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NATUR- OG LANDBRUGSKOMMISSIONENS 
ANBEFALING OM ET NATIONALT NATURNETVÆRK
Natur- og Landbrugskommissionen anbefaler, at 
der etableres et nationalt naturnetværk gennem 
følgende handlinger:

Der skal gennemføres en landsdækkende kort-
lægning af de eksisterende, meget værdifulde 
natur- og landskabsområder samt potentielle nye 
naturområder og sammenhængen mellem dem.
Et nationalt naturnetværk udarbejdes i et samarbejde 
mellem stat og kommuner, forskningsinstitutioner, 
interesseorganisationer og lodsejerinteresser.
Etablering af ny natur, større naturgenopretnings-
projekter og andre særlige naturindsatser skal 
målrettes det nationale naturnetværk.
Inden for det nationale naturnetværk skal der 
udpeges et eller flere, store sammenhængende 
skov- og naturområder, som udvikler sig frit og med 
et naturligt samspil mellem åbne naturtyper og urørt 
skov.

Til grund for Natur- og Landbrugskommissionens 
anbefaling om et nationalt naturnetværk ligger en 
faglig vurdering af, at der er behov for mere natur 
i Danmark og for en bedre sammenhæng mellem 
naturarealerne, så der sikres spredningsmuligheder 
for dyr og planter. Der er også behov for mere kvalitet 
i naturen og for flere store naturområder med naturlig 
variation og dynamik. En forøgelse af naturarealet vil 
skulle foregå over mange år og udmøntes over store 
dele af landet gennem forskellige typer projekter. En 
sådan langsigtet og national indsats kræver en over-
ordnet prioritering, koordinering og planlægning.

GENNEMFØRSEL AF ET UDREDNINGSPROJEKT OM 
EN MODEL FOR ET NATIONALT NATURNETVÆRK
Ifølge De Økonomiske Råd (2012) er det ud fra over-
vejelser om omkostningseffektivitet helt generelt 
meningsfyldt først at gøre noget der, hvor biodiver-
siteten allerede findes. Ved at tage udgangspunkt 
i arternes nuværende udbredelse sikrer man, at ind-
satsen sker der, hvor leveforholdene er gode, typisk 

1. Indledning
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i de større, mere uberørte naturområder i Danmark. 
Først når der er sikret en god tilstand i den eksiste-
rende natur, bør indsatsen rettes mod at skabe ny 
natur på f.eks. intensivt drevet landbrugsjord. Her 
tager det lang tid for arealerne at udvikle sig. Med 
tiden vil disse områder dog kunne opnå en natur-
kvalitet, så arterne kan indvandre.

Kendskabet herhjemme til de arter og naturtyper, 
Danmark som EU-medlemsstat er forpligtett til at 
gøre en indsats over for (Natura 2000-områderne), er 
god. Derfor vil Natura 2000-områderne være natur-
netværkets skelet. Også vores fredede områder, 
natur- og vildtreservater, klitfredede arealer og større 
skov- og § 3-beskyttede naturområder vil indgå i det 
grundlag, som et nationalt naturværk vil skulle 
bygge videre på. Nationalparkerne indeholder også 
sådanne værdifulde naturområder og vil derfor også 
naturligt indgå i netværket.

Den grundlæggende idé om at basere naturbe-
skyttelsen på arealudpegning er ikke ny og heller 
ikke tanken om, at den samlede nationale areal-
udpegning skal udgøre et netværk af levesteder for 
vilde arter. Disse arealudpegninger passer ind i en 
stærk dansk tradition for langsigtet planlægning. En 
tradition vi bl.a. kan takke for at have arealer med 
lang skovkontinuitet og lange kyststrækninger uden 
bebyggelse (Faglige udredning fra DCE, Nationalt 
Center for Miljø og Energi, v. Aarhus Universitet 2013).

Når det alligevel er relevant for Natur- og Landbrugs-
kommissionen at foreslå et nationalt naturnetværk, 
skyldes det dels en vision om at udvide det samlede 
naturareal i Danmark, dels forslaget om at skabe en 
bedre sammenhæng mellem eksisterende naturarealer.

Endelig begrundes naturnetværket med ønsket om at 
kunne stille kortet til rådighed for den fremadrettede 
arealplanlægning i Danmark, således at de lokale 
indsatser kan medvirke til at nå nationale mål på 
naturområdet.

Som umiddelbar opfølgning på Natur- og Landbrugs-
kommissionens anbefaling om et nationalt natur-
netværk har regeringen ønsket at udvikle en model 
for et naturnetværk, som i højere grad kan skabe 
sammenhæng og synergi mellem indsatserne i forhold 
til Natura 2000-områder, § 3-arealer, eksisterende 
skove, fredede områder, nationalparker og andre 

naturområder. Modellen for et nationalt naturnet-
værk skal kunne bruges på tværs af stat, kommuner 
og private.

Underarbejdsgruppen om fokusområder i Naturplan 
Danmark med deltagelse af Miljøministeriet/
Naturstyrelsen, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug 
og Fiskeri/NaturErhvervstyrelsen samt Ministeriet 
for Klima, Energi og Bygninger/Energistyrelsen har 
på den baggrund gennemført et udredningsprojekt 
med henblik på at opstille løsningsforslag til en model 
for realisering af et nationalt naturnetværk.

Udredningsprojektet har identificeret 4 hoved-
elementer i en model for et nationalt naturnetværk 
som overordnet prioriterings- og planlægnings-
ramme:

Statslige kriterier til grund for etableringen og 
udbygningen af et nationalt naturnetværk
Udvikling af et grønt danmarkskort som redskab
Udpegning af det nationale naturnetværk i 
kommuneplanerne
Målretning af indsatser, redskaber og virkemidler til 
opbygningen af et nationalt naturnetværk

Løsningsforslag for hvert af punkterne samt en 
beskrivelse af den overordnede ramme gennemgås i 
denne afrapportering af udredningsprojektet. De 4 
hovedelementer skal ses i tæt sammenhæng og udgør 
tilsammen en nøgle til at etablere et funktionelt 
nationalt naturnetværk.

Som led i udredningsprojektet er en mulig model for et 
nationalt naturnetværk drøftet med en række 
kerneinteressenter:

Naturstyrelsens Grønne Dialogforum (Danmarks 
Naturfredningsforening, W WF, Dansk Ornitologisk 
Forening og Friluftsrådet)
Landbrug & Fødevarer
Kommunernes Landsforening

Interessenterne har bidraget med værdifulde syns-
punkter og opmærksomhedspunkter, som er indgået 
i udarbejdelsen af de konkrete løsningsforslag til en 
model for et nationalt naturnetværk. Økologisk 
Landsfaorening blev også inviteret til at komme med 
input men takkede nej af ressourcemæssige årsager.
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For Naturstyrelsen har DCE – Nationalt Center for 
Miljø og Energi, v. Aarhus Universitet udarbejdet 
en faglig dokumentation af den naturmæssige 
betydning af et nationalt naturnetværk. Den faglige 
dokumentation er et vigtigt grundlag for den 
foreslåede model for et nationalt naturnetværk.

