut for Bioscience ved Aarhus Universitet. Data og analyser som ligger 
bag biodiversitetskortet, er beskrevet i Ejrnæs et al. (2014). 
 

Biodiversitetskortet er bygget op omkring forskellige typer data: 
- data om udbredelsen og forekomsten af arter i 10 x10 km felter, herunder 1817 dyre-, plante- 

og svampearters udbredelse i Danmark heraf 537 forskellige rødlistede arter 
- data, der beskriver en andel af rødlistede arters naturligt afgrænsede levesteder og 

leveområder 
- og data om natur- og landskabelige indikatorer, angivet som "proxydata", der sandsynliggør 

forekomsten af rødlistede arter på en given lokalitet. 
 

Biodiversitetskortet indeholder bl.a. data for kendte forekomster af rødlistede arter, angivet ved en 
”artsscore”, der tilsammen med natur- og landskabs tilstandsindikatorer, angivet med "proxyscore", 
resulterer i en samlet ”bioscore” (skala fra 0-20). En høj bioscore betyder, at området har en høj 
biodiversitet. 
 

Udgangspunktet for alle proxylagene er et polygonlag som omfatter arealer med skov, søer, vandløb, 
marker og lysåbne naturtyper. Arealer i byzone er altså ikke omfattet – med mindre de er kortlagt 
som skov eller beskyttet natur. Det er dog planen at byzonen også inddrages i kortet, hvilket er sket 
delvis i 2018. 
 

Følgende kort fra biodiversitetskortet er gennemgået i denne opgave, uden dog at indgå i arbejdet 
med at udpege områder med stort naturindhold og korridorer: 
National prioritering 
Områder (10 x 10 km kvadrater) som giver den bedste dækning af truede arter indenfor et samlet 
areal svarende til halvdelen af Danmarks eksisterende naturareal. 
 

Antal arter pr 10km kvadratnet 
Biodiversitetskortets kvadratnet-data beskriver 1817 dyre-, plante- og svampearters udbredelse i 
Danmark opdelt i 633 kvadrater på basis af et 10×10 km kvadratnet. Dette kortmateriale viser antal 
arter i 10km kvadratnettet. 
 

Antal truede arter pr 10km kvadratnet 
Antal truede arter i 10km kvadratnet. 
 

Kortet viser udbredelsen af de 537 rødlistede arter, der er med i biodiversitetskortet, og som ligger i 
rødlistekategorierne: kritisk truede (CR), moderat truede (EN) og sårbare (VU) arter. RE-arter er kun 
med i data, hvis den positivt er genfundet efter rødlistevurderingen. Data indeholder alene arter, som 
yngler og er naturligt hjemmehørende i Danmark. 
 

Leveområder 
Større udbredelsesarealer for typisk mobile arter som fugle og sommerfugle. Leveområder kan 
betragtes som metapopulationer, og er således typisk for store områder, som rummer mange 
levesteder for en art. 
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Levesteder 
Unøjagtige forekomstdata som er geolokaliseret til velafgrænsede arealer, der iflg. eksperter i stort 
set hele deres udstrækning opfylder vitale krav til en bestemt art. Data omfatter sommerfugle, fugle, 
karplanter, tobister, træbukke, svirrefluer, fisk og en enkel art af pattedyr (odder). 
 

Observationer 
Nølagtige forekomstdata (typisk med en unøjagtighed på op til 50 m) er for alle rødlistede arter 
lokaliseret til velafgrænsede arealer, som iflg. eksperter i stort set hele deres udstrækning opfylder 
vitale krav til en bestemt art. Data fra 2004-2014 fra især Fugleognatur.dk, Naturdatabasen, 
Danmarks Svampeatlas og Atlas Flora Danica. 
 
Bioscore og HNV-Skov 
Bioscore (Biodiversitetskort) 
Data for kendte forekomster af rødlistede arter resulterer i en artsscore, mens data for en række 
arts- eller landskabsbaserede tilstandsindikatorer (proxydata) resulterer i en proxyscore. Disse to 
indeks lægges sammen i en samlet Bioscore, som derved viser områder som er særligt værdifulde, 
fordi de er levesteder eller potentielle levesteder for rødlistede arter. 
 

Den lokale bioscore er baseret på konkret viden om forekomst af rødlistede arter samt supplerende 
viden om indikatorer for gode levesteder for rødlistede arter. 
 

Bioscore 7-20: En lokal prioritering af disse områder kan understøtte en national prioritering af 
biodiversiteten. 
 

Alle arealer med en bioscore > 6 er samlet set lidt mindre end 8,5% af DK-areal. 
 
HNV-skov 
Datagrundlaget for HNV-skovkortet består af en række såkaldte proxyer, der er knyttet til et bestemt 
sted og fungerer som indikatorer for naturkvalitet. Det kan fx være skovstruktur og ekstensiv drift. 
Desuden består datagrundlaget af en artsscore, som er beregnet ved at summere fund af rødlistede 
arter. Fundene er tildelt stigende vægt, jo mere truet arten er, jo mere sikker artens tilknytning er til 
stedet og jo mindre dens udbredelse er. Vi bruger op til 20 år gamle artsdata, men data, der er mere 
end 10 år gamle, har mindre vægt. 
 

HNV-skovkort består af i alt 11 proxylag, der indgår i proxycoren og 9 artspoint, der indgår i 
artsscoren, som tilsammen giver op til maksimalt 20 point. Kortlaget viser hvor den højeste værdi for 
biodiversitet er kortlagt. 
 

Det skal bemærkes at det samlede areal der indgår i HNV-skovkortet er ca. 10.000 ha større end det 
skovareal der opgøres af Danmarks Skovstatistik. Dette skyldes bl.a. en del lysåbne arealer og arealer 
under skovrejsning er medtaget. 
 

 
Ved at vælge HNV-skov 7-20 point dækkes 20%/22% af det danske skovareal, som samtidig er steder 
med den højeste kortlagte biodiversitet. 
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Danske Kommuner 
GIS-laget Danske kommuner (KOMMUNEINDDELING) er fra Danmarks Administrative Grænser 
(DAGI), og viser den kommunale myndigheds geografiske afgrænsning som fastlagt i loven. For tiden 
er der 98 kommuner. Christiansø ligger uden for den kommunale inddeling, men eksisterer af 
systemtekniske årsager som objekttype=Kommuneinddeling, men markeret som ”udenfor 
kommuneinddeling”. 
 
Beskrivelse: KOMMUNEINDDELING er en topografisk tilpasset kommunegrænse, der fastlægges ved 
tilpasning af de matrikelskel, som afgrænser kommunen.  Indmålte skelpunkter respekteres og indgår 
i KOMMUNEINDDELING. Øvrigt forløb fastlægges på baggrund af GeoDanmark-objekter, der tydeligt 
giver et bud på grænsens fysiske forløb f.eks. vandløb, dige, kystlinje mv. (FOT-specifikationen version 
5.0 angiver en prioritering af de topografiske objekter). 
 
Datagrundlag: GeoDanmark, Matrikelkort  
 
Repræsentation: Topografisk tilpasset omrids af de jordstykker, der administrativt udgør en 
kommune. Kommunen udgøres af en multipolygon. 
 
Myndighed/lovgrundlag: Danmarks inddeling i regioner og kommuner er fastlagt af Økonomi og 
Indenrigsministeriet jf. Lov om landets inddeling i kommuner og regioner (LOV nr. 382 af 3. maj 2006) 
med senere ændringer og Bekendtgørelse om revision af den kommunale og regionale inddeling og 
om forpligtende kommunale samarbejder (BEK nr. 656 af 29/06/2005) med senere ændringer.  
 
Topologikrav: KOMMUNEINDDELING er fladedækkende inden for kystlinjen. Enklaver er tilladt.  
KOMMUNEINDDELING har fælles geometri med REGIONSINDDELING, POLITIKREDS, RETSKREDS 
(København og Frederiksberg undtaget) og DANMARK. KOMMUNEINDDELING er en entydig 
underinddeling af REGIONSINDDELING.  
 
Ajourføring: KOMMUNEINDDELING ajourføres løbende i takt med matrikulære ændringer samt efter 
den årlige ajourføring af GeoDanmark. 8-10 mindre ændringer pr. år meddeles fra MiniMaks (GST 
udfører ændringer i Matrikelkortet, Økonomi- og Indenrigsministeriet samler op i samlet 
bekendtgørelse 1. januar hvert år). 
 
Livscyklus: KOMMUNEINDDELING kan kun oprettes og nedlægges i overensstemmelse med Økonomi-
og Indenrigsministeriets bekendtgørelser ved lov. 
 
Bluespot 
Et bluespot er en lavning i terrænet. DHM/Bluespot_ekstremregn viser hvor meget regn der skal 
falde for at lavningen bliver fyldt med vand. Beregningen er teoretisk, da der ikke tages højde for 
kloakering eller nedsivning. Et bluespot betyder derfor ikke nødvendigvis en oversvømmelse. 
Beregningen antager ensartet fordeling af regn i oplandet. Fyldningen af hver celle akkumulerer 
overløb af regnvand fra opstrøms beliggende lavninger. Enheden er givet i meter regn. 
Bluespot_ekstremregnskortet burde kun bruges som screeningsredskab. 
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Dige 
Laget med diger, fra Kort10, dækker over jordvold eller stensætning i terræn og omfatter jordvold, 
skovdige, snedige, stendige og lignende.  
 

Som en hovedregel registreres kun DIGE med en samlet længde > 50 meter. 
DIGE med en højde > 1,5 meter registres ikke som DIGE men som SKRÆNT. Hvor der er en 
niveauforskel på > 0,75 meter mellem de to sider af et DIGE registres dette også som SKRÆNT. 
DIGE kan være synligt eller ikke synligt i naturen. 
 

Digerne, der er forskellige fra de beskyttede sten- og jorddiger, er fundet på følgende måde: 
Kortlaget med beskyttede sten- og jorddiger blev omdannet fra linier til polygoner og fik tildelt en 
buffer på 15 m. Diger (Kort10) beliggende inden for polygoner med buffer på 15 m blev slettet. 
Herefter blev laget med Diger (Kort10) gennemgået og resterende overlap blev slettet manuelt. 
 
EF-Habitatområder 
Et EF-Habitatområde er et naturområde, der er beskyttet efter EU’s Habitatdirektiv fra 1992 (Rådets 
direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere ændringer). 
Direktivet forpligter EU's medlemsstater til at beskytte og bevare naturtyper og arter, som er af 
betydning for EU. Dette gøres gennem udpegning af habitatområder. 
 
De naturtyper, der skal beskyttes, er dem: 

- Der er i fare for at forsvinde i deres naturlige udbredelsesområde 
- Der har et begrænset naturligt udbredelsesområde, fordi de er gået tilbage, eller fordi de fra 

naturens hånd er begrænsede 
- Der er karakteristiske for forskellige områder af Europa 

 
De dyre- og plantearter, der skal bevares, er dem:  

- Der er truede, sårbare eller sjældne 
- Der kun findes på et mindre afgrænset område (er endemiske) og kræver særlig 

opmærksomhed på grund af deres særlige levested og/eller de mulige følger, som en 
udnyttelse af dem kan have for deres bevaringsstatus. 

