
Bemærkninger til planloven 
  
Uddrag af relevante afsnit ift. Grønt Danmarkskort fra bemærkninger til ændringer om lov af planlægning 
af 11. december 2014 samt af 4. december 2019, kapitel 4, § 11.  
  
  

Bemærkninger til ændringer af lov om planlægning af 11. december 2014. 

2. Lovforslagets indhold 

2.1. Planloven 

2.1.1. Gældende ret 

Det følger af planlovens § 11, stk. 1, at der for hver kommune skal foreligge en kommuneplan, som for 
en periode på 12 år fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for kommunens udvikling. 
Kommuneplanen har siden kommunalreformen omfattet såvel byerne som det åbne land og har 
således siden været det centrale samlende dokument, hvor borgere, virksomheder og 
interesseorganisationer kan orientere sig om regler mv. for arealanvendelsen i kommunen. Med 
kommuneplanen afvejer kommunalbestyrelsen natur- og miljøbeskyttelseshensyn med de øvrige 
planmæssige hensyn i den samlede arealanvendelse. 

  

Af § 11 a fremgår de emner, som kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for 
(kommuneplankataloget). Retningslinjerne er bindende for den kommunale planlægning. 

Kommuneplanen skal i dag indeholde retningslinjer for bl.a. varetagelsen af 
naturbeskyttelsesinteresserne, herunder beliggenheden af naturområder med særlige 
naturbeskyttelsesinteresser, af økologiske forbindelser samt af potentielle naturområder og 
potentielle økologiske forbindelser. Med særlige naturbeskyttelsesinteresser menes Natura 2000-
områder, generelt beskyttede naturområder efter naturbeskyttelseslovens § 3, klitfredede områder og 
naturfredede områder. Potentielle naturområder er områder, hvor det er muligt at genskabe 
værdifulde levesteder for vilde planter og dyr. Potentielle naturområder kan også være områder, som 
kan retableres som natur for at skabe større sammenhængende naturområder, eller hvor økologiske 
forbindelser kan etableres eller forbedres. 

  

Kommuneplanens retningslinjer for varetagelse af naturinteresserne er bindende for 
kommunalbestyrelsernes planlægning og indgår i grundlaget for administrationen af planlovens 
landzonebestemmelser, men også for anden natur- og miljølovgivning. En kommuneplan har ikke 
umiddelbar retsvirkning for borgerne, men kommuneplanretningslinjer er et vigtigt grundlag for 
administrationen af lovgivningen. Retningslinjerne for varetagelse af naturinteresserne skal også 
udmønte beskyttelsen af de internationale naturbeskyttelsesområder, som Danmark er forpligtet til i 
henhold til EU’s naturbeskyttelsesdirektiver (habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet), 
vandrammedirektivet og de internationale naturbeskyttelseskonventioner (Biodiversitets-, Ramsar-, 
Bonn- og Bernkonventionen). 

  



Endvidere skal kommuneplanen indeholde retningslinjer for en række øvrige emner med betydning for 
udpegning af et Grønt Danmarkskort. Det gælder især retningslinjer for beliggenheden af 
skovrejsningsområder og områder, hvor skovtilplantning er uønsket og retningslinjer for 
lavbundsarealer, herunder beliggenheden af lavbundsarealer, der kan genoprettes som vådområder. 

  

Retningslinjerne for beliggenheden af skovrejsningsområder har til formål at sikre, at de områder, som 
ønskes tilplantet med skov, udpeges som skovrejsningsområder i kommuneplanerne på baggrund af 
en afvejning i forhold til de øvrige areal- og miljøinteresser og rekreative hensyn i det åbne land. 
Tilsvarende udpeges områder, hvor skovtilplantning er uønsket. 

  

Retningslinjerne for lavbundsarealer skal sikre, at der kan gennemføres en egentlig udpegning af 
lavbundsarealer, der kan genoprettes som vådområder på grundlag af en samlet afvejning af areal- og 
miljøinteresserne og de rekreative hensyn i det åbne land. Udpegningen og retningslinjerne gælder 
både lavbundsarealer generelt og de særligt udpegede lavbundsarealer, der følger af Vandmiljøplan II 
og III. 

  

Det følger af den gældende lovs § 11, stk. 3, at de afgrænsede områder, der knytter sig til 
kommuneplanens retningslinjer og rammer, skal vises på kort. 

  

Efter lovens § 12, stk. 1, har kommunalbestyrelsen pligt til at virke for kommuneplanens 
gennemførelse, herunder ved udøvelse af beføjelser i medfør af lovgivningen. De kommunale 
myndigheder skal således i deres faktiske virksomhed og i deres administration arbejde for, at 
kommuneplanen omsættes til virkelighed. 

  

Efter den gældende lovs § 29, stk. 1, har miljøministeren (Naturstyrelsen ved delegation), pligt til at 
fremsætte indsigelse efter planlovens § 28 over for forslag til kommuneplaner og ændring af 
kommuneplaner, når det vurderes, at forslaget ikke er i overensstemmelse med overordnede 
interesser. Indsigelsen skal fremsættes i den offentlighedsperiode på mindst 8 uger, 
kommunalbestyrelsen har fastsat efter planlovens § 24, stk. 3. Udtrykket »overordnede interesser« i 
planlovens § 29, stk. 1, 1. pkt., dækker over forhold, som har interesse ud over kredsen af en 
kommunes indbyggere og typisk også har interesse for kommende generationer. Der kan f.eks. være 
tale om at opfylde internationale forpligtigelser til at beskytte særlige naturområder eller nationale 
interesser varetaget af naturbeskyttelsesloven mv. 

  

Indsigelsesbeføjelsen efter planlovens § 29, stk.1, udøves på vegne af samtlige statslige myndigheder, 
hvis interesser berøres af kommuneplanforslaget. Bestemmelsen forudsætter således en tæt 
koordination af den statslige vurdering af og stillingtagen til disse planforslag. En statslig indsigelse 
efter § 29, stk. 1, vil normalt danne udgangspunkt for en forhandling mellem kommunalbestyrelsen og 
staten, repræsenteret ved Naturstyrelsen og den berørte sektormyndighed. 