Desuden udgør en rapport om ”Udpegning af 
økologiske forbindelser og særlige naturområder 
i kommuneplan 2009” fra maj 2013 udarbejdet af 
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, v. 
Københavns Universitet et vigtigt grundlag for 
udredningens forslag om kommuneplanlægning 
for et nationalt naturnetværk.



Udredning om en model for et nationalt naturnetværk 5

En gradvis etablering af et sammenhængende 
nationalt naturnetværk skal først og fremmest gavne 
vores mest værdifulde naturområder og levesteder 
for sårbare og truede arter. Sammenhæng i naturen 
gør naturområderne mere robuste og vil være et 
vigtigt bidrag til at standse tabet af biodiversitet og 
dermed opfylde 2020-målene i EU’s biodiversitets-
strategi. Desuden er det nationale naturnetværk et 
bidrag til opfølgningen på målet i EU’s biodiversitets-
strategi om at bibeholde og forbedre økosystemer og 
økosystemtjenester ved at etablere grøn infrastruktur.

Europa-Kommissionen vedtog i maj 2013 en ny 
strategi, som skal fremme brugen af grøn infra-
struktur og sikre, at der systematisk tages hensyn 
til styrkelsen af naturlige processer i den fysiske 
planlægning. Grøn infrastruktur er en kendt og 
gennemprøvet løsning, hvor naturen bruges til at 
levere økologiske, økonomiske og sociale goder. Med 
udviklingen af en overordnet planlægningsramme 
for vores nationalt og internationalt vigtige natur-
områder og for, hvordan der sikres sammenhæng 
imellem dem, vil et nationalt naturnetværk være 
en direkte opfølgning på strategien for grøn infra-
struktur. En omkostningseffektiv indsats for 
biodiversiteten vægter beskyttelsen af den 
eksisterende værdifulde natur først. Samtidig kan 
vi omkostningseffektivt investere i mere plads til 
og sammenhæng i naturen, hvis der udover bio-
diversitetsformålet, kan opfyldes flere målsætninger 
på en gang og dermed give anledning til flere 
samfundsmæssige gevinster for f.eks. klima, miljø, 
friluftsliv, turisme, sundhed og bymiljø.

DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, v. Aarhus 
Universitet (2013) peger i deres faglige udredning 

om et nationalt naturnetværk på, at et nationalt 
naturnetværk vil kunne være et stærkt værktøj i 
forvaltningen. På nationalt niveau vil netværket 
kunne være det væsentligste værktøj til at indfri 
nationale og internationale målsætninger på 
naturområdet, herunder målsætninger knyttet til 
EU-direktiverne, Biodiversitetskonventionen og 
nationale naturplaner.

DCE peger på, at på lokalt niveau vil et naturnetværk 
kunne bruges til at sikre en omkostningseffektiv 
prioritering i kommunernes arealforvaltning og en 
koordinering af indsatser hen over administrative 
grænser. Samtidig vil netværket være et stærkt for-
midlingsværktøj over for borgerne. På matrikelniveau 
vil naturnetværket kunne være motivationsskabende 
for lodsejeres arealanvendelse og langsigtede 
prioriteringer. Særligt hvis der knyttes incitamenter 
til indsatser, som styrker beskyttelsen eller udvider 
netværket.

DCE peger endvidere på, at grundlaget for at udpege 
og udvikle det nationale naturnetværk kan forbedres 
afgørende gennem en national kortlægning af de 
vigtigste levesteder for vores sårbare arter.

Et nationalt naturnetværk kan ikke skabes fra den 
ene dag til den anden. Det er en langsigtet vision, 
som skal realiseres gennem planlægning, der sætter 
retning for den praktiske etablering. Det nationale 
naturnetværk er således en overordnet ramme, der 
dels skal sætte retning for kommunernes planlægning, 
dels være styrende for den langsigtede prioritering af 
ressourcer og bevillinger til at skabe en mere 
sammenhængende natur i Danmark.

2. Sammenfatning
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NATIONALE KRITERIER
Der er behov for klare kriterier for den gradvise 
opbygning af det nationale naturnetværk. 
Kommunerne skal med udgangspunkt i de nationale 
kriterier og det grønne danmarkskort planlægge for 
naturnetværket i kommuneplanerne. Kriterierne 
skal således ligge til grund for prioriteringer i den 
lokale afgrænsning og opbygning af naturnetværket.

Kriterierne skal samtidig sikre en omkostnings-
effektiv indsats for biodiversiteten og vægter således 
beskyttelsen af den eksisterende værdifulde natur 
først. Det betyder også, at opfyldelsen af vores inter-
nationale forpligtigelser efter EU’s naturdirektiver er 
et væsentligt kriterium for opbygningen af natur-
netværket. Først herefter vægtes opbygningen af 
sammenhængen gennem etablering af ny natur. 
I kriterierne indgår endeligt indfrielsen af synergi-
effekter for dermed at give anledning til flere 
samfundsmæssige gevinster, når vi investerer 
i naturbeskyttelse og –genopretning.

KORTLÆGNING AF EKSISTERENDE 
NATUROMRÅDER I ET GRØNT DANMARKSKORT
Sammen med de nationale kriterier vil udviklingen 
af et grønt danmarkskort være et vigtigt værktøj til 
brug for den gradvise opbygning af et nationalt 
naturnetværk. Med det grønne danmarkskort som 
grundlag kan kommunerne udpege det nationale 
naturnetværk.

En kortlægning og registrering af, i hvilke områder 
naturkvaliteten er god og vores sårbare arter trives 
– en kortlægning som også omfatter naturområderne 
uden for Natura 2000-områderne – vil kunne være et 
væsentligt grundlag for en målrettet forvaltnings-
indsats mod disse områder til fordel for en række 
andre arter også. Denne viden vil give det bedst 
mulige faglige grundlag for at udpege og udvikle et 
nationalt naturnetværk, der indeholder de vigtigste 
naturområder. På den korte bane skal der derfor 
udvikles et landdækkende biodiversitetskort baseret 
på eksisterende data, der sammen med kortlægningen 
af vores eksisterende naturområder samt HNV-
kortlægningen (High Nature Value), skal sikre et 
velfunderet fagligt grundlag – et grønt danmarkskort 
- for udpegningen af det nationale naturnetværk.