 
EF-Fuglebeskyttelsesområder 
Fuglebeskyttelsesområder er særlige naturområder, der skal hjælpe til at opretholde og sikre 
levesteder for ynglefugle, rastepladser for fugletræk og overvintringssteder for vintergæster og 
standfugle. 
  
Ordningen er baseret på EU’s Fuglebeskyttelsesdirektiv fra 1979, der har som formål at beskytte og 
forbedre vilkårene for de vilde fuglearter i EU. Det sker bl.a. ved, at medlemslandene opretter 
fuglebeskyttelsesområder. Direktivet indeholder også bestemmelser om, hvilke fuglearter der må 
jages og hvilke jagtmetoder, der må bruges. 
 
Danmark har udpeget 113 fuglebeskyttelsesområder, hvoraf de største findes på havet, især langs 
kysterne, hvor også strandenge eller andre naturarealer indgår. Hvert område er udpeget for at 
beskytte bestemte fuglearter. Alle danske Ramsarområder indgår i fuglebeskyttelsesområderne. 
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Foreløbigt udkast til Grønt Danmarkskort, Faxe Kommune (2017) 
Fra mail fra planmedarbejder i Faxe Kommune er det pr. 10-2017 oplyst, at GIS-laget er en 
sammenlægning af følgende lag:  

- Natura 2000-områder 
- Strandbeskyttelseslinjen 
- Fredede områder 
- Beskyttet natur (efter NBL § 3) 
- Faxe Kommuneplanlag ’Potentiel ny natur’ 
- Lavbund og potentielle vådområder 
- Fredskov 
- Anden skov 

 
Kortlaget er enkelte steder redigeret på følgende måder: 

- Mindre § 3 beskyttede søer er udtaget, fx gadekær i landsbyer. Disse ligger uden 
sammenhæng til andre udpegninger. 

- Områder til ’Potentiel ny natur’ er fjernet fra udkastet, hvor der er et ønske om udvikling på 
disse arealer. Primært nær Faxe Ladeplads. 

- Afgrænsningen af skovområder, der ikke er fredskov, følger matrikelskel. 
- Natura 2000-områderne er tilrettet, så de følger Miljøstyrelsens seneste udkast til 

afgrænsning (NB: Som blev sendt i høring i 2018 og vedtaget endeligt d. 1.11.2018). 
- Fredninger, uden naturbeskyttelse som formål, er udtaget. 

 
Bemærk at redigeringerne ikke er foretaget konsekvent, men kun hvor udkast til Grønt Danmarkskort 
overlappede med ønskede udviklingsområder i kystnærhedszonen. 
 
Fortidsminder 
Der er fortidsminder overalt i det danske landskab. Mange ses stadig tydeligt, som de smukke 
gravhøje fra oldtiden, digerne, eller de markante middelalderborgruiner. Men endnu flere er ikke 
synlige. De befinder sig under markernes overflader, i de tykke jordlag under vores byer eller på 
havets bund. 
 
De fredede fortidsminder ligger ofte markant og er med til at give landskabet karakter. I lokalområdet 
er der ofte knyttet sagn og fortællinger til mange af disse mindesmærker. For at bevare denne del af 
vor fælles kulturarv også for vore efterkommere er alle synlige fortidsminder fredet. 
 
Mange fortidsminder kommer først til syne ved gravning i jorden. Det kan ske ved arkæologiske 
undersøgelser men langt hyppigere ved byggeri, anlæg af veje og pløjning af jorden. Det er de såkaldt 
skjulte fortidsminder. 
 
Det er vores fælles ansvar at passe på fortidsminderne. Omkring 32.000 af de mest markante er 
fredede, mens de øvrige er beskyttet af restriktive bestemmelser i museumsloven. Der må ikke 
foretages ændringer på noget fortidsminde, uden at Kulturstyrelsen har givet tilladelse. Det er dog 
ikke nødvendigt at indhente tilladelse, hvis man vil slå græsset på sit fortidsminde eller fjerne buske 
og krat. 
 
Kort med fortidsminder udgøres af 2 lag: Et med punkter og et med flader. Lagene, der bruges i 
denne opgave, er tilrettet og sorteret på følgende måde: 
 
Tabellen åbnes og sorteres alfabetisk efter kolonnen anlaegsbet (anlægsbetegnelser).  
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Relevante anlæg gemmes (hvis de findes): 
baunehøj, bautasten, borg/voldsted, brandgrav i stenkiste, dansehøj, diger, dysser, dysser/jættestuer, 
forsvarsvold, fæstningsanlæg, gravrøse, helleristning/billedsten, jættestue med bikammer, 
kammergrav, kogestensrøse, langhøj, markrøse, rundhøj, runesten, røse, sagnsten, skanse, 
skibssætning, stenbrud, stenbygget grav, stendyngegrav, stenkiste, stenlægning/stensamling, 
stenrække, stensætning, søfort, troldebakke, urnegrav (stenomsat), vejkiste  
mens resten slettes: 
Affaldsgrube, Afløbsrende, Anker, Bageovn, befæstning, Begivenhed, Begravelse (uspec. undertype), 
begravelsesplads, Ben/Horn, bolværk, Bosættelse uspec., Brandgrav (uspecificeret type), Brandgrav i 
trækiste, Brandplet, bro, Brolægning, brønd, Bygning, Bådhus, Depotfund, Dige (kirkegård), Dige 
(mark), Diverse anlæg og genstande, dræn,  fiskeplads, Dyreben, Dyrefold, Dyrkningsspor, dæmning, 
dødehus, enkeltfund, Fangstgrube, Fiskedam, Fiskegård, Flådebase/ -havn, Forrådshus, Fyldskifte 
(uspecificeret), Færgested, Gartneri, Genforeningssten , glas, gravgenstand, gravkapel, Gravsten, 
Grube (uspecificeret funktion), Grubehus, Grus, Grøft (afvanding), Grøft (skel), Gård, Gårdsplads, 
Handel, Havn, Hegn/gærde, Helligkilde, Herregårdsanlæg/Slot, Hjulspor, Hovedbygning, Hulvej, Hus 
(evt. med stald), Højsagn, Hørtørringsanlæg, ildsted, Indskrift, Jern, Jernbaneanlæg, Jordfæstegrav, 
Kalk, Kanal, Kapel, Keramik, Kirke, Kirkegård, Kisteløs begravelse (jordfæste), kloak, Klokkestabel/-
tårn, Klosteranlæg, Kogegrube, Kogegrubekompleks, Kors, Kro, Krypt, Kultanlæg, Kultanlæg med 
palisader, Kultanlæg med systemgrøfter, kulturlag, Kunstigt anlæg, Kystsikring, Kælderanlæg, Lade, 
Landingsplads, Latrin og toilet, led, ler, Levnedsmidler, Lystanlæg, Læder/skind, Marksystem, Metal, 
Milepæle/-sten, Militærvæsen, Mindesmærke, Mole, moselig, Muret grav, Mølledam, Mølledæmning, 
Møllekanal, Møntfund, Ovnanlæg (uspecificeret), Pakhus, Plankekiste, Plankevej, Primær fødeerhverv, 
Pælerække (uspecificeret), Rettersted, Risvej, Rådhus, sagntræ, Sejlspærring, Sekundær 
subsistens/produktion, skaldynge, skel, Skel (ejendom), skelet, Skibsbro, Skole, skovbrug, Skyttegrav, 
Skåltegn, social og samfund, Stammekiste, Stejleplads, Stolpehul m. uvis funktion, Søfort, Sømærke, 
Tegl, Tekstil, Tingsted, Transport, Tro og tradition, Tuegrav, Trævarer, tørv, undergruppe, 
urnebrandgrube, Urnegrav (stenomsat), Urnegrav (uspecificeret type), Vadested, 
Vandbeholder/Vandtårn, Vandledning, Vandmølle, Vandværk, Varslingsstation, Vej, Vejdæmning, 
Vildstbaneafmærkning, Vindmølle, Vogndel, Voldgrav, votivfund, Vrag, Vragdel, Værksted, 
Øvelsesområde. 
 
Desuden slettes fund på specifikke adresser inde i byerne og i farvandsområder. 
 
Alle punkt-registreringer der overlapper med flade-registreringer slettes, så hvert fortidsminde kun 
fremtræder én gang. Desuden fjernes de fortidsminder der fremgår af tabellen flere gange, fx kan et 
fortidsminde være registreret som både en rundhøj, stenkiste og gravrøse. Disse trin udføres 
manuelt.  
 
Bemærk at det er alle typer for fortidsminder der inddrages i analysen – ikke kun de fredede. 
 
Fredede områder 
Fredninger gennemføres for at sikre værdifulde landskaber og natur- og kulturhistoriske områder, og 
for at sikre befolkningens adgang til områderne. De gennemføres primært, når beskyttelsen ikke kan 
tilgodeses gennem anden lovgivning. 
 
Fredningsindsatsen tog sin begyndelse med vedtagelsen af den første naturfredningslov i 1917. Fokus 
var i starten på særegne geologiske dannelser og smukke udsigter samt adgang til strandene. I de 
følgende årtier flyttede fokus til en bredere naturbeskyttelse, og antallet og arealet af fredninger steg 
op gennem 1930'erne og 1940'erne. Der skete en voldsom stigning i antallet af gennemførte 
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fredninger i perioden 1950 til 1959 på grund af kirkefredninger, de såkaldte Provst Exner fredninger. 
Arealfredningerne i perioden 1950-1970 blev blandt andet brugt til at friholde smukke landskaber og 
naturområder fra den eksplosive bebyggelsesudvikling i det åbne land af både sommerhuse og 
helårshuse samt en kraftig stigning i råstofindvindingen. Antallet af nye fredninger pr.år er blevet 
mindre de seneste 30-40 år, efterhånden som planlovgivningen, §3-beskyttelsen og andre 
lovgivningsmæssige tiltag er trådt i kraft. 
 
Fredskov 
Begrebet opstod i begyndelsen af 1800-tallet, da stigende befolkningstal, krige og mangel på andre 
energikilder end træ havde ført til næsten total rydning af den skov, som oprindelig dækkede det 
meste af Danmark. 
 
Med skovforordningen af 1805 besluttede regeringen, at de sidste rester af skov skulle beskyttes, og 
samtidig begyndte staten at plante nye skove og at give tilskud til private jordejeres skovplantning, 
mod at ejerne forpligtede sig til permanent skovdrift på arealerne, fredskovspligt. Disse skove 
udgjorde de oprindelige fredskove, senere er flere arealer blevet pålagt fredskovspligt efter ejernes 
ønske, og i dag er ca. 10 % af Danmarks areal, svarende til 85 % af skovarealet, fredskov. 
Fredskove skal altid drives efter skovlovens regler om god og flersidig skovdrift. Det betyder bl.a., at 
man ikke må bygge i fredskov. Det er ejerens pligt at sikre at skovloven overholdes. 
 