2.1.2. Lovforslaget 

Med lovforslaget foreslås tilføjet et nyt planemne i lovens § 11 a, nr. 13, hvorefter kommuneplanerne 
skal indeholde retningslinjer for udpegning af Grønt Danmarkskort bestående af eksisterende og 
potentielle naturområder, samt retningslinjer for prioritering af kommunalbestyrelsernes naturindsats 
indenfor Grønt Danmarkskort, og de udpegede områder skal indtegnes på et kort, jf. § 11, stk. 3, i 



loven. Et samlet Grønt Danmarkskort vil kunne findes på Naturstyrelsens hjemmeside, www.nst.dk. 
Udpegningen af Grønt Danmarkskort vil dermed omfatte områder omfattet af udpegninger efter 
eksisterende planemner om natur. Det er således intentionen, at Grønt Danmarkskort skal udgøre den 
strategiske ramme for kommunalbestyrelsernes varetagelse af de samlede naturinteresser, som 
kommunalbestyrelserne fortsat vil skulle fastsætte retningslinjer for under det enkelte planemne i 
kommuneplankataloget. Det gælder særligt § 11 a, nr. 13, om varetagelsen af 
naturbeskyttelsesinteresserne. Hertil kommer § 11 a, nr. 11, om beliggenheden af 
skovrejsningsområder, § 11 a, nr. 12, om lavbundsarealer, § 11 a, nr. 15, om sikring af landskabelige 
bevaringsværdier,§ 11 a, nr. 16, om sikring af geologiske bevaringsværdier, § 11 a, nr. 17, om 
friholdelse af arealer for ny bebyggelse og § 11 a, nr. 18, om anvendelsen af vandløb, søer og 
kystvande der på baggrund af afvejninger i den kommunale planlægning vil kunne understøtte 
udpegning af et Grønt Danmarkskort. Der er således ikke med lovforslaget tiltænkt en ændring af 
kravene til fastsættelse af retningslinjer for de øvrige planemner. 

  

Med lovforslaget foreslås, at kommunalbestyrelserne i deres udpegning af naturområder i Grønt 
Danmarkskort forpligtes til at anvende de Digitale Naturkort. Med de Digitale Naturkort stilles et fælles 
vidensværktøj til rådighed for den kommunale planlægning. De Digitale Naturkort understøtter fagligt 
udpegningen af de særligt beskyttelsesværdige naturområder. Naturstyrelsen har til denne brug fået 
udviklet Digitale Naturkort, som samler en række eksisterende kort, der tilsammen udgør et relevant 
udpegningsgrundlag for Grønt Danmarkskort. De Digitale Naturkort indeholder en række eksisterende 
kort samt et nyt biodiversitetskort, der viser de nationalt vigtigste naturområder baseret på den nyeste 
viden om tilstedeværelsen af truede og sjældne arter og dermed angiver, hvor en indsats med henblik 
på at gavne biodiversiteten vil kunne målrettes. De eksisterende kort er bl.a. NaturErhvervstyrelsens 
HNV-kort (High Nature Value), hvorefter NaturErhvervstyrelsen målretter støtteordninger til 
naturpleje til områder i det åbne land, hvor det har størst effekt for biodiversiteten samt 
Energistyrelsens kortlægning af kulstofrige lavbundsarealer, hvor udtagning fra landbrugsdriften både 
vil gavne CO2-regnskabet, naturen og vandmiljøet. Digitale Naturkort vil være tilgængelig på 
Naturstyrelsens hjemmeside, www.nst.dk. 

  

Digitale Naturkort består af en række kortlag, bl.a. et nyt biodiversitetskortlag med data over 
levesteder for arter, der er truede eller sjældne (arter opført på den såkaldte danske rødliste) og et nyt 
samlet kortlag over alle de kortlagte levesteder og potentielle levesteder for rødlistede arter. Da der 
imidlertid er tale om data, hvor der uundgåeligt hæfter sig en vis usikkerhed om de præcise lokaliteter 
og arters tilstedeværelse til en hver tid, er der overladt et vidt skøn til kommunerne i forhold til at 
anvende de viste data i sammenhæng med de tre nationale kriterier og omsætte dem til konkrete 
udpegninger. Det er således forventningen, at den enkelte kommunalbestyrelse på baggrund af de 
Digitale Naturkort og nationale kriterier konkret vurderer, om de naturområder, som de Digitale 
Naturkort og de nationale kriterier peger på, indeholder en naturkvalitet eller andre egenskaber, som 
understøtter opbygningen af Grønt Danmarkskort og derfor bør udpeges. I den forbindelse lægges 
vægt på de enkelte kommunalbestyrelsers muligheder for at tilpasse planlægningen til lokale forhold. 

Det er forventningen, at de Digitale Naturkort, og herunder biodiversitetskortlaget, vil blive opdateret 
hvert 4. år forud for kommuneplanrevisionen med nye relevante data og GIS-korttemaer. Derved vil 
også den nye natur, som skabes gennem naturgenopretningsprojekter, skovrejsning mv., indgå i 
opdateringer af de Digitale Naturkort. For så vidt angår kortlag, som ikke er udarbejdet af 
Miljøministeriet, forventes disse også fremadrettet at indgå i det omfang, disse kortlag indeholder 
opdaterede og aktuelle data. 

http://www.nst.dk/
http://www.nst.dk/


  

Med lovforslaget foreslås endvidere, at kommunalbestyrelserne forpligtes til at udpege alle Natura 
2000-områder på land til at indgå i Grønt Danmarkskort, herunder landdelene af Natura 2000-
områder, som også omfatter havområder. Kravet er begrundet i Danmarks forpligtelser efter EU's 
habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiver, som pålægger medlemslandene at gøre en særlig indsats for 
naturen i de udpegede Natura-2000 områder. De eksisterende Natura 2000-områder på land forventes 
derfor at udgøre rygraden i et Grønt Danmarkskort. 

  

Med lovforslaget foreslås derudover, at kommunalbestyrelserne forpligtes til at anvende nationale 
kriterier i deres udpegning af øvrige eksisterende og potentielle naturområder, som skal indgå i Grønt 
Danmarkskort. Formålet med kriterierne er, at kommunalbestyrelserne udpeger eksisterende og 
potentielle naturområder ud fra den samme overordnede prioritering. Kriterierne skal endvidere 
bidrage til at sikre ensartethed på tværs af kommunegrænser. Kommunerne skal anvende følgende 
nationale kriterier i prioriteret rækkefølge: 
1) Eksisterende værdifulde naturområder udenfor Natura 2000-områderne. 
2) Nye naturområder, som kan udvide eller skabe sammenhæng mellem eksisterende værdifulde 
naturområder, herunder i tilknytning til og mellem Natura 2000-områder. 
3) Naturområder, som samtidig bidrager til andre formål, herunder klimatilpasning- og forebyggelse, 
vandmiljø eller rekreation. 
  