Et grønt danmarkskort er en videreudvikling af 
Naturstyrelsens eksisterende grønne netværkskort. 

Det nye er, at der skal udvikles et supplerende bio-
diversitets-korttema, og at HNV-kortlægningen skal 
indgå i det grønne danmarkskort. HNV-kortlægningen 
skal gøre NaturErhvervstyrelsens i stand til at mål-
rette støtteordninger til områder i det åbne land med 
størst effekt for biodiversiteten. 

Det grønne danmarkskort kan desuden indeholde en 
række øvrige nationale støttekort, der viser, hvor 
udbygning af sammenhæng i naturen i særlig grad 
vil bidrage til bl.a. klima-, miljø- og friluftsmæssige 
gevinster.

Der vil blive stillet krav til kommunerne om, at det 
grønne danmarkskort skal ligge til grund for kom-
munernes planlægning for et nationalt naturnetværk 
(se også afsnit om kommuneplanlægning).

Det grønne danmarkskort vil løbende blive opdateret 
dels med kommunernes udpegning af det nationale 
naturnetværk, dels med etablering af ny natur, der 
skabes gennem naturgenopretningsprojekter, 
skovrejsning mv.,. Med faste intervaller, der oplagt 
kan knyttes til de gennemførte kommuneplan-
revisioner hvert fjerde år, vil det grønne danmarks-
kort give et opdateret billede af den gradvise 
opbygning af det nationale naturnetværk.

Naturnetværkets positive effekt for bl.a. sjældne og 
truede arter vil kunne understøttes og udvikles med 
yderligere ny kortlægning af de vigtigste levesteder 
for truede arter. Dette vil være et første skridt i 
opfyldelsen af EU’s biodiversitetsstrategi, for så vidt 
angår kortlægning af økosystemer.

PLANLÆGNING AF DET NATIONALE NATURNET-
VÆRK  SKAL SKE GENNEM KOMMUNEPLANERNE
Ved at tilføje et nationalt naturnetværk til de emner 
i planloven, som kommunerne skal planlægge for, 
bliver naturnetværket en integreret del af kommune-
planlægningen. Det betyder, at der vil blive stillet 
statslige mål og krav til kommuneplanlægningen for 
et nationalt naturnetværk i ”Oversigt over statslige 
mål og krav til kommuneplanlægningen – 2017” (som 
udgives i 2015). Som udgangspunkt vil der blive stillet 
krav om, at alle Natura 2000-områder på land skal 
indgå i den kommunale planlægning for et nationalt 
naturnetværk.
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En planlovsændring, der forpligter kommunerne til at 
planlægge for det nationale naturnetværk, kan følges 
op af f.eks. eksempelprojekter og statslig vejledning 
om de nationale kriterier og det grønne danmarks-
kort med henblik på en kvalificering, forbedring og 
en mere ensartet planlægning på tværs af kommune-
grænserne. Formålet er, at kommuneplanlægningen 
får en større effekt for naturen og biodiversiteten. Det 
opfølgende arbejde vil kunne udformes som en 
partnerskabsaftale med KL.

Behovet for en overordnet national sammenhæng-
ende planlægningsramme for naturen er stort, fordi 
ansvaret for naturbeskyttelsen er blevet delt ud på 98 
kommuner, der hver især ikke kan forventes at have 
overblik over, hvad der nationalt og internationalt er 
vigtigst at sikre bevarelse og udvikling af. I kommu-
nernes planlægning for et nationalt naturnetværk er 
det målet, at kvaliteten af kommunernes eksisterende 
planlægning for områder med særlige naturbeskyt-
telsesinteresser og økologiske korridorer løftes, 
herunder at Natura 2000‐områder og sårbare arter 
indgår med større vægt. Den kommunale udbygning 
af naturnetværket vil gradvist kunne udvikles som 
en del af de løbende kommuneplanrevisioner hvert 
fjerde år og tilhørende statslige mål og krav.

MÅLRETNING AF FINANSIERING AF 
NATURINDSATSER  I ET NATIONALT 
NATURNETVÆRK
Mulighederne for at realisere et nationalt naturnet-
værk gennem målretning af eksisterende naturind-

satser og udnyttelse af eksterne finansieringskilder 
knytter sig først og fremmest til en tydelig kobling 
mellem opbygningen af et nationalt naturnetværk og 
implementering af Natura 2000 planerne både på kort 
sigt i 2. planperiode og på længere sigt i efterfølgende 
planperioder. Dertil vil et nationalt naturnetværk 
kunne indgå som indspil til de kommende forhand-
linger om et nyt landdistriktsprogram 2016-2020 og 
navnlig i kommende landdistriktsprogrammer i 
senere programperioder. Hertil kommer anvendelsen 
af øvrige EU-fonde, navnlig LIFE-instrumentet og 
herunder udnyttelse af den nye infrastrukturfor-
ordnings muligheder for integrerede projekter, er 
også oplagte eksterne finansieringskilder, der vil 
kunne bidrage til opbygningen af det nationale 
naturnetværk. Hjemtagning af midler fra såvel 
landdistriktsprogrammet som øvrige EU-fonde 
kræver national medfinansiering. Endeligt vil der 
kunne udvikles kriterier for udmøntningen af 
eksisterende statslig finansiering af naturindsatser 
med særlig henblik på at understøtte det nationale 
naturnetværk – i det omfang denne videreføres på 
kommende finanslove. Miljøministeriet har ud-
arbejdet et katalog over mulige virkemidler (bilag 2).

Med udgangspunkt i det nationale naturnetværk, 
som udpeges i den kommende kommuneplanrevision 
i 2017, vil konkrete statslige og kommunale naturgen-
opretningsprojekter samt private indsatser kunne 
målrettes opbygning af det nationale naturnetværk.
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3. Vision og mål
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Et nationalt naturnetværk kan hvile på en bredt 
favnende vision, der skal formidle og forankre for-
ståelsen for, at vi har brug for mere sammenhængende 
natur. Følgende beskrivelse har til hensigt at skitsere 
en sådan vision.

Frem mod 2050 skal Danmarks natur gradvis hænge 
bedre sammen for at beskytte biodiversiteten og dens 
væsentlige bidrag til vores trivsel og den økonomiske 
velstand. Det nationale naturnetværk skal sætte 
retning for en udvikling af Danmark til et land, som 
rummer en rig natur med store naturområder, der også 
hænger bedre sammen, og som sikrer rammerne for 
en sund biodiversitet og tager fat om nogle af de mest 
presserende problemer i naturen: manglende 
sammenhæng, manglende kvalitet og pleje.

Det kræver målretning, fokusering og prioritering. 
Samtidigt er det vigtigt, at investeringer i ny og bedre 
natur sker, så vi får mest muligt effekt ud af vores 
indsats og gavner f.eks. befolkningens friluftsmulig-
heder, sundhed og livskvalitet, vandmiljøet, klima-
tilpasning, turisme og grøn omstilling.