En fredskov skal bestå af træer, som enten danner eller er ved at vokse op til skov af højstammede 
træer. Der kan være ubevoksede arealer i en fredskov. Moser, heder, enge o.l., der naturligt hører til 
en fredskov, skal bevares som de er, uanset størrelsen. 
 
Fredskovspligten følger ejendommen. Det betyder, at en ny ejer altid overtager fredskovspligten ved 
køb af ejendommen. Fredskovspligt går forud for andre rettigheder, og bortfalder ikke, hvis 
ejendommen kommer på tvangsauktion. 
 
Fremtidens natur 
Danmarks Naturfredningsforening (DN) udgav i 2004 bogen ”Fremtidens natur i Danmark”. I bogen 
stilles forslag om at skabe et grønt naturnetværk, som binder de større danske naturområder 
sammen og derved gør naturen mere robust. Hovedbidragyderne er DN’s lokalkomiteer, der har et 
præcist og nøjagtigt billede af naturen i deres områder. 
 
Hede 
GIS-laget HEDE er fra Kort10. 
HEDER er her klassificeret som arealer på tør, mager bund oftest bevokset med lyng og andre 
dværgbuske samt græsser, laver og mosser.  
  
Der er foretaget en underklassificering af HEDE alt efter de dominerende plantevækster.  
HEDETYPE kan antage en af følgende værdier:  

• Lynghede: Hede med dominans af hedelyng og/ eller mindre dominans af klokkelyng. 
Dværgbuske kan ligeledes forekomme.  

• Revlingehede: Hede med dominans af revling, med islæt af hedelyng eller andre dværgbuske.  

• Græshede: Hede domineret af græsser, halvgræsser, laver og mosser.  

• Lav-/ Moshede: Hede domineret af laver, f.eks. rensdyrlav og mosser. Ligeledes kan lyng, 
revling og smågræsser indgå. Findes typisk i grå klit og indsander.  

• Ukendt: Hede er ikke særskilt typebestemt 
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HNV-farmland 
Koncept der fremhæver landbrugsarealer med høj biodiversitet i hele EU. 
I Danmark er metoden GIS-baseret og udviklet af DCE. Data opdateres årligt, og er tilgængeligt fra 
Danmarks Miljøportal. 
 

Udviklingen af det faglige grundlag for en HNV-indikator i Danmark tager udgangspunkt i EU-
Kommissionens retningslinjer. Her beskrives, hvordan landdistriktsmidler skal anvendes målrettet til 
at beskytte biodiversitet i landbrugslandet og derigennem medvirke til at løfte den fælles målsætning 
om at standse tabet af biodiversitet. I vejledningen anbefales det at operere med tre komponenter af 
HNV-landbrug 1) Ekstensiv landbrugsdrift, 2) Halvnaturarealer, 3) Mosaikstrukturer/småskala-
landskab. Derudover tages der også højde for områder, som er særlige levesteder for sjældne eller 
beskyttelseskrævende arter 
 

DCE har valgt at bygge HNV-indikatoren op som et fleksibelt indeks uden en fast øvre grænse. 
Indikatoren består af en række delelementer, som hver for sig har en dokumenteret udsagnskraft i 
forhold til værdien af arealer for biodiversiteten, og som kan overføres til et fælles kortgrundlag.  
Hvert element tildeles en score efter dets værdi for biodiversiteten, og den samlede indikator består 
af summen af elementernes scorer. I praksis betyder dette, at det er let at revidere indekset ved at 
tilføje nye elementer eller skifte et element ud med et andet med højere udsagnskraft i takt med, at 
viden øges. 
 
Ved at kombinere basale elementer, som viser, at der er en høj sandsynlighed for, at der forekommer 
væsentlige naturværdier med mere krævende og sjældne elementer, som i sig selv repræsenterer 
den høje naturværdi, bliver indekset i stand til både at udpege arealer med ”basisnatur” og arealer 
med særlig værdifuld natur. Derved kan indekset bruges til at styre støttetildelingen fleksibelt, alt 
efter de gældende politiske målsætninger. 
 
Opbygningen af HNV-indikatoren er sket således: 

- Tre indikatorer for landskab, som vægter danske landskabstyper med en høj tæthed af 
levesteder for sårbare arter. Her er snarere tale om sandsynlighed for HNV end objektiv 
evidens, fordi indikatoren er baseret på geomorfologi og ikke direkte på biologisk kortlægning. 
Forudsætningen er hér, at naturen som regel er rigere i kystzonen, ådalene og omkring de 
stejle bakker.  

- Ovenpå dette basislag er lagt et tema om levesteder, som vægter forekomst af beskyttede 
naturtyper og nærhed til arealer med natur. Her er der tale om en biologisk kortlægning, men 
der vil stadigvæk være arealer, som ikke har nogen særlig værdi for biodiversiteten, 
eksempelvis nyligt omlagte kulturenge. 

- Dernæst er der medtaget to indikatorer for ekstensiv landbrugsdrift. Disse skiller intensive 
omdriftsarealer fra mere naturvenlige driftsformer uden nogen garanti for, at der 
forekommer sårbare arter. Disse to indikatorer er ikke i sig selv tilstrækkelige til at kunne 
definere HNV-landbrug, men de kan øge værdien af HNV-arealer med andre kvaliteter. 

- Tættest på sikker viden er den sidste temagruppe, som er direkte koblet til viden om 
forekomst af sårbare og truede arter. Når HNV-indikatoren ikke baseres alene på viden om 
arter, skyldes det, at den gængse viden om forekomst af sårbare og truede arter i Danmark er 
ufuldstændig – både hvad angår den geografiske dækning og udvalget af de arter, som der er 
oplysninger om. 

 
HNV-indikatoren er målrettet sårbar natur ud fra det enkle rationale, at tabet af biodiversitet foregår 
ved, at sårbare arter forsvinder og erstattes af almindelige og tilpasningsdygtige arter. Sårbare arter 
omfatter ud over de arter, som forekommer på rødlisten, også mere almindelige arter knyttet til  
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9 lysåbne, næringsfattige naturarealer. Arter som stadigvæk er almindelige, men som har været i stor 
historisk tilbagegang. På den måde sikres, at et lokalt tiltag også får en betydning på større geografisk 
skala, og denne tilgang er nødvendig hvis landdistriktsprogrammet skal bidrage til at løse 
biodiversitetskrisen. 
 
Følgende elementer er valgt til at repræsentere ekstensiv landbrugsdrift, naturrige landskaber, 
beskyttede naturtyper samt beskyttelseskrævende og truede arter. Der kan scores enten 0 eller 1 på 
hvert element,  
Landskaber:  
Kystnærhed  Arealer i 1 km zone fra kysten. Kilde: Kyst og havn, FOT2007 
Lavbund  Geologisk lavtliggende arealer. Kilde: Lavbund, DJFgeodata.dk 
Stejl topografi Skråning/skrænter med hældning > 15°. Kilde: LIDAR opmålt digital 

højdemodel 
Levesteder: 
Beskyttet natur Arealer beskyttet efter NBL §3. Kilde: Beskyttede naturtyper, Arealinfo 
Nærhed til beskyttet natur 
 Areal der ligger i en 50 m zone til §3-natur eller §3-vandløb. Kilde: 

Beskyttede naturtyper og Beskyttede vandløb, Arealinfo 
Nærhed til småbiotoper og skov 

Arealer der ligger i en 50 m zone til levende hegn, trægrupper, 
fortidsminder og skov. Kilde: krat_bevoksning, trægruppe, levende hegn i 
agerlandet og fortidspunkt, FOT2007 

Ekstensiv landbrugsdrift: 
Marker i ekstensiv drift Kilde: Det digitale markkort og det generelle landbrugsregister (GLR), 

NaturErhvervstyrelsen, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Som 
marker i ekstensiv drift er medtaget arealer under afgrødekoder, som 
signalerer permanent græs eller udtagen landbrugsjord, herunder også 
naturarealer og naturlignende arealer. 

Økologiske marker  Kilde: Det digitale markkort og det generelle landbrugsregister (GLR). 
NaturErhvervstyrelsen, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. 

Arter: 
Artsmiddelscore på mindst 2,5 
Artsmiddelscore på mindst 3,25 
Artsmiddelscore på mindst 3,75 

Hver planteart tildeles en score fra -1 til 7. -1 gives til arter, hvor der er 
tegn på dårlig naturtilstand, mens 7 gives til arter, hvor der er tegn på en 
god naturtilstand. Middelscoren er et gennemsnit af scoren for alle 
plantearterne. Data trækkes 15 år tilbage i tid. Kilde: Danmarks 
Miljøportal, Arealinfo, samt forskellige temaer under naturdata. Scoren er 
beregnet efter Fredshavn & Ejrnæs (2009), dog med den modifikation, at 
den baserer sig på artslister fra hele lokaliteten og ikke kun et 
dokumentationsfelt 

Mindst 1 bilags- eller rødlisteart 
Mindst 2 bilags- eller rødlistearter 
Mindst 4 bilags- eller rødlistearter 
 Mindst 4 Bilag II- eller Bilag IV-art eller rødlistet art. Data trækkes 10 år 

tilbage i tid, for planter og svampe dog 15 år. Kilde: Danmarks Miljøportal, 
www.fugleognatur.dk, DanBIF og Danmarks Svampeatlas 
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Kortlægningen omfatter ikke vandløb, skovarealer og søer, idet der er tale om en åbenland HNV-
indikator. Dog omfatter pointgivning (værdisætningen af åbenland naturen) nærhed til de nævnte 
naturtyper. 
 
For visse delelementer findes der ikke en udtømmende og opdateret kortlægning og registrering. 
Dette gælder især for arterne. Rødlistearter og habitatarter er langt fra eftersøgt på alle arealer, og 
artsmiddelscoren er baseret på data fra kortlægning af habitatområder og besigtigelse af § 3-
områder, og heller ikke disse data har fuld dækning. Når artsdata alligevel medtages i HNV-
indikatoren, skyldes det, at det er meget vanskeligt at udtale sig om værdien af et område for den 
truede biodiversitet uden at inddrage indikatorarter og/eller truede arter i vurderingen. 
Konsekvensen er altså, at point gives der, hvor man med sikkerhed ved, at der forekommer truede 
eller særligt beskyttede arter, og ingen point gives der, hvor man alene har registreret almindelige 
arter, eller hvor der ikke foreligger nogen viden pga. manglende eftersøgning. Der kan altså dermed 
ligge et incitament i HNV-indikatoren for at tilvejebringe et opdateret og forbedret vidensgrundlag. 
 