Med eksisterende værdifulde naturområder udenfor Natura 2000-områderne forstås den nationalt 
beskyttede natur, herunder fredede områder, § 3-beskyttede naturområder, natur- og vildtreservater, 
klitfredede arealer og skove. Det er imidlertid Ikke alle disse områder, som nødvendigvis umiddelbart 
vil have en kvalitet, beliggenhed eller andre egenskaber til at indgå i Grønt Danmarkskort. Det er 
således forventningen, at den enkelte kommunalbestyrelse på baggrund af de Digitale Naturkort og 
nationale kriterier konkret vurderer hvilke naturområder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort. Der 
lægges vægt på de enkelte kommunalbestyrelsers muligheder for at tilpasse planlægningen til de 
lokale forhold under hensynstagen til behovet for at sikre beskyttelse af naturinteresserne og 
bevarelse af biodiversiteten på såvel lokalt som nationalt niveau. På den baggrund forventes det, at 
anvendelsen af Digitale Naturkort og de nationale kriterier ved udpegningen af områder, som skal 
indgå i Grønt Danmarkskort vil føre til udpegning af alle Natura 2000-områderne på land. Derudover 
forventes også udpeget relevante fredede områder, natur- og vildtreservater, klitfredede arealer, 
større skove og § 3-beskyttede naturområder, hvor naturindholdet på forhånd er stort, eller som kan 
bidrage til en forbedret sammenhæng eller med en rimelig indsats kan forbedres, og hvor tiltag for 
naturen derfor kan iværksættes omkostningseffektivt. Nationalparkerne indeholder også værdifulde 
naturområder og forventes derfor også at indgå i Grønt Danmarkskort. 

  

Den foreslåede bestemmelse, hvorefter kommunalbestyrelserne i deres udpegning af naturområder, 
som skal indgå i Grønt Danmarkskort, skal sikre sammenhæng med nabokommuners udpegning, skal 
understøtte, at der ved udpegningerne sikres sammenhæng ikke blot indenfor den enkelte kommunes 
grænser men på tværs af kommunegrænser. Hermed skal opnås bedre sammenhæng mellem 
naturarealerne i Danmark, så der sikres bedre levesteder og spredningsmuligheder for vilde planter og 
dyr. 

  

Det er intentionen, at kravet om anvendelse af de Digitale Naturkort og de nationale kriterier skal 
indgå som et krav til kommuneplanlægningen i Oversigten over statslige interesser i 



kommuneplanlægningen. Det indebærer, at miljøministeren (i praksis delegeret til Naturstyrelsen) kan 
gøre indsigelse overfor kommuneplanen, hvorefter kommunalbestyrelsen ikke kan vedtage planen, før 
der er opnået enighed mellem parterne, og indsigelsen er ophævet. De nærmere elementer i det 
statslige tilsyn vil blive fastlagt i forbindelse med udarbejdelsen af den førstkommende Oversigt over 
statslige interesser i kommuneplanlægningen. Det er forventningen, at Naturstyrelsen i sit tilsyn med 
de foreslåede bestemmelser vil have fokus på, at kommunalbestyrelserne inddrager såvel de tre 
kriterier som de Digitale Naturkort i deres udpegning af områder, som skal indgå i Grønt 
Danmarkskort. Der er ikke med forslaget tiltænkt ændringer i det statslige tilsyn med varetagelsen af 
naturinteresserne i de eksisterende planemner. 

  

Det nye planemne om Grønt Danmarkskort forventes at blive suppleret med en statslig vejledning om, 
hvad det nye planemne indebærer, herunder særligt i forhold til anvendelsen af de tre kriterier og de 
nye Digitale Naturkort. Vejledningen forventes således bl.a. at indeholde konkrete eksempler på, 
hvordan planlægningen vil kunne gavne biodiversiteten mest muligt og indfri synergieffekter med 
f.eks. klimatilpasning og – forebyggelse, bedre vandmiljø eller rekreation. 

  

Udpegningerne til Grønt Danmarkskort bliver foretaget i kommuneplanens retningslinjer. 
Kommuneplanens retningslinjer har ingen direkte retsvirkninger for borgerne men udgør bl.a. 
grundlaget for behandling af en række sager, herunder den konkrete administration i det åbne land. 
Det betyder helt konkret, at en udpegning af områder til Grønt Danmarkskort ikke i sig selv har 
retsvirkning for f.eks. den landmand, som eventuelt har sin jord inden for udpegningen. Sådan 
forholder det sig også i dag, hvor kommunerne udpeger f.eks. skovrejsningsområder og grønne 
korridorer, som indtegnes på kort i kommuneplanen, men ikke har retsvirkning for borgere og 
virksomheder. 

  

Selvom kommuneplanen som udgangspunkt ikke har retsvirkning overfor borgere og virksomheder, er 
kommunalbestyrelserne efter planloven forpligtet til at virke for kommuneplanens gennemførsel i sin 
administration af konkrete afgørelser om f.eks. landzonetilladelse til at foretage udstykning. 

  

I nogle sager kan planlovens virke for bestemmelser ikke tillægges betydning. Det drejer sig om de 
sager, hvor Folketinget i forbindelse med vedtagelse af den relevante lovgivning har fastlagt hvilke 
elementer, der skal indgå i afvejning af de enkelte sager. Det drejer sig f.eks. om 
husdyrbrugslovgivningen. Kommuneplanens udpegninger og retningslinjer kan således ikke 
tilsidesætte sektorlovgivningen. Kommunalbestyrelserne skal derfor træffe sine afgørelser inden for de 
rammer, som den gældende sektorlovgivning fastlægger. 

  

Særligt om husdyrbrugslovgivningen skal der henvises til, at den i vid udstrækning normerer 
kommunalbestyrelsernes skønsbeføjelser for varetagelsen af naturinteresserne i medfør af 
kommuneplanen i forhold til godkendelsespligtige husdyrbrug. Det er derfor efter disse regler og ikke 
planloven og Grønt Danmarkskort, at kommunalbestyrelserne skal afgøre sager om f.eks. udvidelse af 
husdyrbrug. 

  

I andre sager end ovennævnte, hvor kommunalbestyrelserne ved Folketingets vedtagelse af den 
relevante lov er tillagt videregående skønsbeføjelser, og hvor sektorlovgivningen ikke nærmere angiver 
hvilke kriterier, der skal lægges vægt på, eller hvor forholdet alene reguleres af planloven, kan der 



efter omstændighederne lægges vægt på udpegningen af et Grønt Danmarkskort. I afvejningen af 
hensynet til flere interesser indgår det almindelige forvaltningsretlige proportionalitetsprincip. Det vil 
sige, at den vægt, som det Grønne Danmarkskort tillægges, skal være proportionalt i forhold til andre 
interesser i arealanvendelsen. Det må normalt antages, at der skal foreligge aktuelle planer om 
gennemførelse af naturgenopretningsprojekter eller lignende af en vis tyngde i kombination med det 
Grønne Danmarkskort, før der kan lægges væsentlig vægt på dette. 

  

Der kan f.eks. være tale om, at hensynet til at gennemføre aktuelle projekter af væsentlig betydning 
for naturen i kombination med det Grønne Danmarkskort efter en konkret vurdering findes at veje 
tungere end hensynet til et etablere anlæg til fritidsformål eller lignende. 

  

En række af kommunens afgørelser efter bl.a. naturbeskyttelses- og planloven vil kunne påklages til 
Natur- og Miljøklagenævnet, som i sine afgørelser om f.eks. kommunens landzonetilladelser og efter 
husdyrbrugsreglerne vil efterprøve både retlige spørgsmål (om f.eks. procedurer er overholdt), og om 
kommunens afvejning i den konkrete sag er korrekt. Nævnet vil således f.eks. kunne ændre en 
tilladelse til et afslag og omvendt. 