Et nationalt naturnetværk er en overordnet ramme, 
som kun kan realiseres, hvis alle kræfter inddrages. 
Opbygningen af naturnetværket vil bero på lokal 
tilslutning og frivillige indsatser overalt i landet.

Med et nationalt naturnetværk
sætter vi en ambitiøs vision for naturindsatsen, som 
kan række langt ud i fremtiden og tager hånd om de 
udfordringer, vi ved naturen er påvirket af.
sætter vi retning for en fokusering og prioritering af 
de indsatser, som skal virke på lang sigt men også 
give synlige resultater på den korte bane.
har vi fokus på synergieffekter – vi laver mange 
indsatser dér, hvor det gavner naturen mest, men 
også hvor det vil gavne f.eks. klimatilpasning og 
friluftsliv.

Et nationalt naturnetværk skal opfylde en række 
målsætninger:

Mere plads til vilde dyr og planter
En gradvis etablering af et sammenhængende 
nationalt naturnetværk skal først og fremmest gavne 
vores mest værdifulde naturområder og levesteder 
for sårbare og truede arter. Sammenhæng i naturen 
gør naturområderne mere robuste og vil være et 
vigtigt bidrag til at standse tabet af biodiversitet og 
dermed opfylde 2020-målene i EU’s biodiversitets-
strategi.

Grøn og billig klimaforebyggelse- og tilpasning
Sammenhæng i naturen er en af de mest effektive 
former til at sikre biodiversiteten under et ændret 
klima. Samtidig vil større sammenhængende 
naturområder være effektive og billige løsninger til 
at tilbageholde og aflede regnvand for at forebygge 
oversvømmelser. I ådale vil ophør med dræning af 
kulstofrige lavbundsarealer forhindre en stor del af 
drivhusgasudledningen fra landbruget samtidig 
med, at det gavner vandmiljø og biodiversitet. Her 
skal man dog være opmærksom på, at det kan 
bevirke oversvømmelse af landbrugsarealer i drift.

Landskaber, der binder naturen bedre sammen
Større, sammenhængende landskaber vil ofte virke 
som en buffer, der beskytter naturen mod påvirk-
ninger. Landskabselementer i form af f.eks. levende 
hegn, vandløb og skovbryn kan skabe sprednings-
muligheder for arter.

Attraktive, grønne byer
De fleste danskere bor i byer, og derfor er kvaliteten af 
byernes grønne områder vigtig – både for naturen og 
for mennesker. Også byerne rummer internationalt 
beskyttede naturområder, der i flere af vores større 
byer strækker sig fra den indre by og skaber sammen-
hæng med naturen i det åbne land gennem grønne 
kiler.

En perlerække af naturoplevelser
Naturen er med ca. 110 millioner besøg om året 
Danmarks største fritidsmål. Der er derfor al mulig 
grund til at værne om og udvikle vores natur i respekt 
for befolkningens adgang til og brug af naturen. Når 
vi beskytter vores natur, skal det også gavne befolk-
ningens friluftsliv og sundhed. Mere adgang og 
kortere afstand til naturen er vigtige elementer i et 
nationalt naturnetværk.



Udredning om en model for et nationalt naturnetværk 10

-

-

-

-

-

4. Rammer og kriterier 
for udvikling af et nationalt 
naturnetværk

LØSNINGSFORSLAG
Det anbefales, at det nationale naturnetværk hviler 
på en model, som omfatter:
En vision for 2050. Til grund for det nationale 
naturnetværk ligger visionen om mere plads, 
sammenhæng og beskyttelse af naturen, der nyder 
bred tilslutning og kan holde i mange år.
At det nationale naturnetværk udformes som en 
planlægningsramme, der hviler på nationale kriterier 
og er baseret på lokal opbygning og gennemførsel, 
aktørinddragelse og sektorintegration.
At sammenhængen i et nationalt naturnetværk 
gradvist opbygges med beskyttelsen af vores mest 
værdifulde naturområder som fundamentet. 
Sammenhængen skal først og fremmest gavne de 
naturtyper og arter, som vi er internationalt 
forpligtet til at beskytte.
At der udvikles et grønt danmarkskort, som vil være 
det bedst mulige faglige grundlag for afgrænsningen 
og opbygningen af det nationale naturnetværk.
At kommunerne med udgangspunkt i de nationale 
kriterier og det grønne danmarkskort planlægger for 
naturnetværket i kommuneplanerne.

FORMÅL
Naturen kræver langsigtet planlægning, hvis tilbage-
gangen i biodiversiteten skal standses. Naturen skal 
forvaltes efter langsigtede planer, hvor de vigtigste 
hensyn er plads, sammenhæng og beskyttelse. Hertil 
kommer et mål om, at naturtiltag i videst muligt 
omfang bidrager til synergieffekter for klima, miljø, 
friluftsliv mv.

Et nationalt naturnetværk skal medvirke til en 
mere sammenhængende natur og mere robuste 
økosystemer og dermed medvirke til at standse tabet 

af biodiversitet. Et nationalt naturnetværk kan 
ikke skabes fra den ene dag til den anden, men er 
en langsigtet vision, som skal realiseres gennem 
kommunernes planlægning, der sætter retning for 
den praktiske etablering.

Det nationale naturnetværk skal tage udgangspunkt 
i beskyttelsen af vores mest værdifulde internationalt 
og nationalt beskyttede naturområder. Med udgangs-
punkt i de eksisterende naturområder skal der 
udpeges et samlet, nationalt naturnetværk, som skal 
være en ramme for på lang sigt at sikre bedre sam-
menhæng, plads og udviklingsmuligheder for den 
danske natur og biodiversitet.

Det nationale naturnetværk skal udpeges gennem 
kommuneplanlægningen og udpegningen skal indgå 
som en integreret del af denne planlægning på lige 
fod med de øvrige planemner, som kommunerne har 
ansvaret for. I den forbindelse vil der blive opstillet 
statslige mål og krav til planlægning for naturnet-
værket. Den lokale, kommunale udbygning af 
naturnetværket vil gradvist kunne udvikles som en 
del af de løbende kommuneplanrevisioner hvert 
fjerde år og tilhørende statslige mål og krav. Udpeg-
ningen af det nationale naturnetværk skal ske på 
baggrund af klare kriterier.

Når det er udpeget, skal det nationale naturnetværk 
tjene som strategisk ramme for nye naturindsatser på 
tværs af administrative grænser, hvor stat, kommuner 
og private arbejder sammen, således at der over tid 
inden for naturnetværket kan sikres en sammen-
hæng mellem naturarealerne og derved en løbende 
forbedring af vilkårene for biodiversitet. Indsatser for 
etablering af ny natur, naturgenopretning, 
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skovrejsning mv. kan således prioriteres inden for 
netværket, uden at det udelukker en indsats for den 
natur og biodiversitet, som findes uden for netværket.