HNV-kortet bruges til arealer udenfor Natura 2000-områderne. Der kan kun søges tilskud til arealer 
med en score på minimum 5. Hvis der i en ansøgningsrunde ansøges om flere midler end der er afsat, 
vil tilskud blive prioriteret efter hvilke arealer der har den højeste HNV-score. Det betyder, at selvom 
et areal har en score på 5 og derfor er berettiget til at søge om tilskud, er det ikke sikkert, at der kan 
gives tilskud. Den højeste score på arealet og som udgør min. 0,1 ha, trækker resten af arealet op på 
samme score. 
 
HNV-skov (generel) 
Københavns Universitet og Aarhus Universitet har i fællesskab udviklet et kort over High Nature 
Value (HNV) i danske skove (Johansen et al. 2015). Dette er gjort ved at samle eksisterende data over 
arter og indikatorer, som viser, hvor de mest værdifulde skove for biodiversiteten er. Naturstyrelsen 
har bestilt kortet for at kunne prioritere indsatser i skovene, og have det bedst mulige grundlag for de 
kommende års ambitiøse kortlægning af naturværdier i skovene. Desuden kan kortet bruges som 
prioriteringsværktøj for tilskud til privat skov. Baseret på eksisterende data. 
 
Metoden er inspireret af arbejdet med Biodiversitetskort for Danmark og HNV-farmland. Til HNV-
skov er der suppleret med en række proxyer om skovstruktur, baseret på data fra Danmarks 
Skovstatistik, og proxyer om skovstruktur og terræn, baseret på LiDAR-data. En beskrivelse af 
proxyerne ses i afsnittet om ’Arealer, der understøtter biodiversitet (proxy mht. Biodiversitetskort og 
HNV-skov)’ 
 
HNV-skov er det første kort over naturværdier, som specifikt er målrettet skovene, men det må ikke 
opfattes som en egentlig kortlægning af naturen i de danske skove. HNV-skov er baseret på de bedste 
eksisterende data om indikatorer for værdifuld biodiversitetsrig skov, men ingen af disse indikatorer 
er perfekte. Arterne har aldrig været kortlagt systematisk og mange af de anvendte data stammer fra 
dygtige amatørers frivillige observationer. Proxyerne er ikke direkte mål for levestedernes tilstand i 
skovene, men snarere indikatorer for disse. Desuden er der vigtige aspekter af skovenes struktur og 
drift, som der ikke er sikker viden om. 
 
Det er derfor uundgåeligt, at der findes skove, som er værdifulde levesteder for truet skovnatur, som 
HNV-skovkortet ikke opfanger. Der har simpelthen ikke været kortlæggere forbi og registrere 
værdierne. Tilsvarende kan der være andre skove, som – trods et stort potentiale – alligevel har 
været drevet så intensivt, at der ikke er de værdier, dataene antyder. 
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For at sikre, at HNV-skovkortet omfatter alle de arealer, der kan blive brug for i de efterfølgende 
anvendelser, blev det besluttet at inkludere et samlet areal baseret på en kombination af såvel 
skovlaget fra kommunernes fælles kortlægning (FOT-kortlægningen), der samles af Geodatastyrelsen, 
og kortlægningen af skov baseret på satellitbilleder fra 2011 (Huber & Tøttrup 2012), der anvendte 
kriterier om skovdække i kortlægningen. Dertil blev der tillagt marker fra GLR (Det Generelle 
Landbrugsregister) hvor afgrødekoderne indikerer vedplanter (skovrejsning, juletræer etc.), dog 
undtaget frugtplantager. Det samlede areal der indgår i analysen, er dermed 728.575 ha. HNV-
skovkortet omfatter således alle arealer der potentielt kan opfattes som skov, også på længere sigt. 
Til sammenligning er opgørelsen af skovarealet i Danmarks Skovstatistik 620.500 ha (Nord-Larsen et 
al. 2015). 
 
Kerneområder – skov; Småskove; Vandløb fra web-GIS 
De 3 kortlag er fra tilsvarende projekter for hhv. Vordingborg og Næstved Kommuner. De er i 
indeværende opgave kun anvendt som inspiration til hvad der kunne medtages som grundlag for 
korridorudpegninger, og er ikke anvendt yderligere. 
Klitfredning 
Formålet med klitfredningslinjen er at bevare de danske kystområder så uberørte som muligt og sikre 
de store natur- og landskabsværdier, der er knyttet til kystzonen. Klitfredningslinjen varetager i vidt 
omfang samme hensyn som strandbeskyttelseslinjen, men klitfredningen har yderligere til formål at 
bekæmpe og forebygge sandflugt. 
 
Klitfredede arealer findes næsten udelukkende ved Jyllands kyster mod Skagerrak og Vesterhavet. 
Her danner de et næsten sammenhængende bælte, der strækker sig fra Skagen til Blåvandshuk og 
Skallingen og derfra langs vestsiden af Fanø, Mandø og Rømø. 
 
Klitfredningslinjen ligger i åbne landskaber typisk 300 m fra kysten og i bebyggede områder typisk 
100 m eller mindre fra kysten. Linjen er registreret i matriklen og er noteret i tingbogen på de enkelte 
ejendomme. Miljø- og fødevareministeren kan dog udstrække klitfredningen til at omfatte arealer 
indtil 500 m fra strandbreddens inderste grænse, hvis der konstateres akutte sandflugtsproblemer i 
området. Desuden kan der inddrages yderligere arealer under klitfredning enten efter ejerens 
begæring, eller hvis ejeren ikke efterkommer et påbud om bekæmpelse af sandflugt eller om 
begrænsning i anvendelsen af arealet. 
 
Grænserne for klitfredning bliver revideret løbende, når det skønnes påkrævet af hensyn til bl.a. 
ændringer i klitternes karakter eller udstrækning og risikoen for sandflugt som følge af arealernes 
benyttelse. Klitfredningslinjen er afmærket i terrænet. 
 
Kulstofrige lavbundsarealer 
Lavbundskortet (Tørv2010) er et statistisk kort baseret på jordbundsanalyser, hydrologi og 
højdekurver. Det omfatter ca. 107.000 ha lavbundsjord med mindst 12 % organisk kulstofindhold 
(OC) i de øverste 30 cm af jorden.  
 
Kortet er blevet til i forbindelse med en tilskudsordning, der støtter udtagning af lavbundsjorder med 
det formål at reducere landbrugets udledning af drivhusgasser, reducere udledningen af kvælstof til 
kystvande og genskabe eller forbedre natur. Kortet omfatter kun landbrugsarealer/det åbne land og 
ikke skovklædte arealer. Det blev udarbejdet i årene 2008-2010. Lavbundskortets tilblivelse kan læses 
i bilag 2 i Gyldenkærne og Greve (2015). 
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Levende hegn 
Tema under KORT 10. 
Linje i terræn bestående af levende hegn, række af træer og buske, trådhegn, mur eller lignende med 
moderat til stærk forhindring af fysisk passage til fods. 
 
Mur, med en bredde > 1 meter registreres ikke som Hegn. 
Støttemur med en højde > 2 meter registreres ikke som Hegn. 
 
Stendige og jordvold med en bredde > 2 meter registreres som Dige. Hvis diget desuden er et levende 
hegn, registreres det også som Hegn. 
Træer og buske på række registreres som Hegn med én linje, hvis bredden er < 10 meter. 
Hegn med en bredde > 10 meter og som beskriver en træbevoksning ≥ 2.500 m2 registreres dette 
som Skov. 
Hegn med en bredde > 10 meter, som ikke er Skov, afgrænses på begge sider af en grænse for at vise 
det levende hegns udstrækning. 
Alle øvrige træer på række eller alene registreres som Træ ved hvert enkelt træ. 
 
Markblokke 
En markblok er en geografisk sammenhængende enhed bestående af landbrugsarealer. 
Markblokkenes grænser følger typisk permanente skel i landskabet. Kortet anvendes ved 
administrationen af sager, der knytter sig til geografisk stedfæstelse af dyrkningsarealer, primært af 
EU's arealbaserede støtteordninger. 
 
Markblokkortet bliver opdateret løbende på baggrund af ortofoto og indberetninger fra landbrugere 
og myndigheder. Markblokkortet indeholder ca. 424.000 markblokke, som dækker ca. 2,8 millioner 
hektar landbrugsareal. Hver markblok identificeres med et markbloknummer, areal, type. Ved en 
markblok forstås et sammenhængende areal, hvorpå en eller flere landbrugere dyrker én eller flere 
forskellige afgrøder. 
 
Natur- og vildtreservater 
Vildtreservater oprettes i henhold til lov om jagt- og vildtforvaltning, og formålet er at beskytte og 
styrke vildtlevende bestande af fugle og pattedyr. Vildtreservater kan ud over fiskeriterritoriet og 
offentlige arealer også omfatte private arealer. I vildtreservater kan man helt eller delvist forbyde 
jagt og andre forstyrrende aktiviteter af hensyn til dyrelivet. 
 
Naturreservater oprettes i henhold til naturbeskyttelsesloven på statsejede arealer og i danske 
farvande (fiskeriterritoriet) med blandt andet det formål at beskytte bestande af vilde dyr og planter 
og deres levesteder. 
 
Et reservat kan være beskyttet på flere niveauer, fx sådan at kerneområder helt friholdes for jagt og 
andre væsentlige forstyrrende aktiviteter, mens bufferzoner har færre restriktioner. 
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Natura 2000-områder 
Et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde 
dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. 
 

Når et område er udpeget som Natura 2000-område, indebærer det: 
- At der i området skal sikres eller genoprettes en gunstig bevaringsstatus for de forskellige 

naturtyper og arter, som området er udpeget for. 
- Gunstig bevaringsstatus betyder, at arterne og naturtyperne er beskyttet i tilstrækkeligt 

omfang til, at naturtyper og levesteder ikke går tilbage, og at arterne på lang sigt kan 
opretholde levedygtige bestande, og naturtyperne kan bevare sine særlige karakteristika. 

- At området skal beskyttes mod nye aktiviteter, der kan skade naturen i områderne. 
Myndighederne er derfor underlagt særlige krav og betingelser, når de skal træffe afgørelse 
eller vedtage planer, der kan påvirke Natura 2000-områder.  

- At der skal gøres en aktiv indsats for at sikre eller genoprette naturen i området. Grundlaget 
for indsatsen er de såkaldte Natura 2000-planer. 

 

Natura 2000-områder er en samlet betegnelse for EF-Fuglebeskyttelsesområder og EF-
Habitatområder. Nogle af områderne er både fuglebeskyttelses-, habitat- og Ramsarområde på én 
gang. 
 

Natura 2000-områdernes afgrænsning er senest blevet ændret pr. 1.11.2018. Det betyder, at dette 
projekt har arbejdet med to forskellige afgrænsninger. Der er taget højde for de seneste ændringer i 
den endelige udpegning. 
 