  

Det bemærkes endvidere, at Forsvarsministeriet ejer betydelige arealer, som primært anvendes til 
militær uddannelses- og øvelsesvirksomhed. Arealerne indeholder store naturværdier og rummer bl.a. 
Natura 2000-områder, landskabsfredninger og natur omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. 
Forsvarsministeriet er derfor i en række tilfælde forpligtet til at indhente kommunalbestyrelsens 
tilladelse til gennemførelse af militært begrundede aktiviteter. Det er ikke intentionen med Grønt 
Danmarkskort at ændre den eksisterende lovgivning og administrationen heraf, og Grønt 
Danmarkskort vil derfor ikke medføre nye restriktioner for Forsvarets eksisterende aktiviteter i 
nationalt og internationalt beskyttede naturområder eller i andre områder, der måtte blive omfattet af 
Grønt Danmarkskort. 

  

Det er forventningen, at en stor del af de områder (f.eks. Natura 2000- arealer), som vil blive udpeget 
til at indgå i et Grønt Danmarkskort i forvejen vil være omfattet af regler, som normerer de krav, der 
kan stilles til godkendelsespligtige husdyrbrug i henhold til husdyrbrugsloven, eller til at foretage 
udstykning, opføre ny bebyggelse eller ændre anvendelsen af eksisterende bygninger eller ubebyggede 
arealer. Tilsvarende er kommunalbestyrelserne allerede i dag efter lovens § 11 a, nr. 13, forpligtet til at 
planlægge for varetagelsen af naturbeskyttelsesinteresserne og til i sin administration af 
sektorlovgivningen at virke for kommuneplanen på bl.a. dette punkt. Lovforslaget vurderes derfor i 
praksis ikke at få selvstændig betydning i forhold til at begrænse eksisterende erhvervsinteresser eller 
andre væsentlige interesser, herunder militære, i arealanvendelsen, i forhold til Grønt Danmarkskort 
ikke medfører ny regulering. Lovforslaget forventes således ikke at betyde ændringer i vilkårene for 
eksisterende erhvervsejendomme og erhvervsaktiviteter, da forslaget hverken indebærer ret eller pligt 
for lodsejere til at realisere de planlagte områder. Det er heller ikke intentionen med dette lovforslag 
at ændre den eksisterende praksis for godkendelser efter husdyrbrugsloven, for godkendelse af 
Forsvarets aktiviteter efter natur- og miljølovgivningen eller adgangen til uden tilladelse at foretage en 
række aktiviteter efter planlovens § 35, stk. 1, nr. 3, herunder at opføre byggeri, der er 
erhvervsmæssigt nødvendigt for en ejendoms landbrugs- eller skovbrugsdrift. Det er således 
forventningen, at de foretagne udpegninger i kommuneplanens retningslinjer, som skal indgå i Grønt 
Danmarkskort ikke ændrer på det juridiske grundlag for kommunernes konkrete afgørelser. 



  

  
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser 

Til § 1 

Til nr. 1 

Med den foreslåede bestemmelse tilføjes et nyt emne til kommuneplankataloget i lovens § 11 a, 
hvorefter kommunalbestyrelserne, som led i deres kommuneplanlægning skal udarbejde retningslinjer 
for udpegning af eksisterende og potentielle naturområder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort samt 
retningslinjer for prioritering af kommunalbestyrelsens naturindsats. 

  

Den foreslåede bestemmelse er toleddet og indebærer for det første et krav om udpegning af 
eksisterende og potentielle naturområder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort. Udpegningen vil som 
følge af lovens § 11, stk. 3, skulle indtegnes på et kort. Kommunerne er efter planloven og 
bekendtgørelse om det digitale planregister PlansystemDK endvidere forpligtet til at indberette deres 
retningslinjer til Plansystem.dk, som kan tilgås fra Naturstyrelsens hjemmeside. Naturstyrelsen vil på 
baggrund af kommunernes indberetninger sammenstille de kommunale udpegninger til et samlet 
nationalt Grønt Danmarkskort. 

  

Den foreslåede bestemmelse vil betyde, at hver kommunalbestyrelse i forbindelse med udstedelse af 
kommuneplanen skal bidrage til udpegningen af et samlet Grønt Danmarkskort. I fastsættelsen af 
retningslinjer for Grønt Danmarkskort, og herunder selve udpegningen af naturområder, som skal 
indgå i Grønt Danmarkskort, forventes kommunalbestyrelserne at tage udgangspunkt i det 
eksisterende planemne om varetagelsen af naturbeskyttelsesinteresserne, herunder beliggenheden af 
naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser af økologiske forbindelser samt af potentielle 
naturområder og potentielle økologiske forbindelser. Kommunalbestyrelserne forventes yderligere at 
samtænke udpegning af skovrejsningsområder, lavbundsarealer og øvrige relevante planemner i § 11 a 
med udpegningen af Grønt Danmarkskort. 

  

Det er intentionen, at den første udpegning af Grønt Danmarkskort skal være foretaget ved den 
næstkommende revision af kommuneplanerne i 2017. Udpegningen af Grønt Danmarkskort forventes 
løbende at blive udviklet og kvalificeret i de følgende kommuneplanrevisioner. Etableringen forventes 
således at ske over en længere årrække gennem konkrete projekter i takt med, at der er midler til 
rådighed. 

  

Den foreslåede bestemmelse indeholder for det andet et krav om, at der i kommuneplanen fastsættes 
retningslinjer for prioritering af kommunalbestyrelsernes naturindsats indenfor Grønt Danmarkskort 
med det formål at sikre bevarelse og udvikling af naturen, herunder som grundlag for beskyttelsen af 
truede og sjældne arter. Hermed forpligtes kommunalbestyrelserne til i retningslinjerne at beskrive, 
hvordan den kommunale naturindsats vil blive prioriteret. Det er forventningen, at den samlede 
udpegning vil udgøre en strategisk udmelding om beliggenheden af den eksisterende og potentielle 
værdifulde natur, hvor det vil være relevant at fokusere naturindsatsen, uden at det udelukker en 
indsats for den natur, som findes udenfor Grønt Danmarkskort. Det er ikke intentionen med 
bestemmelsen at påføre kommunen nye udgifter til pleje af eksisterende natur og etablering af ny 
natur men at sikre, at prioriteringen og forvaltningen af den kommunale naturindsats sker i 



overensstemmelse med formålet med Grønt Danmarkskort, og at der vil blive redegjort herfor i 
kommuneplanens retningslinjer og redegørelse. 

Til nr. 2 

Med de foreslåede bestemmelser fastsættes nærmere krav til kommunalbestyrelsernes udpegning af 
områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort i form af, at der skal sikres sammenhæng mellem de 
kommunale udpegninger, og at de Digitale Naturkort og nationale kriterier skal anvendes. 