Det nationale naturnetværk skal udpeges på en 
måde, som inddrager Natura 2000-områderne i 
byerne samt byernes øvrige grønne områder og 
derved bidrager til at binde naturen i by og land 
sammen. Udpegningen af det nationale naturnet-
værk skal i videst muligt omfang medvirke til, at 
kommende naturindsatser opnår synergi med 
hensyn til eksempelvis sikring af vandmiljø, klima-
tilpasning, reduktion af drivhusgasudledningerne 
og friluftsliv, lige som det skal give mulighed for at 
fremme større, sammenhængende landskaber og 
landskabelige helheder, som kan understøtte 
arternes spredningsmuligheder.

Hensynet til sikring af landbrugets fortsatte 
produktionsgrundlag skal indgå ved udpegningen. 
Naturnetværket vil naturligt og i overvejende grad 
være sammenfaldende med de jorde, som er af ringest 
værdi for landbruget. Samtidig vil det være afgørende 
for naturnetværkets realisering, at indsatsen 
iværksættes de steder, hvor der er opbakning fra 
lodsejerne og befolkningen generelt.

KRITERIER FOR EN GRADVIS OPBYGNING 
AF ET NATIONALT NATURNETVÆRK
I DCE’s faglige udredning om et nationalt natur-
netværk fremgår det, at værdien af at tilføje et areal 
til naturnetværket forøges, hvis dette areal samtidig 
forbinder eksisterende levesteder for truede arter, 
forbedrer truede arters spredningsmuligheder, 
udvider eksisterende levesteder for truede arter, eller 
hvis det beskytter eksisterende levesteder for truede 
arter mod påvirkninger og forurening fra 
omgivelserne.

Biodiversiteten lider under, at tidligere sammen-
hængende levesteder fragmenteres, og set i dette lys 
gælder det om at bevare eksisterende levesteder og 
undgå yderligere fragmentering.

Jf. DCE’s rapport kan korridorer forøge spredningen af 
en række arter i landskabet, men den videnskabelige 
evidens tyder også på, at korridoreffekten er lille 
sammenlignet med effekten af det forøgede leve-
stedsareal. I praksis er arealer først værdifulde som 

korridorer, når de også har så god en naturtilstand, 
at de kan fungere som levested for de truede og 
spredningsbegrænsede arter.

Den vigtigste synergi opstår, når tilføjelsen af et 
areal til netværket kan medvirke til at genindføre 
en økologisk proces, som er vigtig for at beskytte 
biodiversiteten, eller når udtagningen af arealer fra 
andre arealanvendelser til natur kan medvirke til at 
beskytte levesteder for truede arter mod randpåvirk-
ninger fra eksempelvis dyrkede marker.

Nedenstående kriterier, som er rangordnet efter 1) 
naturnetværkets kerneområder, 2) udbygning af 
sammenhængende natur samt 3) -sSynergieffekter 
med øvrige samfundsmæssige mål bygger i 
væsentlig grad på disse faglige betragtninger.

1. Naturnetværkets kerneområder
De eksisterende nationalt- og internationalt 
beskyttede naturområder (Natura 2000-områder, 
fredede områder, natur- og vildtreservater, klit-
fredede arealer samt større skov- og § 3-beskyttede 
naturområder) repræsenterer de grundlæggende 
naturværdier i landskabet. Nationalparkerne inde-
holder også sådanne værdifulde naturområder og 
vil derfor også naturligt indgå i netværket. Dér, hvor 
naturindholdet i disse områder på forhånd er stort, 
og hvor tiltag for naturen kan foretages omkost-
ningseffektivt, vil blive netværkets kerneområder. 
Den fortsatte beskyttelse og pleje af disse kerne-
områder er det grundlag, som det nationale 
naturnetværk skal bygge videre på.

Danmark er forpligtet af EU’s habitatdirektiv og 
fuglebeskyttelsesdirektiv til at gøre en særlig indsats 
for naturen i de udpegede Natura 2000-områder. 
Derfor skal alle Natura 2000-områder på land indgå 
i naturnetværket, så planlægningen på sigt får en 
større effekt for naturen og biodiversiteten og 
bidrager til at indfri Danmarks EU-forpligtelser.
De kerneområder, som ud over det eksisterende 
Natura 2000-netværk skal indgå i netværket, vil 
bero på kommunernes lokale viden om områdernes 
naturværdi og økologiske funktion samt afvejningen 
med øvrige interesser. Ikke alle disse områder vil 
nødvendigvis have en kvalitet eller øvrige egen-
skaber, som understøtter opbygningen af et nationalt 
naturnetværk.
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Kriterier for naturnetværkets kerneområder i 
prioriteret rækkefølge
Internationalt beskyttede Natura 2000-områder, 
som indfrier Danmarks EU’s forpligtelser i medfør 
af habitat- og fuglebeskyttelsesdirektivet.
De fredede områder, natur- og vildtreservater, 
klitfredede arealer, større skov- og § 3-beskyttede 
naturområder samt nationalparker, hvor natur-
indholdet på forhånd er stort , og hvor tiltag for 
naturen kan iværksættes omkostningseffektivt.
Områder, som umiddelbart er med til at skabe helhed 
og sikrer mulighed for sammenhæng inden for 
internationalt og nationalt vigtige naturområder

I samarbejde med forskningsinstitutioner skal der 
udvikles et grønt danmarkskort, der skal indeholde 
det bedst mulige faglige grundlag for kommunerne 
til at udpege det nationale naturnetværk i kommune-
planen. Der vil blive stillet krav til kommunerne om, 
at internationalt beskyttede Natura 2000-områder 
skal indgå i den kommunale udpegning. Hvilke 
områder, der yderligere skal indgå i det nationale 
naturnetværk, vil bl.a. afhænge af en kvalitets-
vurdering af naturen lokalt samt evt. udarbejdelse af 
yderligere statslige mål og krav frem mod udgivelsen 
i 2015 af ”Oversigten over statslige interesser i 
kommuneplanlægningen 2017”.

2. Udbygning af sammenhængende natur
En gradvis etablering af et nationalt naturnetværk 
skal sikre, at vores mest værdifulde naturområder 
ikke ligger som isolerede øer i omgivelser af intensive 
marker, byer, motorveje og andre tekniske anlæg.

Med udgangspunkt i det grønne danmarkskort søges 
det nationale naturnetværk udbygget, hvor der opnås 
størst naturmæssig effekt, og det medvirker til 
opfyldelsen af vores internationale forpligtelser efter 
EU’s naturdirektiver.