Proxyscore 
Biodiversitetskort 
Summeret score af 13 typer af arealer, der understøtter biodiversitet. Typerne angivet med kursiv er 
brugt både i Biodiversitetskortet og i HNV-Skov: 
 

1. Kyst. Under 1 km fra kysten. 
2. Lavbund. Arealer på lavbundsjord. 
3. Skråninger. Arealer som hælder > 15 grader 
4. Kortlagt natur. Beskyttede naturtyper og kortlagt naturskov 
5. Skovkontinuitet. Eksisterende skove som også fandtes ved skovminimum omkring 1800 
6. Skovstruktur. Kortlagt forekomst af gammelskovsstrukturer og poresvampe 
7. Plantetal 1. Middelscore for en artsliste fra 5m-cirkel eller lokalitet ≥ 2,5 
8. Plantetal 2. Middelscore for en artsliste fra 5m-cirkel eller lokalitet ≥ 3,25 
9. Plantetal 3. Middelscore for en artsliste fra 5m-cirkel eller lokalitet ≥ 3,75 
10. Naturandel 40. Naturandel i landskabet (1 km skala) på > 40% 
11. Naturandel 80. Naturandel i landskabet (1 km skala) på > 80% 
12. Slyngninger. Vandløbsstrækning med slyngninger. 
13. Faunaklasse > 4. Faunaklasse 5, 6 og 7 i vandløbsstrækning. 
 

En beskrivelse af proxyerne ses i afsnittet om ’Arealer, der understøtter biodiversitet (proxy mht. 
Biodiversitetskort og HNV-skov)’. 
 

Den samlede proxy bliver altså en indikator som teoretisk spænder fra 0-13 point, men den 
maksimalt realiserede proxyscore for et areal er 11 point, eftersom flere af proxyerne reelt udelukker 
hinanden – fx slyngning og faunaklasse i vandløb og skråninger > 15 grader. En del proxyer er kun 
registreret for relativt få arealer, mens andre er landsdækkende. 
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HNV-Skov 
Summeret score af 11 typer af arealer, der understøtter biodiversitet. Typerne angivet med kursiv er 
brugt både i Biodiversitetskortet og i HNV-Skov: 
 

1. Kystnærhedszone. Under 1 km fra kysten. 
2. Træhøjdevariation. Afspejler variationen i højde og alder for træerne på skovarealet. 
3. Vedplanterigdom. Arter af alle vedplanter i prøveflader fra Danmarks Skovstatistik. 
4. Store tæer. Og gamle træer. Baseret på registreringer i Danmarks Skovstatistik. 
5. Skovstruktur. Kortlagt forekomst af gammelskovsstrukturer og poresvampe 
6. Skovkontinuitet. Eksisterende skove som også fandtes ved skovminimum omkring 1800 
7. Naturandel 40. Naturandel i landskabet (1 km skala) på > 40% 
8. Naturandel 80. Naturandel i landskabet (1 km skala) på > 80% 
9. Indre skovbryn. Skovarealer i de yderste 120 m i forhold til skovkant. 
10. Habitatnatur. Områder, der er kortlagt som habitatnatur efter EU's Habitatdirektiv. 
11. Kortlagt natur. Beskyttede naturtyper og kortlagt naturskov 
 

En beskrivelse af proxyerne ses i afsnittet om ’Arealer, der understøtter biodiversitet (proxy mht. 
Biodiversitetskort og HNV-skov)’. 
 

Proxyscoren for skov synes at undervurdere skov med meget lang kontinuitet, herunder gammel 
naturskov, naturlige lindeskove, og skove med urskovsagtigt præg sammenlignet med 
nåletræsplantager ved kysterne, som eksempelvis Tisvilde Hegn. Desuden er der en tydelig tendens 
til at proxyscoren lægger vægt på store sammenhængende skovområder og undervurderer små 
isolerede naturskove. Tilsyneladende fanger proxyscoren ikke, at skov som grænser op til 
naturområder, som ikke er skov (fx søer), kan være særligt værdifulde.  
 

Skævheder som er blevet påpeget for proxylagene, bliver i høj grad blev rettet op, når proxyerne 
bliver kombineret med artslaget, som viser hvor de truede arter faktisk er fundet. Så får de kendte 
værdifulde skove pludselig en tydeligt høj score på kortet. Det blev dog også bemærket, at proxyerne 
alene faktisk formår at pege på nogle skove, som kunne være interessante, men hvor artsscoren ikke 
fortæller så meget, måske fordi der ikke har været nogen og registrere arter. 
 
Ramsarområder 
Beskyttede vådområder med særlig betydning for fugle. Der er tale om en international beskyttelse.  
 

Ramsarområder er udpeget på baggrund af "Konvention af 2. februar 1971 om vådområder af 
international betydning navnlig som levesteder for vandfugle" - også kaldet "Ramsar-konventionen" 
efter den by i Iran, hvor konventionen blev etableret. Danmark har senere godkendt 
ændringsprotokol til konventionen af 3. december 1982 samt ændring af konventionen af 3. juni 
1987. 
 

Danmark har udpeget 27 Ramsarområder med et samlet areal på ca. 7.400 km². Det samlede areal er 
fordelt med ca. 6.000 km² som marine områder og ca. 1.400 km² på land, idet de danske 
Ramsarområder ofte omfatter strandenge eller andre arealer, der grænser op til vådområderne. 
 

Alle Ramsarområderne ligger i Natura 2000-områder. 
 

Bemærk at Miljøstyrelsen i 2018 har søgt om ændring af områdernes udstrækning, som følge af 
2018-ændringerne i Natura 2000-områdernes afgrænsning. Det lader til at være tanken, at 
Ramsarområdernes udstrækning skal ligge indenfor Natura 2000-områderne, uden at tage højde for 
andre forhold!  
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Råstofområde 
Råstofgraveområder: Sand, sten, grus og ler skal primært graves indenfor de lokale eller regionale 
graveområder. Graveområderne kan ikke udlægges til andre formål, der vanskeliggør senere 
råstofindvinding. Inden for råstofplanens graveområder er kommunerne som udgangspunkt 
forpligtet til at meddele tilladelse til råstofindvinding under hensyntagen til særlige 
beskyttelsesinteresser, herunder fortidsminder og beskyttede naturtyper m.v. 
 

Råstofinteresseområder: Regionsrådet skal i henhold til råstofloven udføre en kortlægning af og efter 
råstofforekomster på landjorden. Derfor udlægges en række råstofinteresseområder. I disse områder 
er der - vurderet ud fra kendskabet til geologien - en vis sandsynlighed for at finde egnede 
forekomster. I løbet af planperioden agter Regionsrådet i samarbejde med råstoferhvervet og 
lodsejerne at undersøge disse områder nærmere. Denne nærmere undersøgelse vil – sammen med 
en vurdering af øvrige planmæssige forhold - herefter afgøre om de pågældende arealer senere bliver 
udlagt til råstofgraveområder. Der kan kun undtagelsesvis og i begrænset omfang gives tilladelse til 
råstofindvinding inden for interesseområder, hvis der er en dokumenteret forekomst, når 
samfundsmæssige interesser taler for det, og hvis det ikke er i modstrid med andre væsentlige 
interesser. Regionen skal give forudgående samtykke til en tilladelse. Områderne må ikke tages i brug 
til formål, som kan forhindre eller være til gene for en fremtidig udnyttelse af eventuelle 
forekomster. Herudover er der ikke knyttet retsvirkning til disse områder. 
Samlet eksisterende natur 
Temaet består af Natura 2000-områder (fra før 1.11.2018), natur- og vildtreservater, fredede 
områder, §3-natur og FOT-skov. 
 
Sand og klit 
GIS-lag fra KORT10 defineret som et areal med strand, flyvesand eller klit. 
Både klit med en spredt bevoksning og klit med en tæt bevoksning er repræsenteret. Vegetationen er 
typisk marehalm, hjælme/klittag eller hårspidset jomfruhår. 
 
Som en hovedregel registreres alle SAND_KLIT med et areal ≥ 10.000 m2. 
SAND_KLIT smallere end 10 meter registreres ikke, med mindre dette stykke er en del af et større 
sammenhængende SAND_KLIT område. 
SAND_KLIT med et areal < 10.500 m2, som er udpeget administrativt på grund af en naturmæssig 
eller administrativ betydning, registreres ligeledes fotogrammetrisk. 
Mindre områder af SAND_KLIT, som ligger adskilt, kan registreres som ét SAND_KLIT, hvis deres 
indbyrdes afstand er < 10 meter og det samlede areal er ≥ 10.000 m2. 
 
Skov 
Skov tematiseret under Kort10 er træbevoksede områder. 
 
SKOV med et areal ≥ 2.500 m2 registreres. 
SKOV med et areal < 2.500 m2 registreres som enten TRÆGRUPPE eller HEGN 
SKOV smallere end 10 m registreres som levende HEGN. 
SKOV med et areal < 2.500 m2 som ligger inden i objekt af typen HEDE, VÅDOMRÅDE eller SAND_ 
KLIT med et samlet areal for begge objekter ≥ 2.500 m2, inddrages i det omliggende objekt. 
SKOV med et areal < 2.500 m2 som støder op til objekter af typen HEDE, VÅDOMRÅDE eller SAND_ 
KLIT med et samlet areal for de tilstødende arealer ≥ 2.500 m2, inddrages i det største af de 
tilstødende arealer. 
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SKOV med et areal < 2.500 m2, som er udpeget administrativt på grund af en naturmæssig eller 
administrativ betydning, registreres ligeledes fotogrammetrisk. 
 
Mindre områder med skov, som ligger adskilt, registreres som én SKOV, hvis deres indbyrdes afstand 
< 10 meter og det samlede areal > 2.500 m2. 
 
Lysning og brandbælte i skov fritlægges i SKOV, hvis disse områder har en bredde > 10 meter og en 
længde > 250 meter. Kun områder, som har karakter af permanent ubevokset område, registreres 
som lysning. Områder som er åbne på grund af stormfald eller fældning eller er nytilplantede skal 
ikke registreres som lysning. 
 
Levende HEGN og TRÆGRUPPE registreres ikke inden i eller på grænsen til SKOV. 
 
Skov-laget er i dette projekt blevet vist som ’Kerneområder’ og ’Småskove’ med udgangspunkt i data 
fra Vordingborg Kommune. Kerneområderne er udpeget i en kombination af en subjektiv vurdering 
fra kommunens medarbejdere samt skovområder med lang skovkontinuitet: 

- De store eksisterende skove er udpeget som kerneområde uanset alder, derudover er alle 
skove med lang kontinuitet medtaget. 

- De resterende skove er navngivet småskove. 
 
Skov med højt naturpotentiale, Model I/B 
I 2017 udviklede Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN), Københavns Universitet, en 
række modeller i GIS-format til at identificere skov med højt potentiale for naturværdier og 
biodiversitet. Projektet bygger på en lang række tilgængelige data for skovene og landskabet i hele 
Danmark. 
 