Til § 11 a, stk. 2 

Efter den foreslåede bestemmelse pålægges kommunalbestyrelserne at anvende Digitale Naturkort, 
når de udpeger eksisterende og potentielle naturområder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort. Det 
er intentionen med den digitale oversigt at levere et fagligt grundlag, som skal lette 
kommunalbestyrelsens opgave med at lokalisere og udvælge de relevante områder, som skal indgå i 
Grønt Danmarkskort. 

  

Naturstyrelsen har til denne brug fået udviklet Digitale Naturkort, som bl.a. viser beliggenheden af 
eksisterende beskyttede naturområder og forekomsten af levesteder for truede og sjældne arter i det 
omfang, der er kendskab til disse arter og deres levesteder. De Digitale Naturkort indeholder 
endvidere en række øvrige eksisterende kort, der vil være relevante for udpegningen af naturområder. 
Den digitale oversigt vil være tilgængelig på Naturstyrelsens hjemmeside, www.nst.dk. 

Til § 11 a, stk. 3 

Med den foreslåede bestemmelses 1. pkt. pålægges kommunalbestyrelserne at udpege alle Natura 
2000- områder på land, herunder landdelene af Natura 2000-områder, som også omfatter 
havområder. Kravet er begrundet i Danmarks forpligtelser efter EU's habitat- og 
fuglebeskyttelsesdirektiver, som pålægger medlemslandene at gøre en særlig indsats for naturen i de 
udpegede Natura-2000 områder. De eksisterende Natura 2000-områder på land forventes derfor at 
udgøre rygraden i Grønt Danmarkskort. 

  

Med bestemmelsens 2. pkt. pålægges kommunerne endvidere at anvende tre nationale kriterier ved 
udpegningen af øvrige eksisterende og potentielle naturområder, som skal indgå i Grønt 
Danmarkskort. De foreslåede kriterier bygger på kriterier beskrevet i Udredning om en model for et 
nationalt naturnetværk fra det tværministerielle samarbejde, jf. afsnit 1.1. i de almindelige 
bemærkninger. Kriterierne skal medvirke til, at kommunalbestyrelserne udpeger naturområder ud fra 
den samme overordnede prioritering, og kriterierne skal dermed bidrage til øget ensartethed på tværs 
af kommunegrænser. 

  

Ved udpegningen af områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort, skal følgende nationale kriterier i 
prioriteret rækkefølge anvendes: 
1) Eksisterende værdifulde naturområder udenfor Natura 2000-områder. 
2) Nye naturområder, som kan udvide eller skabe sammenhæng mellem eksisterende værdifulde 
naturområder, herunder i tilknytning til og mellem Natura 2000-områder. 
3) Naturområder, som samtidig bidrager til andre formål, herunder klimatilpasning- og forebyggelse, 
vandmiljø eller rekreation. 
  

http://www.nst.dk/


Med »Eksisterende værdifulde naturområder udenfor Natura 2000-områder« forstås, at udpegning 
skal ske af områder, hvor naturen har en god kvalitet, og hvor en målrettet indsats kan bevare eller 
forbedre naturværdierne og sikre bedre sammenhæng, mere kvalitet og større og mere robuste 
naturområder. Kriteriet har således fokus på eksisterende nationalt- og internationalt beskyttede 
naturområder. De naturområder, som forventes at blive udpeget, er således Natura 2000-områder på 
land relevante fredede områder, natur- og vildtreservater, klitfredede arealer, større skove og § 3-
beskyttede naturområder, hvor naturindholdet på forhånd er stort, og hvor tiltag for naturen derfor 
kan iværksættes omkostningseffektivt. Nationalparkerne indeholder også værdifulde naturområder og 
forventes derfor også at blive udpeget til at indgå i Grønt Danmarkskort. De nævnte områder 
repræsenterer de grundlæggende naturværdier i landskabet og skal derfor indgå i den kommunale 
udpegning af Grønt Danmarkskort i det omfang, områderne har en kvalitet og øvrige egenskaber, som 
understøtter en opbygning af Grønt Danmarkskort. Den konkrete afvejning af hvilke områder, som skal 
udpeges, overlades til kommunalbestyrelserne, som besidder det lokale kendskab til områdernes 
naturværdi og økologiske funktion. Målet med kriteriet er at bidrage til, at planlægningen for 
Danmarks natur på sigt får en større effekt for naturen og biodiversiteten samt bidrager til at indfri 
Danmarks EU-forpligtelser. 

  

Med »udpegning af nye naturområder, som kan udvide eller skabe sammenhæng mellem eksisterende 
naturområder« forstås, at udpegningen skal understøtte, at etablering af ny natur sker, så der opnås 
bedst mulig sammenhæng og robusthed i den eksisterende natur. Intentionen er at undgå, at de mest 
værdifulde naturområder ligger som isolerede øer mellem intensivt dyrkede marker, byer, veje m.m. 
Det tværministerielle samarbejde har i deres Udredning om en model for et nationalt naturnetværk 
beskrevet uddybende eksempler, som supplement til kriterium nr. 2, for hvor sammenhængen skal 
etableres. Kommunalbestyrelserne kan i deres udpegning af områder efter kriteriet om mere natur og 
øget sammenhæng gøre brug af eksemplerne på værdifulde naturområder fra det tværministerielle 
samarbejde i forhold til at fastlægge, hvor sammenhængene bør etableres: 
1) I tilslutning til Natura 2000-områder samt øvrig eksisterende værdifuld natur, som f.eks. gamle 
overdrev, heder, gamle skove, lysåbne skove og klitter. 
2) Hvor det gavner sammenhængen i tilknytning til og mellem Natura 2000-områder og andre særligt 
værdifulde naturområder. 
3) Hvor det understøtter bevaring af truede og sårbare arter, f.eks. rødliste-arter og truede og sårbare 
arter omfattet af EU’s naturdirektiver. Funktionen af en økologisk forbindelse forbedres væsentligt ved 
at planlægge den for en bestemt art eller artsgruppe. 
4) Hvor det giver større sammenhængende naturområder med mulighed for fri dynamik. 
  

Det er forventningen, at de Digitale Naturkort også vil være et væsentligt bidrag til udpegningen af 
områder baseret på kriteriet om mere natur og øget sammenhæng. 