Kriterier for hvor sammenhængene skal etableres:
- I tilslutning til Natura 2000-områder samt øvrig 
eksisterende værdifuld natur: gamle overdrev, heder, 
gamle skove, lysåbne skove og klitter.

Hvor det gavner sammenhængen inden for og 
mellem Natura 2000-områder.
Hvor det understøtter bevaring af truede og sårbare 
arter: Rødliste-arter og arter omfattet af EU’s 
naturdirektiver. Funktionen af en økologisk 
forbindelse forbedres væsentligt ved at planlægge 
den for en bestemt art eller artsgruppe.
Hvor det giver større sammenhængende 
naturområder med mulighed for fri dynamik.

Udviklingen af et nyt biodiversitetskort over de 
vigtigste levesteder for truede og sårbare arter vil 
være et vigtigt grundlag for at afgrænse sammen-
hængen i naturnetværket. Tilsvarende vil HNV-
kortlægningen være et væsentligt element i 
vurderingen af, hvor sammenhængen i naturen i 
det åbne land kan opbygges med størst natureffekt.

Endeligt vil kommunernes naturkvalitetsplan-
lægning være et vigtigt bidrag til at planlægge for 
sammenhængen i naturnetværket efter beliggen-
heden af naturarealer med den bedste naturkvalitet, 
herunder om der forekommer særligt beskyttelses-
værdige arter, og om området ligger i økologisk 
sammenhæng med andre naturområder.

3. Et nationalt naturnetværk skal 
sikre synergieffekter
Når vi investerer i mere plads til og sammenhæng i 
naturen, kan det gøres omkostningseffektivt, hvis 
flere målsætninger opfyldes på en gang og dermed 
giver anledning til flere samfundsmæssige gevinster 
– ud over hensyn til biodiversitet og natur.

Det er billigere at undgå fragmentering af naturen 
frem for at forbinde levesteder med faunapassager 
efterfølgende. Rent drikkevand sikres mere 
omkostningseffektivt gennem naturens processer 
end tekniske løsninger ( vandrensning m.v.). Og det 
er billigere at udlægge naturlige bufferområder til at 
forebygge oversvømmelser ved ekstremregn, end det 
er at bygge dæmninger og etablere større kloakker.

I stedet for at bygge infrastruktur til at beskytte mod 
oversvømmelse ville en løsning inden for naturnet-
værket f.eks. være at lade naturlige vådområder 
opsuge overskudsvandet fra kraftigt regnvejr. 
Dermed opnås gevinster for såvel klimatilpasning 
som for naturen.
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En stor del af landbrugets klimagasudledning 
stammer fra de såkaldte organiske jorder, som ligger 
i tidligere vådområder, der nu er drænet og anvendt 
til landbrugsformål. Ved dræning af jorden giver 
man frit løb for, at den tørv, der er opbygget i jorden, 
kan nedbrydes til CO2. Et ophør med dræning af 
kulstofrige lavbundsarealer i ådalene vil ud over at 
forhindre en stor del af drivhusgasudledningen, også 
have en gavnlig effekt på vandmiljø og biodiversitet. 
Her skal man dog være opmærksom på, at det kan 
bevirke oversvømmelse af landbrugsarealer i drift.

I den tværministerielle arbejdsgruppes virkemiddel-
katalog om reduktionspotentialer og omkostninger 
for klimatiltag er udtagning af lavbundsjorde et 
omkostningseffektivt tiltag, bl.a. fordi det også 
bidrager til at mindske kvælstofudvaskning og 
ammoniakfordampningen. I virkemiddelkataloget 
er der også analyser af udtagning af arealer til 
vedvarende græs, tilplantning af skov mm. som både 
understøtter målet om mere natur og reduktioner af 
drivhusgasudledningerne.
Sikring af byernes grønne områder og planlægning 
for nye grønne byområder indebærer positive 
gevinster for sundhed og biodiversitet. Flere og flere 
vilde dyr og planter tilpasser sig det urbane miljø, og 
den urbane biodiversitet kan være større end i det 
omgivende åbne land. Grønne områder i de store byer, 
der oftest kendes for deres rekreative værdier, er i 
flere tilfælde også udpeget som Natura 2000-områder. 
Det gælder f.eks. Dyrehaven, Vestamager og Kalve-
bod Fælled i København, Brabrand Sø i Aarhus og 
Odense Å.

Der er en tæt sammenhæng mellem afstand til 
grønne områder og sundhed, fordi grønne områder 
benyttes flittigere, jo tættere de er på ens bopæl, og 
gennem motion, afslapning mv. giver anledning til 
fysisk og mental velvære, herunder forebyggelse af 
kredsløbssygdomme.

Større, sammenhængende landskaber, der ikke 
brydes af infrastruktur og tekniske anlæg, og som 
indeholder trædestenog ledelinjer i form af læhegn, 
småsøer, vandløb, skovbryn, kystskrænter mv., 
spiller en vigtig rolle for at sikre arters mulighed for 
at bevæge sig. Ofte vil større sammenhængende 
landskaber, f.eks. en langstrakt ådal, kunne skabe 
naturlig sammenhæng i et nationalt naturnetværk 
på tværs af kommunegrænser.

Kriterier for at inddrage arealer i naturnetværket, 
som kan opfylde flere målsætninger på en gang

Lavtliggende landbrugsarealer i ådale og langs 
vandløb med gode muligheder for at sikre en 
klimagevinst ved reduceret CO2-udledning.

Områder, som udover at kunne danne 
sammenhængende naturområder, også kan 
tilbageholde og aflede regnvand for at forebygge 
oversvømmelser.

Landbrugsarealer med stor risiko for tab af 
næringsstoffer til vandmiljøet.

Økologiske arealer til mindskelse af 
randpåvirkninger på naturarealer.

Områder med lavt dyrkningspotentiale.

Større sammenhængende landskaber.

Områder, hvor ny natur også kan rumme store 
rekreative muligheder.

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.

Mindsket kvælstofudvaskning
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LØSNINGSFORSLAG
Et grønt danmarkskort er en videreudvikling af 
Naturstyrelsens eksisterende grønne netværkskort. 
Det nye er, at der skal udvikles et supplerende bio-
diversitets-kort, og at HNV-kortlægningen skal 
anvendes i det grønne danmarkskort. Der vil blive 
stillet krav til kommunerne om, at det grønne 
danmarkskort skal ligge til grund for kommunernes 
planlægning for et nationalt naturnetværk (se også 
afsnit 6 om kommuneplanlægning).