I udvælgelsen af kortlag, der danner grundlag for modelleringen, er der fokus på informationer, der 
opfylder kriterier om at være tilgængelige for hele landet. Derudover skal data være uafhængige af 
lokale skovkortlægninger og registerdata, samt have en forventet betydning for biologisk 
mangfoldighed herunder strukturer, der skaber/sikrer levesteder. I projektet indgår data for 

- Skovstruktur: Kronetagehøjde (CHM), volumen (VOL), højdevariation i kronetaget (CHSD), 
højdevariation i stor skala (CHSL), antal store, gamle træer (D60, DLA), dødt ved (DW), 
skovtype (TT), træartsantal (NSPE) 

- Landskab: Kerneskov (CORE), skovbryn (EDGE), kontinuitet (VSK)  
- Vækstvilkår: Jordbundstype (JTYP), skråninger (SLP), nærhed til vand (HAV, SOE, VAND), 

maximal dybde af lavninger (LAV) 
 
Som inputdata i forhold til identifikation af skove med højt potentiale er anvendt data fra 
Miljøstyrelsens kortlægning af § 25 skove i 2016 samt kortlagte skovnaturtyper i 2006 på 
Naturstyrelsens arealer.  
 
Modellerne (I/B – højt potentiale, II/C - lavskov og III/D - højskov) er estimeret på grundlag af disse 
omtalte skovtyper, og er efterfølgende testet på 4 private arealer. I indeværende projekt er Model 
I/B taget i anvendelse, idet den viser skove med højt potentiale for naturværdier.  
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Skrænt 
GIS-lag fra KORT 10, der angiver terrænlinje der afgrænser stærkt skrånende terræn ved top og bund 
af skræntområde. 
 
Naturskabt skrænt registreres kun, hvis den er væsentlig, – det vil sige med en højde ≥ 5 meter og så 
stejl, at man ikke kan passere den til fods som for eksempel en kystskrænt. 
 
Skrænt med en længde > 50 meter og en højdeforskel ≥ 1,5 meter på det højeste sted registreres. 
Skrænt registreres med så få punkter som muligt, dog således at forskellen mellem det faktiske 
forløb, og det registrerede forløb intet sted er > 1 meter i plan og kote. 
 
Strandbeskyttelse 
Kystområderne i Danmark er beskyttet i medfør af naturbeskyttelseslovens bestemmelser om 
strandbeskyttelse og klitfredning. Formålet med beskyttelsen er at bevare de åbne kyster og de 
landskabelige, naturmæssige og rekreative værdier, der er knyttet til kysterne.  
 
Strandbeskyttelseslinjen omfatter som hovedregel alle danske kyster ved hav og fjord. Jyllands 
vestvendte kyster fra Skagen til Blåvandshuk/Skallingen og derfra langs vestsiden af Fanø, Mandø og 
Rømø er dog undtaget, da disse kyststrækninger i stedet er omfattet af klitfredning. Visse 
kyststrækninger, typisk ved byer og store havne, er hverken omfattet af strandbeskyttelse eller 
klitfredning. 
 
Strandbeskyttelseslinjen omfatter strandbredden og arealet op til 300 meter bag strandbredden - i 
sommerhusområder dog kun 100 meter eller mindre. 
 
Træ/Markante, enkeltstående træer 
GIS-laget er fra KORT10 og viser markante, enkeltstående træ. 
 
Træ forekommer som punkt i skønnet midte af et træs stamme. Hvor stammen ikke kan erkendes, 
registreres ved midte af trækrone. Træ registreres langs vej, hovedsti, sti, på plads og lignende. 
Endvidere registreres alle enkeltstående, markante træer.  
 
Hvor mindst 10 træer på række står så tæt, at gående ikke nemt kan passere mellem dem, registreres 
Hegn. 
Hvor et stort træ stikker op gennem beplantningen i Krat_Bevoksning, registreres dette som Træ. 
Kun store træer registreres (stammediameter > 20 cm eller når træet er støttet af rafter). 
TRÆ skal have en afstand > 1 meter til andet Træ.  
 
Trægruppe 
GIS-laget TRÆGRUPPE fra Kort10 er defineret som en gruppe af træer. 
TRÆGRUPPE repræsenteres som punkt i midten af trægruppe eller i midten af markant 
enkeltstående træ i område 1 og 2 
 
Indenfor OMRÅDEPOL med OMRÅDETYPE = 3 registreres TRÆGRUPPE langs veje, pladser, hovedstier, 
stier og lignende samt grupper af træer, der ikke er TRÆ, LANDHEGN, BYHEGN eller SKOV. 
I øvrige OMRÅDEPOL med OMRÅDETYPE = 1 eller 2 registreres:  

• TRÆGRUPPE for markante, enkeltstående træer og grupper af træer, der ikke er TRÆ, 
LANDHEGN eller SKOV.  
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• Angivelse af bevoksning på BRUGSGRÆNSE med levende hegn kortere end LANDHEGN’s 
mindstemål  

• Allé, hvor træafstanden > 25 m. Registreres ikke i parcelhushaver, på industri- eller 
jernbanearealer.  

 
Indeni objekter fra objekttypen HEDE, ENG, MOSE, RÅSTOFOMRÅDE og SAND/KLIT kan  
der forekomme udbredt spredt bevoksning i et sådan omfang at området er på grænsen til at skulle 
klassificeres som SKOV. I disse tilfælde registreres der TRÆGRUPPE i arealet, der hvor bevoksningen 
er tættest. 
 
Vandløb, amtsdata 
Faxe Kommune overtog dette kortlag fra Storstrøms Amt i forbindelse med strukturreformen i 2007. I 
laget er samlet mange informationer, som er vurderet brugbare i dette projekt. Der foreligger dog 
ingen dokumentation på hvordan det er fremkommet. 
 
Vandløb, udvalg 
Et GIS-lag fra Vordingborg Kommune, der er en kombination af vandløbene fra Kort10 
(Vandloeb_brudt) og Danmarks Arealinfo. De to GIS-lag er lagt sammen og overlap fjernet. Endvidere 
er mindre vandløb og grøfter i skovene blevet slettet manuelt, mens de større vandløb er bibeholdt. 
 
Vandløbsmidte (Vandloeb_brudt) 
Tema fra KORT10 der viser midte af en naturlig eller gravet, åben eller rørlagt rende til vand. 
 
Vandløb_null er dækkende for alle vandløbenes forløb. Der kan således ikke på denne måde 
fravælges grøfter i skov. Der er få rørlagte vandløb.  

 
 
Vådområde 
GIS-laget VÅDOMRÅDE er fra Kort10, og angiver Fladt, relativt lavtliggende vådbundsområde med 
karakter af våd eng, marsk eller mose. 
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Som hovedregel registreres kun VÅDOMRÅDE med et areal ≥ 2.500 m2. Dog kan VÅDOMRÅDE med 
et areal < 2.500 m2 medtages ved en administrativ udpegning af naturforvaltningen. 
 
VÅDOMRÅDE registreres som hovedregel kun for arealer ≥ 2.500 m2. 
VÅDOMRÅDE med et areal < 2.500 m2 som ligger inden i objekter af typen SKOV, HEDE eller 
SAND_KLIT med et samlet areal for begge objekter er ≥ 2.500 m2, inddrages i det omliggende objekt. 
VÅDOMRÅDE med et areal < 2.500 m2 som støder op til objekter af typen SKOV, HEDE eller 
SAND_KLIT med et samlet areal for de tilstødende arealer er ≥ 2.500 m2, inddrages i det største af de 
tilstødende områder. 
VÅDOMRÅDE med et areal < 2.500 m2 , som er udpeget administrativt på grund af en naturmæssig 
eller administrativ betydning, registreres ligeledes fotogrammetrisk. 
Mindre områder af VÅDOMRÅDE, som ligger adskilt, kan registreres som ét VÅDOMRÅDE, hvis deres 
indbyrdes afstand er <= 10 meter og det samlede areal er ≥ 2.500 m2. 
VÅDOMRÅDE smallere < 10 meter registreres ikke, med mindre dette stykke er en del af et større 
sammenhængende VÅDOMRÅDE. 
 
Økologiske forbindelser, potentielle; Økologiske forbindelser; Vådområder og lavbundsarealer; 
Særligt værdifulde landbrugsområder; Særligt bevaringsværdige landskaber; Større 
sammenhængende landskaber; Skovrejsning (ønsket og uønsket); Rekreative områder ift. 
lokalplaner; Regionale vandreruter (Sjællandsleden samt Stier i kystnærhedszonen); Potentiel ny 
natur; Oplevelsesområder; Nationale og regionale cykelruter; Kirkeomgivelser; Grønne kiler; 
Friluftsområder; Ansøgte udviklingsområder  
De 16 kortlag er planlag fra Faxe Kommune, herunder fra kommunens Kommuneplan 2013. Kortene 
bruges til at vise andre arealinteresser i kommunen, i forhold til de udpegede områder med stort 
naturindhold og naturkorridorer.  
 
Økomarker (2015) 
Kortet viser placeringen af de økologiske marker ved udgangen af 2015, der er fuldt omlagte, under 
omlægning eller planlagt at skulle omlægges til økologisk jordbrugsproduktion. Af kortet ses dog ikke 
om marken er fuldt omlagt eller under omlægning til økologisk produktion. Attributtabellen 
indeholder bl.a. et EjerNr., som er et fortløbende nummer, der bruges til at identificere de marker, 
som tilhører samme ansøger. 
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Downloadet d. 4-12-2017 og 08-01-2018 
WMS: 
https://arealinformation.miljoeportal.dk/gis/services/Natur/MapServer/WMSServer (21-02-2019) 
WFS: 
https://arealinformation.miljoeportal.dk/gis/services/Natur/MapServer/WFSServer (21-02-2019) 
Data trukket fra WFS d. 08-10-2018 
Dokumentation: 
https://www.geodata-
info.dk/srv/dan/catalog.search;jsessionid=D24BB98BA9637D763699F31E190BE45E#/home (21-02-
2019) eller 
https://arealinformation.miljoeportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution (20-02-2019) – som 
metadata under de enkelte kortlag. 
 