  

Med »udpegning af naturområder, som bidrager til andre formål« forstås, at udpegningen skal 
understøtte synergieffekter f.eks. ved udtagning af lavbundsjorde, som kan have en positiv klima- og 
natureffekt eller ved klimatilpasningstiltag som f.eks. etablering af vådområder, som samtidig kan have 
en positiv natureffekt på bl.a. visse fuglearter. Det tværministerielle samarbejde har i deres Udredning 
om en model for et nationalt naturnetværk beskrevet uddybende eksempler, som supplement til 
kriterium nr. 3 om udpegning af naturområder, som bidrager til andre formål. Kommunalbestyrelserne 
kan i deres udpegning af områder efter dette kriterium gøre brug af eksemplerne fra det 
tværministerielle samarbejde i forhold til at fastlægge naturområder, som bidrager til andre formål: 



1) Lavtliggende landbrugsarealer i ådale og langs vandløb med gode muligheder for at sikre en 
klimagevinst ved reduceret CO2- udledning. 
2) Områder, som udover at kunne danne sammenhængende naturområder også kan tilbageholde og 
aflede regnvand for at forebygge oversvømmelser. 
3) Landbrugsarealer med stor risiko for tab af næringsstoffer til vandmiljøet. 
4) Økologiske arealer til mindskelse af randpåvirkninger på naturarealer. 
5) Områder med lavt dyrkningspotentiale. 
6) Større sammenhængende landskaber. 
7) Områder, hvor ny natur også kan rumme store rekreative muligheder. 
8) Områder, som kan sikre sammenhæng med byernes grønne områder. Grønne og landskabeligt 
attraktive byrande kan forbinde byen med natur og styrke muligheden for at opleve natur og landskab 
tæt på. 
9) Mindsket kvælstofudvaskning. 

Til § 11 a, stk. 4 

Den foreslåede bestemmelse forpligter kommunalbestyrelserne til ved udpegningen af naturområder, 
som skal indgå i Grønt Danmarkskort, at sikre sammenhæng med nabokommuners udpegning af 
naturområder. Bestemmelsen skal bidrage til at sikre opfyldelsen af formålet med etableringen af 
Grønt Danmarkskort, som er at sikre mere og bedre natur i Danmark samt skabe bedre sammenhæng 
mellem naturarealerne. 

Kommunalbestyrelserne pålægges med den foreslåede bestemmelse ikke alene at udpege de 
relevante eksisterende og potentielle naturområder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort men også at 
sikre en dialog med nabokommunerne og i givet fald tilpasse udpegningen i forhold til den udpegning, 
som nabokommunerne vil foretage. Bestemmelsen skal ses i tæt sammenhæng med den foreslåede § 
11 a, stk. 4, hvorefter udpegningen af områder skal tage udgangspunkt i tre nationale kriterier. Det 
andet kriterium, som omhandler udpegning af nye naturområder, som kan udvide eller skabe 
sammenhæng mellem eksisterende værdifulde naturområder, herunder i tilknytning til og mellem 
Natura 2000-områder, skal således ikke alene anskues ud fra den kommunale afgrænsning, men skal 
bidrage til at skabe sammenhæng mellem værdifuld natur også, hvor denne krydser 
kommunegrænser. 

Til nr. 3 

Med den foreslåede bestemmelse forpligtes kommunalbestyrelserne til i kommuneplanens 
redegørelsesdel at redegøre for planens forudsætninger, herunder for grundlaget for udpegning af 
eksisterende og potentielle naturområder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort. Det er intentionen 
med bestemmelsen, at kommunalbestyrelserne skal redegøre for, hvordan de konkret har anvendt de 
nationale kriterier og Digitale Naturkort og for den konkrete prioritering af kommunalbestyrelsens 
naturindsats indenfor Grønt Danmarkskort. Bestemmelsen forventes at bidrage til at skabe klarhed 
over den nødvendige prioritering, som må foretages i den enkelte kommune, og vil dermed også 
kunne anvendes i det statslige tilsyn 
  
Se hele lovforslaget af 11. december 2014 på siden: 
https://www.retsinformation.dk/eli/ft/201412L00094 
  
  
 
  

https://www.retsinformation.dk/eli/ft/201412L00094


Bemærkninger til ændringer af lov om planlægning af 4. december 2019. 
  

Efter § 11 a, stk. 1, nr. 14, i planloven skal kommuneplanen indeholde retningslinjer for varetagelse af 
naturbeskyttelsesinteresserne, som udgøres af naturområder med særlige 
naturbeskyttelsesinteresser, herunder eksisterende Natura 2000-områder på land og andre beskyttede 
naturområder, samt økologiske forbindelser, potentielle naturområder og potentielle økologiske 
forbindelser. Kommuneplanen skal desuden indeholde retningslinjer for prioritering af 
kommunalbestyrelsens indsats inden for Grønt Danmarkskort. 

Kommunalbestyrelsen skal ved fastsættelsen af retningslinjer for varetagelse af 
naturbeskyttelsesinteresserne bl.a. udpege beliggenheden af de nævnte områdetyper. Den samlede 
udpegning udgør herefter Grønt Danmarkskort, jf. planlovens § 11 a, stk. 2, 3. pkt. I § 11 a, stk. 2-4, er 
der desuden fastsat nærmere regler om udpegningen af områder, der skal indgå i Grønt Danmarkskort. 
  
En kommuneplan skal ledsages af en redegørelse for planens forudsætninger, jf. planlovens § 11 e, stk. 1. 
Det fremgår af § 11 e, stk. 1, nr. 3, at redegørelsen for planens forudsætninger herunder skal indeholde 
oplysninger om grundlaget for udpegningen af naturområder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort. 
Redegørelsen skal indeholde en beskrivelse af, hvilken overordnet tilgang kommunen har til udpegning af 
områder til Grønt Danmarkskort med en begrundelse for grundlaget for udpegningen. Kommunen skal 
herunder beskrive, hvordan den har anvendt Digitale Naturkort, nationale kriterier for udpegningen, og 
hvordan den har arbejdet med at sikre sammenhæng med nabokommuners udpegninger. Kommunerne 
skal endvidere beskrive, hvordan kommunens naturindsats, f.eks. naturgenopretning og naturpleje, 
prioriteres inden for Grønt Danmarkskort. Reglerne er nærmere beskrevet i vejledning om Grønt 
Danmarkskort og naturbeskyttelsesinteresser 
  

Det foreslås på ovenstående baggrund, at der i planlovens § 11 e, stk. 1, nr. 3, om krav til redegørelsen 
for kommuneplanens forudsætninger i relation til Grønt Danmarkskort tilføjes, at kommunen herunder 
skal redegøre for, i hvilket omfang planlægningen for udvikling af naturområder inden for Grønt 
Danmarkskort er realiseret. 

  

Redegørelsen for i hvilket omfang planlægningen er realiseret, skal indgå i grundlaget for 
kommunalbestyrelsens fortsatte arbejde med Grønt Danmarkskort og skal herunder medvirke til at 
fremme den offentlige debat og fokusere den kommunalpolitiske diskussion om udpegningen og 
udviklingen af naturværdier inden for Grønt Danmarkskort. Hertil kommer, at redegørelsen vil kunne 
medvirke til, at det er muligt at følge naturindsatser og udviklingen af naturområder inden for Grønt 
Danmarkskort. 

  

Bestemmelsen vil betyde, at kommunalbestyrelsen i kommuneplanlægningen skal redegøre for 
realiseringen af planlægningen for Grønt Danmarkskort ved revision af kommuneplanen hvert 4. år 
samt ved eventuelle temarevisioner af Grønt Danmarkskort i form af et kommuneplantillæg. 