Statslige kriterier samt udviklingen af det grønne 
danmarkskort vil være centrale styringsmekanismer, 
som kommuneplanlægningen skal basere den 
gradvise opbygning af naturnetværket på. Disse 
rammer vil bidrage til at ensrette udpegningen af 
det nationale naturnetværk på tværs af kommune-
grænser samtidig med, at det kommunale råderum 
kan bidrage til, at afgrænsningen bliver hensigts-
mæssig lokalt.

Det anbefales:
at et grønt danmarkskort skal tage udgangspunkt i 
Naturstyrelsens eksisterende grønne netværkskort 
og skal vise grundlaget for udpegningen af et natio-
nalt naturnetværk: Nationalt vigtige naturområder 
(natur- og vildtreservater, klitfredede arealer, 
[nationalparker], større skov- og § 3-beskyttede 
naturområder og internationalt vigtige naturom-
råder (Natura 2000-områder). Det grønne danmarks-
kort skal være grundlag for bl.a. kommunernes 
efterfølgende planlægning for den gradvise udbyg-
ning af det nationale naturnetværk.

at der udvikles et biodiversitets-kort, der omfatter 
væsentlige levesteder for internationalt truede arter 

og rødlistearter, som vil supplere det eksisterende 
grønne netværkskort. Biodiversitetskorttemaet 
bygger på eksisterende data og vil blive udviklet af 
forskningsinstitutioner og styrke den naturfaglige 
dimension i afgrænsningen af naturnetværket.

at HNV-kortet (High Nature Value) indgår i det grønne 
danmarkskort som prioriteringsgrundlag for kom-
munernes udbygning af det nationale naturnetværk 
med særlig henblik på at styrke sammenhængen i 
naturen i det åbne land gennem målrettet ekstensi-
vering med størst natureffekt.

at en kortlægning af kulstofrige lavbundsarealer vil 
indgå i det grønne danmarkskort for at vise, hvor der i 
den lokale opbygning af naturnetværket vil være 
særligt gode muligheder for at varetage hensynet til 
reduktion af drivhusgasser.

at det grønne danmarkskort desuden kan indeholde 
en række supplerende nationale støttekort, der viser, 
hvor udbygning af sammenhæng i naturen i særlig 
grad vil bidrage til bl.a. klima-, miljø- og frilufts-
mæssige gevinster.

at det grønne danmarkskort ved afslutningen af 
kommuneplanrevisionerne hvert fjerde år opdateres 
med den landsdækkende afgræsning af det nationale 
naturnetværk med udgangspunkt i de 98 reviderede 
kommuneplaner.

at det grønne danmarkskort vil blive et dynamisk 
redskab, der udvikles i takt med at datagrundlaget 
forbedres og sammenhængen i naturen planlægges 
og realiseres.

5. Udvikling af et grønt 
danmarkskort
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Det grønne danmarkskort vil være det redskab, som 
viser den løbende status for afgrænsningen og 
opbygningen af naturnetværket. På den baggrund 
kan både staten, kommuner og private tage pejling 
efter denne afgrænsning i en målrettet og koordineret 
indsats for at opbygge sammenhængen i netværket.

FORMÅL
Det grønne danmarkskort skal være et redskab, der 
udgør det faglige grundlag for afgrænsningen og 
opbygningen af det nationale naturnetværk.

Et samlet kort over vores eksisterende naturområder 
skal give et overblik over, hvor naturen findes i dag. 
Samtidig skal det grønne danmarkskort give et 
billede af, hvor de væsentligste levesteder for sårbare 
og truede arter findes, og hvor der med målrettede 
indsatser vil være særligt gode muligheder for at 
opbygge sammenhængen mellem vores eksisterende 
naturområder.

I forbindelse med kommuneplanrevisionerne hvert 
fjerde år skal det grønne danmarkskort give et 
opdateret billede af den gradvise opbygning af det 
nationale naturnetværk.

AFGRÆNSNING AF LØSNINGSFORSLAG
Naturstyrelsens grønne netværkskort indeholder 
summen af eksisterende beskyttet natur, herunder 
Natura 2000-områder, beskyttet natur i naturbe-
skyttelseslovens § 3, fredede områder, natur- og 
vildtreservater og skov og nationalparker. Under 
betegnelsen ”potentiel natur” indeholder det grønne 
netværkskort også kommunernes udpegninger i 
kommuneplan 2009 af naturområder med særlige 
beskyttelsesinteresser, økologiske korridorer, 
skovrejsning og lavbundsarealer. Den potentielle 
natur vil ikke indgå i et grønt danmarkskort over den 
eksisterende natur. Men det forventes, at udpegning-
erne i mange tilfælde vil blive udpeget som de om-
råder, der fremover skal sikre sammenhæng i naturen 
og tilsammen med de eksisterende naturområder 
dermed vil tegne billedet af det nationale naturnet-
værk. Dette billede vil manifestere og udvikle sig som 
det samlede resultatet af de 98 kommuneres 
kommuneplanrevisioner hvert fjerde år.

Kendskabet til tilstanden af naturområder, der ligger 
uden for Natura 2000-områder, er mangelfuld. For 
disse områder ved vi så at sige, hvor naturen er, men 

ikke hvordan den har det. En forudsætning for at 
kunne gøre en målrettet og omkostningseffektiv 
indsats er, at vi ved, hvor naturtilstanden er god nok 
til at arterne kan trives. Uden kendskab til kvaliteten 
og tilstanden af de naturområder, hvor de mere 
sårbare arter findes, er der stor risiko for, at de vil 
forsvinde, da en målrettet forvaltningsindsats 
således ikke kan igangsættes.

Der er allerede gennemført en kortlægning af 
internationalt beskyttede naturarealer i Natura-
2000-områderne. Og kommunerne er i gang med en 
kortlægning af deres § 3-beskyttede natur. På kort 
sigt brug er der brug for at nyttiggøre bl.a. disse 
eksisterende geolokaliserede data for naturkvalitet 
Denne kortlægning vil være et væsentligt grundlag 
for en målrettet forvaltningsindsats mod disse 
områder til fordel for en række andre arter også (bilag 
1). Når dette ”biodiversitetskort” lægges sammen 
med vores eksisterende kort over nationalt- og 
internationalt beskyttede naturområder, får vi et 
”grønt danmarkskort”. Det grønne danmarkskort vil 
på den korte bane give det bedst mulige grundlag 
for at afgrænse et nationalt naturnetværk, der 
indeholder de vigtigste naturområder.

