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Naturrådet for Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Viborg Kommuners anbefalinger til kommunalbestyrelserne
Se vedlagte forklarende tekst for en uddybning af anbefalingerne
A. Et enigt naturråd vurderer, at forudsætningen for at udpege et kvalificeret Grønt Danmarkskort
er et forbedret kendskab til naturtyper og arters forekomst. Derfor anbefaler naturrådet, at kommunalbestyrelserne snarest muligt iværksætter opdatering af kortlægningen af beskyttet natur.
Teknisk anvisning til besigtigelse af naturarealer fra DCE, Aarhus Universitet benyttes, og data offentliggøres på Miljøportalen, så data for bioscores via udvidet artsregistrering bliver integreret i Biodiversitetskortet.
Et enigt naturrådet anbefaler, at kommunalbestyrelserne
1. Anvender følgende principper ved udpegningen af temaet “Naturområder med særlige
beskyttelsesinteresser”:


Natura 2000 områder på land



§3-beskyttede områder



Natur og vildtreservater



Større skove



Arealer som er fredet af landskab- og naturhensyn

2. Anvender følgende principper ved udpegningen af temaet “Potentielle Naturområder”:


Arealer som er udpeget til skovrejsning



Marginaljorde hvor der allerede er indgået frivillig aftale med lodsejer



Områder i umiddelbar tilknytning til habitatnatur, hvor ekstensivering er nødvendig for målopfyldelse, for eksempel en højmoses nærmeste opland.



Veldefinerede ådale inklusive skrænter



Humusholdige lavbundsarealer, fortrinsvis dyrkningsusikre lavbundsarealer

3. Anvender følgende principper ved udpegningen af temaet “Spredningsveje for dyr og
planter”:


Vandløb



Levende hegn



Beskyttede sten- og jorddiger



Fortidsminder



Natura 2000



Visse fredninger



§3 – beskyttede områder



Skove



Råstofområder, der i dag er natur



Småbiotoper
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4. Anvender følgende principper ved udpegningen af temaet “Potentielle spredningsveje
for dyr og planter”:
Der skal være fokus på, at udpegningerne skal bidrage til at skabe forbindelseslinjer mellem den
værdifulde natur af en vis størrelse. Det skal ud fra registrering af arter og naturtyper give mening
at sammenbinde naturområder med spredningsveje. Det vil sige, at de potentielle spredningsveje
skal forebygge fragmentering af tørre henholdsvis våde naturtyper i landskabet.
Afsluttende anbefalinger
B. Naturrådet anbefaler kommunalbestyrelserne at give borgerne mulighed for at abonnere på
nyheder, høringer og lignende på det tekniske område.
C. Naturrådet anbefaler, at kommunalbestyrelserne i deres by- og lokalplanlægning indtænker potentielle spredningsveje gennem beplantningsplaner m.v.
D. Naturrådet anbefaler, at rådet fortsætter. Vi anbefaler, at kommunalbestyrelserne i det fremtidige arbejde inddrager erhvervs- og naturorganisationerne ved udmøntningen af Grønt Danmarkskort.

Naturrådet:
Karen Thingsgaard, Botanisk Forening
Ole Rønnow, Danmarks Jægerforbund
Tage Madsen, Danmarks Naturfredningsforening
Torben Thinggaard, Danmarks Sportsfiskerforbund
Marianne Linnemann, Dansk Ornitologisk Forening
John Milther, Dansk Skovforening
Anette Klausen, Familielandbruget MIDT-Jylland
Lone Andersen, Familielandbruget VEST-Jylland
Benny Pedersen, Friluftsrådet
Jørgen Krøjgaard, Herning Ikast Landboforening
Ulla Rasmussen, Landboforeningen Midtjylland
Helle Borum, Landbrug & Fødevarer
Poul Uhrenholt Jensen, Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug
Karen-Louise Smidth, Naturvejlederforeningen i Danmark
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Bilag til Naturrådet for Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Viborg Kommuners
anbefalinger til byrådene
Uddybende tekst til anbefalingerne, der skal opfattes som en nettoliste.
Ad anbefaling A)
Kortlægningen vil give en opdateret viden om de lysåbne naturtypers nuværende naturtilstand og
vil fremadrettet kunne danne grundlag for udpegning af natur med særlige beskyttelsesinteresser
til Grønt Danmarkskort, ligesom data automatisk vil indgå i fremtidige opdateringer af planværktøjet “Biodiversitetskortet” og HNV-kortet til gavn for lodsejere, der ønsker at søge via støtteordninger knyttet op mod HNV. Ligeledes vil et opdateret grundlag lette myndighedsarbejdet i forvaltningerne. Der anvendes den nyeste tekniske anvisning for besigtigelse af §3-natur fra DCE. Nødvendigheden af at foretage udvidet artsregistrering hidrører fra måden Biodiversitetskortet (og HNVkortet) er opbygget på. En udvidet artsregistrering er ikke væsentlig mere tidskrævende end en
basisregistrering.
Ad anbefaling 2) Potentiel natur


Ny potentiel natur placeres som hovedregel i tilknytning til eksisterende, værdifuld natur,
hvor den nye natur kan bidrage til at skabe sammenhæng og robusthed de steder, hvor
den ansvarlige myndighed har vurderet, at der er arter eller naturtyper, der skal beskyttes.



Som hovedregel skal dyrkningssikre arealer friholdes.



Der skal være fokus på at fremme livsvilkårene for truede arter på den internationale og
nationale rødliste, fuglebeskyttelsesdirektivets bilagsarter, habitatdirektivets naturtyper og
bilagsarter.



Udmøntning af udpegningen af potentiel natur bør følges op med forslag/anbefalinger til
naturplan eller plejeplan for lodsejeren.



Anbefalingen er, at kommunalbestyrelserne gennem f.eks. KL arbejder aktivt for at kunne
benytte jordfordeling til at flytte produktionsjord væk fra områder med høj naturværdi.



Lodsejerinddragelse og frivillighed forudsættes, når det drejer sig om privatejede arealer



Potentielle naturområder udlægges som hovedregel ikke i umiddelbar nærhed af husdyrproduktioner (af hensyn til ammoniakkravene og af hensyn til den fremtidige naturkvalitet).



At der lægges vægt på helhedstænkning og synergier i forhold til bosætning og turisme
samt de rekreative og landskabelige værdier.

Ad anbefaling 3) Spredningsveje for dyr og planter


Det forudsættes her, at kommunalbestyrelserne gennem formulering af operative retningslinjer til plantemaet sikrer, at for eksempel udpegede læhegn, småbiotoper og skove ikke
bliver pålagt restriktioner ud over gældende lovgivning, men at der ved for eksempel lovlig
nedlæggelse af et læhegn, der udgør en spredningsvej arbejdes aktivt for, at spredningsvejen opretholdes på anden vis.
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Ad anbefaling 4) Potentielle spredningsveje for dyr og planter


Lodsejerinddragelse og frivillighed forudsættes, når det drejer sig om tiltag på privatejede
arealer.



Har fokus på at fremme truede arter på den internationale og nationale rødliste, fuglebeskyttelsesdirektivet bilagsarter, habitatdirektivets naturtyper og bilagsarter.