  

Den foreslåede bestemmelse vil supplere de gældende regler i planloven, hvorefter 
kommunalbestyrelsen skal redegøre for grundlaget for udpegningen af områder, der skal indgå i Grønt 
Danmarkskort. Gældende regler om planlægning for Grønt Danmarkskort ændres ikke i øvrigt. Det vil 
således fortsat være op til kommunalbestyrelsen på baggrund af uændrede kriterier at fastsætte 
retningslinjer for varetagelsen af naturbeskyttelsesinteresser, herunder at udpege områder, der skal 
indgå i Grønt Danmarkskort efter planlovens §§ 11 a, stk. 1, nr. 14, og § 11 a, stk. 2-4. 



  

Efter § 11 e, stk. 1, i planloven skal kommuneplanen ledsages af en redegørelse for planens 
forudsætninger. 

  

Det fremgår af § 11 e, stk. 1, nr. 3, at redegørelsen herunder skal omfatte grundlaget for udpegning af 
naturområder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort, jf. § 11 a, stk. 1, nr. 14, og § 11 a, stk. 2. 

  

Det foreslås, at der i § 11 e, stk. 1, nr. 3, efter ”§ 11 a, stk. 2” indsættes ”, herunder i hvilket omfang 
planlægningen for udvikling af naturområder inden for Grønt Danmarkskort er realiseret”. 

  

De gældende krav til redegørelsen i relation til kommuneplanlægning for Grønt Danmarkskort vil 
herved blive suppleret med et udtrykkeligt krav om, at kommunalbestyrelsen i 
kommuneplanlægningen skal redegøre for, i hvilket omfang planlægningen for udvikling af 
naturområder i Grønt Danmarkskort er realiseret. 

  

Den foreslåede ændring skal medvirke til yderligere at styrke kommunernes arbejde med Grønt 
Danmarkskort, jf. den politiske aftale af 19. december 2018 om udlæg af sommerhusområder og 
styrket naturhensyn. 

  

Det nye redegørelseskrav skal ses på baggrund af, at kommunerne efter gældende regler skal 
fastsætte retningslinjer for varetagelse af naturbeskyttelsesinteresserne og i den forbindelse udpege 
naturområder med særlige naturinteresser, økologiske forbindelser, potentielle naturområder og 
potentielle økologiske forbindelser, samt fastsætte retningslinjer for, hvordan kommunens 
naturindsats, f.eks. naturgenopretning og naturpleje, prioriteres inden for Grønt Danmarkskort. 

  

Redegørelsen skal med afsæt i kommunens planlægning for Grønt Danmarkskort redegøre for 
udviklingen af naturområder inden for Grønt Danmarkskort. Den skal bl.a. medvirke til, at det er muligt 
at følge den samlede udvikling i udpegningen af områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, 
økologiske forbindelser, potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser. 
Redegørelsen skal derfor indeholde en samlet omtrentlig arealmæssig opgørelse af de nævnte 
områdeudpegninger baseret på en analyse af kommuneplanens kortbilag. Arealopgørelsen skal 
sammenholdes med udpegninger af samme områdetyper i den tidligere kommuneplanlægning, og der 
skal for hver af de fire områdeudpegninger oplyses om den samlede arealmæssige ændring. 

  

Kommunen skal på baggrund af kommuneplanens retningslinjer for prioriteringen af kommunens 
naturindsats kortfattet gøre rede for eventuelle større naturindsatser, f.eks. naturgenopretning og 
naturpleje. F.eks. hvis potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser er blevet 
realiseret som naturområder eller økologiske forbindelser, eller eksisterende naturområder og 
økologiske forbindelser er væsentligt forbedret på grund af naturgenopretning og naturpleje. 

  

På baggrund af arealopgørelsen og oplysningerne om eventuelle større naturindsatser skal kommunen 
i redegørelsen overordnet forholde sig til den samlede udvikling af naturområder inden for Grønt 
Danmarkskort. I den sammenhæng skal kommunen tage stilling til, om ændringer i udpegningen af 
områder til Grønt Danmarkskort er udtryk for, at der faktisk er sket ændringer i udbredelsen af arealer 



med naturområder. Herunder om potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser 
faktisk er blevet til naturområder og økologiske forbindelser. Redegørelsen skal være overordnet i den 
forstand, at den skal redegøre kortfattet for større og væsentlige ændringer i planlægningen for Grønt 
Danmarkskort. Det er ikke et krav, at den skal indeholde oplysninger om hvert enkelt område, der har 
ændret status i relation til planlægningen for Grønt Danmarkskort. 

  

Der fastsættes ikke nærmere metode- eller formkrav til opfyldelse af det supplerende 
redegørelseskrav, idet kommunerne bedst muligt skal kunne bygge videre på det tidligere arbejde med 
planlægning for varetagelse af naturbeskyttelsesinteresser og prioriteringen af kommunens 
naturindsats. 

  

Kravet til indholdet af redegørelsen vil i øvrigt skulle ses på baggrund af kommunens planlægning for 
naturbeskyttelsesinteresserne, navnlig de fastsatte retningslinjer for beliggenheden af de relevante 
naturområder og for prioriteringen af naturindsatsen inden for Grønt Danmarkskort. 
Kommunalbestyrelsen vil ikke være forpligtet til at redegøre præcist for de dele af en hidtidig 
planlægning, som kommunalbestyrelsen måtte vurdere, ikke længere er relevant, eksempelvis fordi 
udpegningerne er foretaget på et ikke fyldestgørende grundlag. Det forventes efter 
omstændighederne at kunne være tilfældet i et begrænset omfang, indtil kommunerne for første gang 
samlet har udpeget de naturområder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort, på baggrund af 
anbefalinger fra de lokale naturråd, der er afgivet senest i juli 2018. 

  

Det foreslåede supplerende redegørelseskrav vil finde anvendelse ved hel eller delvis revision af 
kommuneplanen på baggrund af den strategi for kommuneplanlægningen, som offentliggøres senest 
hvert fjerde år, jf. planlovens § 23 a. Det gælder uanset, om kommunalbestyrelsen herved måtte have 
besluttet at genvedtage de dele af kommuneplanen, der omhandler Grønt Danmarkskort. Det 
foreslåede supplerende redegørelseskrav vil desuden finde anvendelse ved eventuelle temarevisioner 
af Grønt Danmarkskort i form af et kommuneplantillæg. Det vil omfatte kommuneplantillæg, der 
reviderer den kommunale planlægning for Grønt Danmarkskort med virkning for hele kommunen eller 
for store dele af kommunen, eksempelvis hele kystnærhedszonen. Det foreslåede supplerende 
redegørelseskrav vil ikke finde anvendelse ved kommuneplantillæg, der har til formål at muliggøre 
konkrete projekter, eller lignende kommuneplantillæg, der, som et mindre element i den pågældende 
planlægning, tillige måtte medføre ændringer af planlægningen for Grønt Danmarkskort, eksempelvis i 
form af lokale tilpasninger i udpegningen af de områder, der skal indgå i Grønt Danmarkskort. 