Danmarks Naturfredningsforening 
Tilladelse til at bruge kortlag: D. 15-02-2018, skriftlig aftale med Annette Eigaard, DN 
Data tilsendt. 
Dokumentation: 
http://stoet.dn.dk/Default.aspx?ID=3289 (21-02-2019) 
 
Det Digitale Naturkort – Biodiversitetskortet/Digitale Naturkort – et Grønt Danmarkskort 
Interaktivt kort: 
http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis-plangroendk (11/12-2017) 
WMS: 
http://tilecache6-
miljoegis.mim.dk/gwc/service/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=getcapabilities (11-
2017) 
Download: 
https://download.kortforsyningen.dk/content/geodataprodukter?field_korttype_tid_1=3589 (31-10-
2017).  
Bemærk at efter d. 1. marts 2018 skal data downloades fra Miljøstyrelsens hjemmeside: 
https://mst.dk/service/miljoegis/hent-data/ (20-02-2019) 
FTP-server, MST: 
https://SIT-FTP.Statens-it.dk  Tryk fortsæt -> Log på med ”anonymous” og undlad at udfylde 
password. Downloadet d. 20-11-2017. 
Dokumentation: 

https://download.kortforsyningen.dk/content/danmarks-administrative-geografiske-inddeling-110000
https://download.kortforsyningen.dk/content/danmarks-administrative-geografiske-inddeling-110000
https://sdfe.dk/hent-data/danmarks-administrative-graenser-dagi/
https://arealinformation.miljoeportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution
http://www.miljoeportal.dk/myndighed/Arealinformation/Sider/Download-data.aspx#MyndighedArealHent
http://www.miljoeportal.dk/myndighed/Arealinformation/Sider/Download-data.aspx#MyndighedArealHent
https://arealinformation.miljoeportal.dk/gis/services/Natur/MapServer/WMSServer
https://arealinformation.miljoeportal.dk/gis/services/Natur/MapServer/WFSServer
https://www.geodata-info.dk/srv/dan/catalog.search;jsessionid=D24BB98BA9637D763699F31E190BE45E#/home
https://www.geodata-info.dk/srv/dan/catalog.search;jsessionid=D24BB98BA9637D763699F31E190BE45E#/home
https://arealinformation.miljoeportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution
http://stoet.dn.dk/Default.aspx?ID=3289
http://tilecache6-miljoegis.mim.dk/gwc/service/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=getcapabilities
http://tilecache6-miljoegis.mim.dk/gwc/service/wms?SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=getcapabilities
https://download.kortforsyningen.dk/content/geodataprodukter?field_korttype_tid_1=3589
https://mst.dk/service/miljoegis/hent-data/
https://sit-ftp.statens-it.dk/
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Biodiversitetskort og Arealer, der understøtter biodiversitet:  
http://dce2.au.dk/pub/SR112.pdf (20-02-2019) 
HNV-skov: 
http://forskning.ku.dk/find-en-forsker/?pure=files%2F150278108%2FHNVskov_rapport_final.pdf (20-
02-2019) 
 

Faxe Kommune 
Interaktivt kort (BorgerGIS Faxe Kommune): 
https://faxekom.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=7809304d419a41779eacab3d
9249fa49 (21-02-2019) 
Data tilsendt: 06-12-2017, 10-11-2017 og 07-02-2018 
Dokumentation: 
https://www.faxekommune.dk/borger/om-kommunen/fakta-noegletal/gis-digitale-kort-over-faxe-
kommune  (21-02-2019) 
https://www.faxekommune.dk/borger/teknik-miljoe/kommune-byplanlaegning/kommuneplan-
2013-faxe-kommune (21-02-2019) 
 

IGN (Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning) 
Download: 
https://sit-ftp.statens-it.dk/main.html (15-01-2018) 
Serveren kan kun tilgås med adgangskode og password. 
Dokumentation: 
https://static-curis.ku.dk/portal/files/186879649/IGN_rapport_dk_potbiodivskov_samlet_002_.pdf 
(14-02-2019) 
 

Jordbrugsanalyser.dk 
Download: 
http://jordbrugsanalyser.dk/downloadside/index.html (06-02-2018) 
Dokumentation:  
https://www.geodata-
info.dk/srv/dan/catalog.search;jsessionid=D24BB98BA9637D763699F31E190BE45E#/search?any=%C
3%B8komarker2015 (21-02-2019) 
 

Kort10 
Download: 
https://download.kortforsyningen.dk/content/kort10-vektor (08-01-2018) 
Bemærk at Kortforsyningen har udfaset Kort10 pr. 15. januar 2019. På kortforsyningens hjemmeside 
er der angivet erstatningstjenester og downloadmuligheder. 
Dokumentation: 
http://www.kortcenter.dk/media/790/fot_3-2-1_130608.pdf (21-02-2019) 
 

Kulturstyrelsen 
Download: 
http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Download/ (05-10-2016) 
Dokumentation: 
http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/ (21-02-2019) 
 

Næstved Kommune og Vordingborg Kommune 
Mundtlig tilladelse til anvendelse af kortmateriale: 11-2016 

http://dce2.au.dk/pub/SR112.pdf
http://forskning.ku.dk/find-en-forsker/?pure=files%2F150278108%2FHNVskov_rapport_final.pdf
https://faxekom.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=7809304d419a41779eacab3d9249fa49
https://faxekom.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=7809304d419a41779eacab3d9249fa49
https://www.faxekommune.dk/borger/om-kommunen/fakta-noegletal/gis-digitale-kort-over-faxe-kommune
https://www.faxekommune.dk/borger/om-kommunen/fakta-noegletal/gis-digitale-kort-over-faxe-kommune
https://www.faxekommune.dk/borger/teknik-miljoe/kommune-byplanlaegning/kommuneplan-2013-faxe-kommune
https://www.faxekommune.dk/borger/teknik-miljoe/kommune-byplanlaegning/kommuneplan-2013-faxe-kommune
https://sit-ftp.statens-it.dk/main.html
https://static-curis.ku.dk/portal/files/186879649/IGN_rapport_dk_potbiodivskov_samlet_002_.pdf
http://jordbrugsanalyser.dk/downloadside/index.html
https://www.geodata-info.dk/srv/dan/catalog.search;jsessionid=D24BB98BA9637D763699F31E190BE45E#/search?any=%C3%B8komarker2015
https://www.geodata-info.dk/srv/dan/catalog.search;jsessionid=D24BB98BA9637D763699F31E190BE45E#/search?any=%C3%B8komarker2015
https://www.geodata-info.dk/srv/dan/catalog.search;jsessionid=D24BB98BA9637D763699F31E190BE45E#/search?any=%C3%B8komarker2015
https://download.kortforsyningen.dk/content/kort10-vektor
http://www.kortcenter.dk/media/790/fot_3-2-1_130608.pdf
http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Download/
http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/
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Bilag 1: Kortlag, der indgår i projektet 
Emne GIS-lag Kilde 

Dato, 
downl/modt 

Online Gennemgang K Grundkort Naturomr Naturkor Synergieffekter 

Arealer, der understøtter 
biodiversitet 

Kyst 
Digitale Naturkort + 
Kortforsyningen 

10-2017 + 
12-2017 

x  x  k  

Arealer, der understøtter 
biodiversitet 

Lavbund 
Digitale Naturkort + 
Kortforsyningen 

10-2017 + 
12-2017 

x  x  v  

Arealer, der understøtter 
biodiversitet 

Skråning Digitale Naturkort 12-2017 x      

Arealer, der understøtter 
biodiversitet 

Kortlagt natur Digitale Naturkort 12-2017 x      

Arealer, der understøtter 
biodiversitet 

Skovkontinuitet Digitale Naturkort 
09-2016 + 
12-2017 

x x     

Arealer, der understøtter 
biodiversitet 

Skovstruktur Digitale Naturkort 12-2017 x      

Arealer, der understøtter 
biodiversitet 

Plantetal 1-3 Digitale Naturkort 12-2017 x      

Arealer, der understøtter 
biodiversitet 

Naturandel 40% Digitale Naturkort 12-2017 x      

Arealer, der understøtter 
biodiversitet 

Naturandel 80% Digitale Naturkort 12-2017 x      

Arealer, der understøtter 
biodiversitet 

Vandløb med slyngninger Digitale Naturkort 12-2017 x      

Arealer, der understøtter 
biodiversitet 

Vandløb med høj faunaklasse (5-
7) 

Digitale Naturkort 12-2017 x      

Arealer, der understøtter 
biodiversitet 

Proxyscore 
Digitale Naturkort + 
Kortforsyningen 

10-2017 + 
12-2017 

x  x x   

Baggrundskort Danske Kommuner DAGI, Kortforsyningen 11-2017   x    

Beskyttet areal Samlet eksisterende natur Digitale Naturkort 12-2017 x      

Beskyttet areal, international Natura 2000-områder (2017) 
Digitale Naturkort + 
Faxe Kommune 

11-2017 x  x x   

Beskyttet areal, international 
Natura 2000-områder (efter 
1.11.2018) 

DAI 12-2018    x   

Beskyttet areal, international EF-Habitatområder (2017) 
Digitale Naturkort (DAI) 
+ DAI 

12-2017 x  x    

Beskyttet areal, international 
EF-Fuglebeskyttelsesområder 
(2017) 

Digitale Naturkort (DAI) 
+ DAI 

12-2017 x  x    

Beskyttet areal, international Ramsarområder 
Digitale Naturkort (DAI) 
+ DAI 

12-2017 x  x    

Beskyttet areal, national Natur- og vildtreservater Digitale Naturkort (DAI) 12-2017 x      

Beskyttet areal, national Fredede områder Digitale Naturkort (DAI) 12-2017 x      

Beskyttet areal, national Strandbeskyttelse Digitale Naturkort 12-2017 x      

Beskyttet areal, national Klitfredning Digitale Naturkort 12-2017 x      

Biodiversitetskort Antal arter pr. 10 km kvadratnet Digitale Naturkort 11-2017 x      

Biodiversitetskort 
Antal truede arter pr. 10 km 
kvadratnet 

Digitale Naturkort 11-2017 x      

Biodiversitetskort National prioritering Digitale Naturkort 11-2017 x      
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Emne GIS-lag Kilde 
Dato, 
downl/modt 

Online Gennemgang K Grundkort Naturomr Naturkor Synergieffekter 

Biodiversitetskort Leveområder Digitale Naturkort 11-2017 x      

Biodiversitetskort Levesteder Digitale Naturkort 11-2017 x      

Biodiversitetskort Observationer Digitale Naturkort 11-2017 x      

Biodiversitetskort Artsscore 
Digitale Naturkort + 
Kortforsyningen 

10-2017 + 
12-2017 

x  x x   

Biodiversitetskort Bioscore (lokal prioritering) 
Digitale Naturkort + 
Kortforsyningen 

10-2017 + 
12-2017 

x  x x   

Biodiversitetskort Bioscore (7-20) FTP-server, MST 11-2017   x x   

Diverse Økomarker 2015 
Digitale Naturkort 
(LBST) + 
Jordbrugsanalyser.dk 

12-2017 + 
02-2018 

x     x 

Faxe Kommune, KP13 Økologiske forbindelser 
Digitale Naturkort 
(PlanDK) + Faxe 
Kommune 

11-2017 x  x   x 

Faxe Kommune, KP13 
Økologiske forbindelser, 
potentielle 

Digitale Naturkort 
(PlanDK) + Faxe 
Kommune 

11-2017 x  x   x 

Faxe Kommune, KP13 Potentiel ny natur Faxe Kommune 11-2017   x   x 

Faxe Kommune, KP13 
Særligt værdifulde 
landbrugsområder 

Faxe Kommune 02-2018      x 

Faxe Kommune, KP13 
Større sammenhængende 
landskaber 

Faxe Kommune 02-2018      x 

Faxe Kommune, KP13 
Særligt bevaringsværdige 
landskaber 

Faxe Kommune 02-2018      x 

Faxe Kommune, KP13 Grønne kiler Faxe Kommune 02-2018      x 

Faxe Kommune, KP13 Oplevelsesområder Faxe Kommune 02-2018      x 

Faxe Kommune, KP13 Friluftsområder Faxe Kommune 02-2018      x 

Faxe Kommune, KP13 Rekreative områder ift. lokalplaner Faxe Kommune 02-2018      x 

Faxe Kommune, KP13 
Regionale vandreruter 
(Sjællandsleden samt Stier i 
kystnærhedszonen) 

Faxe Kommune 02-2018      x 

Faxe Kommune, KP13 Nationale og regionale cykelruter Faxe Kommune 02-2018      x 

Faxe Kommune, KP13 Kirkeomgivelser Faxe Kommune 02-2018      x 

Faxe Kommune, KP13 Skovrejsning (ønsket og uønsket) 
Digitale Naturkort 
(PlanDK) + Faxe 
Kommune 

12-2017 + 
02-2018 

x     x 

Faxe Kommune, Planlag 2017 
Foreløbigt udkast til Grønt 
Danmarkskort 

Faxe Kommune 11-2017   x   x 

Faxe Kommune, Planlag 2017 Fredskov Faxe Kommune 01-2018   x  s  

Faxe Kommune, Planlag 2017 Ansøgte udviklingsområder Faxe Kommune 02-2018      x 

HNV-farmland HNV Digitale Naturkort (DAI) 12-2017 x      

HNV-skov Kortlagt natur Digitale Naturkort 12-2017 x      

HNV-skov Skovkontinuitet Digitale Naturkort 
09-2016 + 
12-2017 

x X     

HNV-skov Skovstruktur Digitale Naturkort 12-2017 x      
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Emne GIS-lag Kilde 
Dato, 
downl/modt 

Online Gennemgang K Grundkort Naturomr Naturkor Synergieffekter 

HNV-skov Naturandel > 80% Digitale Naturkort 12-2017 x      

HNV-skov Naturandel > 40% Digitale Naturkort 12-2017 x      

HNV-skov Træhøjdevariation 
Digitale Naturkort + 
Kortforsyningen 

10-2017 + 
12-2017 

x  x  s  

HNV-skov Kystnærhedszone Digitale Naturkort 12-2017 x      

HNV-skov Habitatnatur Digitale Naturkort 12-2017 x      

HNV-skov Egekrat Digitale Naturkort 12-2017 x      

HNV-skov Vedplanterigdom Digitale Naturkort 12-2017 x      

HNV-skov Store træer Digitale Naturkort 12-2017 x      

HNV-skov Indre skovbryn Digitale Naturkort 12-2017 x      

HNV-skov HNV-Skov Arter 
Digitale Naturkort + 
Kortforsyningen 

10-2017 + 
12-2017 

x  x x   

HNV-skov HNV-Skov Proxy 
Digitale Naturkort + 
Kortforsyningen 

10-2017 + 
12-2017 

x  x x   

HNV-skov HNV-Skov 
Digitale Naturkort + 
Kortforsyningen 

10-2017 + 
12-2017 

x  x x s  

HNV-skov HNV-Skov (7-20) FTP-server, MST 11-2017   x x   

Natur, Fortidsminder og diger Fortidsminder Kulturstyrelsen 09-2016  X     

Natur, Fortidsminder og diger Beskyttede sten- og jorddiger DAI 01-2015  X     

Natur, Fortidsminder og diger 
Dige (forskellig fra besk. sten- og 
jorddiger) 

Kort10, Kortforsyningen 01-2015  X     

Natur, Lavbund og 
vådområder 

Bluespot 
Faxe Kommune 
(Klimatilpasning.dk) 

02-2018      x 

Natur, Lavbund og 
vådområder 

Kulstofrige lavbundsarealer 
Digitale Naturkort + 
Kortforsyningen 

10-2017 + 
12-2017 

x     x 

Natur, Lavbund og 
vådområder 

Vådområder og lavbundsarealer 
Digitale Naturkort 
(PlanDK) + Faxe 
Kommune, Planlag 2017 

12-2017 + 
02-2018 

x     x 

Natur, Lavbund og 
vådområder 

Vådområde Kort10, Kortforsyningen 
09-2016 + 
01-2018 

 X x  v  

Natur, Lysåben 
Beskyttede naturtyper (sø, mose, 
fersk eng, strandeng, overdrev, 
hede) 

Digitale Naturkort (DAI) 
+ DAI 

09-2016 + 
12-2017 + 
01-2018 

x X x  k,t,v  

Natur, Lysåben Hede Kort10, Kortforsyningen 
09-2016 + 
01-2018 

 X x  k,t  

Natur, Lysåben Råstofområder DAI 
09-2016 + 
01-2018 

 X x  t  

Natur, Lysåben Sand og klit Kort10, Kortforsyningen 
09-2016 + 
01-2018 

 X x  k,t  

Natur, Lysåben Skrænt Kort10, Kortforsyningen 
09-2016 + 
01-2018 

 X x  t  

Natur, Skov Skov 
Digitale Naturkort (FOT) 
+ Kort10, 
Kortforsyningen 

12-2017 + 
01-2018 

x X   s*  
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Emne GIS-lag Kilde 
Dato, 
downl/modt 

Online Gennemgang K Grundkort Naturomr Naturkor Synergieffekter 

Natur, Skov Kerneområder - skov Vordingborg Kommune 09-2016  X     

Natur, Skov Småskove Vordingborg Kommune 09-2016  X     

Natur, Skov Trægruppe Kort10, Kortforsyningen 
09-2016 + 
01-2018 

 X   s*  

Natur, Skov Markante, enkeltstående træer Kort10, Kortforsyningen 09-2016  X     

Natur, Skov Levende hegn Kort10, Kortforsyningen 
09-2016 + 
01-2018 

 X   s*  

Natur, Skov Skov med højt naturpotentiale IGN 01-2018   x x s  

Natur, Vandløb Beskyttede vandløb 
Digitale Naturkort (DAI) 
+ DAI 

09-2016 + 
12-2017 

x X     

Natur, Vandløb Vandløb, amtsdata Faxe Kommune 01-2018   x  v  

Natur, Vandløb Vandløb, udvalg Kort10, Kortforsyningen 01-2015  X     

Natur, Vandløb web-GIS, Næstved Kommune Næstved Kommune 09-2016  X     

 
Kilde: Her angives hvor de enkelte kortlag stammer fra. Mange kortlag der vises online på en portal, er trukket fra et andet sted. Portalen, data er vist på, nævnes da, efterfulgt af en parentes, 

med reference til det sted hvor data er trukket fra. Fx er laget ’Beskyttede vandløb’ vist på portalen ’Digitale Naturkort’, men laget er reelt set trukket fra Miljøportalen ’DAI’. Et ’+’ i denne 
kolonne angiver, at kortlaget er tilgået flere steder, ofte fordi det først er vist online og efterfølgende brugt til at indgå i udpegningen af områder med stort naturindhold eller naturkorridorer.  

Dato, downl/modt: 
Her angives hvornår de enkelte kortlag er vist online, downloadet (downl) eller sendt direkte (modt). Kortlag der er blevet downloadet eller sendt direkte, er oftest anvendt i processen 
omkring udpegning af områder med stort naturindhold eller naturkorridorer.  

Online: ’x’ angiver, at kortlaget er vist online. 
Gennemgang K: ’x’ angiver, at kortlaget er vist i forbindelse med en gennemgang af tilsvarende arbejder for Vordingborg og Næstved Kommuner. 
Grundkort: ’x’ angiver, at kortlaget er tilrettet eget GIS-system og vist på papir.   
Naturomr: ’x’ angiver at kortlaget indgår i udpegningen af områder med stort naturindhold. 
Naturkor: Her angives om kortlaget anvendes i forbindelse med afgrænsningen af 

k - kystkorridorer 
v - våde korridorer 
t - tørre korridorer 
s - skovkorridorer 
s* - kortlag, der udvalgte steder er brugt som støtte til afgrænsningen af skovkorridorer. 

Synergieffekter: ’x ’ angiver, at kortlaget er vist sammen med områder med stort naturindhold og naturkorridorer, for at se, om der er sammenfald mellem arealinteresser. 
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Bilag 2: Farvekoder, udvalg 
Størstedelen af farvekoderne anvendt i indeværende opgave er inspireret af tilsvarende arbejde for 
Vordingborg Kommune (Biomedia 2015, Amphi Consult 2017). Herunder ses farvekoderne for 
baggrundskort samt for områder med stort naturindhold og naturkorridorer. Ellers følges 
farveprincipperne: 
 
Områder med stort naturindhold - Rødbrun 
Kyst - Lyserød-Lilla 
Våd - Blå  
Tør - Gul-orange 
Skov - Grøn 
 
Farvekoderne herunder er i RGB-format, og angivelserne læses som følgende: 
 
<Tema> 
<Navn på lag> (<RGB farvekode>) - <anden relevant information> 
 

Baggrundskort 
DTK/Skærmkort grå 
Faxe kommuneafgrænsning  (72/72/72) - no fill, 0,26 mm outline 
Faxe Kommuneafgrænsning med 2 km buffer (72/72/72) - no fill, 0,26 mm outline 
Nabokommuner med -2 km buffer  (236/236/243) - fill 
    (158/158/158) - outline  
Nabokommuner   (158/158/158) - no fill, 0,26 mm outline 
Hav    (240/250/255) – fill, no outline 
 
Rækkefølge af GIS-lag: 

 
 
Målestok 1:170.000 
Papirretning: Portræt 
Ved kortproduktion til print (A4) og til plotter (A0): 300 dpi. 
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Områder med stort naturindhold 
Områder med stort naturindhold (dækkende) (152/26/1)  
Områder med stort naturindhold (gennemsigtig) (152/26/1) - 10% fill, 0,26 mm outline 
Områder med stort naturindhold (omrids) (152/26/1) - no fill, 0,26mm outline 
 

Naturkorridorer 

Kyst 
Eksisterende korridor   (189/86/151) 
Potentiel korridor   (255/194/240) 
 
Våd 
Eksisterende korridor   (93/157/189) 
Potentiel korridor   (121/201/244) 
Potentielt naturområde   (51/88/105) 
 
Tør 
Eksisterende korridor   (255/145/0) 
Potentiel korridor   (255/145/0) – 50% fill, no outline 
Potentielt naturområde   (203/115/0) 
 
Skov 
Eksisterende korridor   (132/183/60) – 0,5 mm outline 
Potentiel korridor   (216/250/82) 
Potentielt naturområde   (65/91/30) – 0,5 mm outline 
 

Samlet – Områder med stort naturindhold og Naturkorridorer  
Forskellige farver for hver type: 
Områder med stort naturindhold  (152/26/1) 
Eksisterende korridor   (61/190/52) 
Potentiel korridor   (208/255/85) 
Potentielt naturområde   (36/114/31) 
 
Én farve for alle typer: 
Alt samlet    (44/138/38) 
 
 
  



49 
 

Bilag 3: Tilsagn fra DN til brug af kortlag fra Fremtidens Natur (2004) 
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Bilag 4: Baggrundskort 