  

  
Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser 

  
Til nr. 11 

Efter § 11 e, stk. 1, i planloven skal kommuneplanen ledsages af en redegørelse for planens 
forudsætninger. 

  

Det fremgår af § 11 e, stk. 1, nr. 3, at redegørelsen herunder skal omfatte grundlaget for udpegning af 
naturområder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort, jf. § 11 a, stk. 1, nr. 14, og § 11 a, stk. 2. 

  



Det foreslås, at der i § 11 e, stk. 1, nr. 3, efter ”§ 11 a, stk. 2” indsættes ”, herunder i hvilket omfang 
planlægningen for udvikling af naturområder inden for Grønt Danmarkskort er realiseret”. 

  

De gældende krav til redegørelsen i relation til kommuneplanlægning for Grønt Danmarkskort vil 
herved blive suppleret med et udtrykkeligt krav om, at kommunalbestyrelsen i 
kommuneplanlægningen skal redegøre for, i hvilket omfang planlægningen for udvikling af 
naturområder i Grønt Danmarkskort er realiseret. 

  

Den foreslåede ændring skal medvirke til yderligere at styrke kommunernes arbejde med Grønt 
Danmarkskort, jf. den politiske aftale af 19. december 2018 om udlæg af sommerhusområder og 
styrket naturhensyn. 

 

Det nye redegørelseskrav skal ses på baggrund af, at kommunerne efter gældende regler skal 
fastsætte retningslinjer for varetagelse af naturbeskyttelsesinteresserne og i den forbindelse udpege 
naturområder med særlige naturinteresser, økologiske forbindelser, potentielle naturområder og 
potentielle økologiske forbindelser, samt fastsætte retningslinjer for, hvordan kommunens 
naturindsats, f.eks. naturgenopretning og naturpleje, prioriteres inden for Grønt Danmarkskort. 

 

Redegørelsen skal med afsæt i kommunens planlægning for Grønt Danmarkskort redegøre for 
udviklingen af naturområder inden for Grønt Danmarkskort. Den skal bl.a. medvirke til, at det er muligt 
at følge den samlede udvikling i udpegningen af områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, 
økologiske forbindelser, potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser. 
Redegørelsen skal derfor indeholde en samlet omtrentlig arealmæssig opgørelse af de nævnte 
områdeudpegninger baseret på en analyse af kommuneplanens kortbilag. Arealopgørelsen skal 
sammenholdes med udpegninger af samme områdetyper i den tidligere kommuneplanlægning, og der 
skal for hver af de fire områdeudpegninger oplyses om den samlede arealmæssige ændring. 

 

Kommunen skal på baggrund af kommuneplanens retningslinjer for prioriteringen af kommunens 
naturindsats kortfattet gøre rede for eventuelle større naturindsatser, f.eks. naturgenopretning og 
naturpleje. F.eks. hvis potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser er blevet 
realiseret som naturområder eller økologiske forbindelser, eller eksisterende naturområder og 
økologiske forbindelser er væsentligt forbedret på grund af naturgenopretning og naturpleje. 

 

På baggrund af arealopgørelsen og oplysningerne om eventuelle større naturindsatser skal kommunen 
i redegørelsen overordnet forholde sig til den samlede udvikling af naturområder inden for Grønt 
Danmarkskort. I den sammenhæng skal kommunen tage stilling til, om ændringer i udpegningen af 
områder til Grønt Danmarkskort er udtryk for, at der faktisk er sket ændringer i udbredelsen af arealer 
med naturområder. Herunder om potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser 
faktisk er blevet til naturområder og økologiske forbindelser. Redegørelsen skal være overordnet i den 
forstand, at den skal redegøre kortfattet for større og væsentlige ændringer i planlægningen for Grønt 
Danmarkskort. Det er ikke et krav, at den skal indeholde oplysninger om hvert enkelt område, der har 
ændret status i relation til planlægningen for Grønt Danmarkskort. 

 



Der fastsættes ikke nærmere metode- eller formkrav til opfyldelse af det supplerende 
redegørelseskrav, idet kommunerne bedst muligt skal kunne bygge videre på det tidligere arbejde med 
planlægning for varetagelse af naturbeskyttelsesinteresser og prioriteringen af kommunens 
naturindsats. 

 

Kravet til indholdet af redegørelsen vil i øvrigt skulle ses på baggrund af kommunens planlægning for 
naturbeskyttelsesinteresserne, navnlig de fastsatte retningslinjer for beliggenheden af de relevante 
naturområder og for prioriteringen af naturindsatsen inden for Grønt Danmarkskort. 
Kommunalbestyrelsen vil ikke være forpligtet til at redegøre præcist for de dele af en hidtidig 
planlægning, som kommunalbestyrelsen måtte vurdere, ikke længere er relevant, eksempelvis fordi 
udpegningerne er foretaget på et ikke fyldestgørende grundlag. Det forventes efter 
omstændighederne at kunne være tilfældet i et begrænset omfang, indtil kommunerne for første gang 
samlet har udpeget de naturområder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort, på baggrund af 
anbefalinger fra de lokale naturråd, der er afgivet senest i juli 2018. 

 

Det foreslåede supplerende redegørelseskrav vil finde anvendelse ved hel eller delvis revision af 
kommuneplanen på baggrund af den strategi for kommuneplanlægningen, som offentliggøres senest 
hvert fjerde år, jf. planlovens § 23 a. Det gælder uanset, om kommunalbestyrelsen herved måtte have 
besluttet at genvedtage de dele af kommuneplanen, der omhandler Grønt Danmarkskort. Det 
foreslåede supplerende redegørelseskrav vil desuden finde anvendelse ved eventuelle temarevisioner 
af Grønt Danmarkskort i form af et kommuneplantillæg. Det vil omfatte kommuneplantillæg, der 
reviderer den kommunale planlægning for Grønt Danmarkskort med virkning for hele kommunen eller 
for store dele af kommunen, eksempelvis hele kystnærhedszonen. Det foreslåede supplerende 
redegørelseskrav vil ikke finde anvendelse ved kommuneplantillæg, der har til formål at muliggøre 
konkrete projekter, eller lignende kommuneplantillæg, der, som et mindre element i den pågældende 
planlægning, tillige måtte medføre ændringer af planlægningen for Grønt Danmarkskort, eksempelvis i 
form af lokale tilpasninger i udpegningen af de områder, der skal indgå i Grønt Danmarkskort. 

Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige bemærkninger i afsnit 2.3. 

  

Se hele lovforslaget af 4. december 2019 på siden: https://www.retsinformation.dk/eli/ft/201912L00081 
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