På langt sigt vil der dog være behov for yderligere 
undersøgelser af arterne og deres levesteder.Pt. er der 
imidlertid store huller i de geolokaliserede biodiver-
sitetsdata i Danmark. DCE (2013) peger eksempelvis 
på, at der er store geografiske forskelle i, hvor stor en 
andel af det beskyttede naturareal, de 98 kommuner 
har besigtiget i felten i de seneste 6 år. Dette gør det 
vanskeligt at lave et ensartet og af balanceret 
nationalt naturnetværk. Derfor vil det grønne 
danmarkskort blive et dynamisk redskab, der 
udvikles i takt med at datagrundlaget forbedres og 
sammenhængen i naturen planlægges og realiseres. 
Derfor vil der blive arbejdet for at skabe øget viden om 
biodiversiteten i Danmark via nye biodiversitetskort-
lægninger også uden for Natura 2000områderne.

Det vil desuden være vigtigt at integrere Natur-
Erhvervstyrelsens HNV-kortlægning (High Nature 
Value) i det grønne danmarkskort. HNV-kortlæg-
ningen vil blive brugt til at målrette støtteordninger 
til områder med den højeste naturkvalitet i det 
kommende landdistriktsprogram 2014-2020.
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Desuden skal det undersøges, hvordan den eksiste-
rende kortlægning af kulstofrige lavbundsarealer 
kan nyttiggøres i det grønne danmarkskort med 
henblik på at indfri synergieffekter vedr. reduktion 
af udledning af drivhusgasser ved udbygningen af 
sammenhæng i naturen. Udtagning af kulstofrige 
lavbundsarealer er en effektiv måde at reducere 
udledningen af drivhusgasser. Det skal undersøges, 
hvordan den eksisterende kortlægning fra DCE – 
Nationalt Center for Miljø og Energi, v. Aarhus 
Universitet kan anvendes i det grønne danmarkskort, 
og hvorvidt der er behov for at forbedre kortlægningen, 
f.eks. i forhold til udbredelse, dybde og nedbrydnings-
rate.

Det grønne danmarkskort kan endvidere udvikles 
som redskab, således at kortlægning af eksempelvis 
sårbare vådområder, og nationale sti- og cykelruter 
kan understøtte synergieffekter med miljø og 
friluftsliv i den kommunale afgrænsning og 
opbygning af naturnetværket. En sammenstilling 
med et kommende retentionskort (kortlægning af 
kvælstoftab fra jord til kystvande) kan give et grund-
lag for at indfri synergieffekter til miljøindsatsen.
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Med det grønne danmarkskort som grundlag får 
kommunerne det bedst mulige faglige grundlag for 
at udpege det nationale naturnetværk gennem 
kommuneplanlægningen ved den kommende 
kommuneplanrevision i 2017. Med det grønne 
danmarkskort som udgangspunkt vil det blive lagt 
til grund for kommunernes planlægning, at naturnet-
værket bygges op om Natura 2000-områderne som 
skelet svarende til 8,3 pct. af det danske landareal.

Kommunernes naturkvalitetsplanlægning vil kunne 
forbedre vidensgrundlaget for den lokale afgræns-
ning og den gradvise opbygning af det nationale 
naturnetværk. Naturkvalitetsplanlægningen 
omfatter typisk alle § 3-beskyttede naturområder og 
fredede områder. På baggrund af den registrering af 
naturområderne, som foretages i forbindelse med 
naturkvalitetsplanlægningen, kan kommunerne 
prioritere indsatsen mod de mest værdifulde natur-
områder, Dermed bliver det også muligt at prioritere, 
hvilke af de § 3-beskyttede naturarealer, der bør 
indgå i naturnetværket. Men naturkvalitetsplan-
lægningen er en ressourcekrævende opgave i 
kommunerne, og derfor vil det være en langsigtet 
proces at få lagt den præcise afgrænsning af 
naturnetværket lokalt.

Det grønne danmarkskort er et dynamisk redskab, 
som skal udvikles i takt med at nye relevante data og 
GIS-korttemaer kan indgå i kortet, f.eks når HNV-
kortet opdateres. Det grønne danmarkskort vil 
løbende blive opdateret dels med ny natur, der skabes 
gennem naturgenopretningsprojekter, skovrejsning 
mv., dels med kommunernes udpegning af det 
nationale naturnetværk.

Den lokale, kommunale udbygning af naturnetværket 
vil gradvist kunne udvikles som en del af de løbende 
kommuneplanrevisioner hvert fjerde år og tilhørende 
statslige mål og krav – og i takt med at det grønne 
danmarkskort opdateres med nye data. I forbindelse 
med de gennemførte kommuneplanrevisioner hvert 
fjerde år vil der kunne udtrækkes et samlet lands-
dækkende billede over den gradvise opbygning af 
det nationale naturnetværk.

FORSLAG TIL KORTTEMAER I ET GRØNT 
DANMARKSKORT
Der vil kunne skelnes mellem en række grundlæg-
gende korttemaer over eksisterende natur og 
supplerende korttemaer over bl.a. regionale og 
nationale gangstier og cykelruter, randzonekort mv., 
der vil kunne understøtte kommunernes udvikling 
af det finmaskede naturnetværk, herunder hvor 
synergieffekter kan indfris. Eksempelvis vil rand-
zonekortet kunne understøtte indfrielsen af 
synergieffekter af kommende halvkulturarealer (som 
typisk er værdifulde, artsrige naturarealer) langs de 
fleste vandløb i det åbne land.

a) Grundlæggende korttemaer over 
eksisterende natur
1. Det grønne netværkskort med opdateret 
registrering af § 3
2. Biodiversitetskortlægning med fokus på arter og 
levesteder (skal udvikles)
3. HNV-kortlægning (High Nature Value)

b) Mulige supplerende støttekort, der kan bidrage 
til at afgrænse naturnetværket, hvor det giver 
anledning til synergieffekter
4. Kortlægning af kulstofrige lavbundsarealer 
og øvrige klimaaspekter
5. Retentionskortlægning (under udvikling)
6. Rekreative aspekter (regionale og nationale 
gangstier og cykelruter)
7. Randzonekort
8. Planlagt natur, økologiske forbindelser, 
skovrejsningsområder og lavbundsarealer i 
kommuneplaner 2009/2013
9. Udpegning af områder af landskabelig 
bevaringsværdi i kommuneplaner 2013
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LØSNINGSFORSLAG
Det anbefales, at den planlægningsmæssige ramme 
for et nationalt naturnetværk består af følgende 
elementer:
Nationale principper og kriterier (se afsnit 4)
Tilføjelse af det nationale naturnetværk i planloven
Udarbejdelse af et grønt danmarkskort til grund for 
bl.a. kommuneplanlægningen (se afsnit 5).

Det anbefales endvidere:
at der arbejdes videre med en ny bestemmelse i 
planlovens kommuneplankatalog (§ 11a). Herved 
bliver naturnetværket en integreret del af kom-
muneplanlægningen på lige fod med de øvrige 
planemner, som kommunerne har ansvaret for. En 
tilføjelse af det nationale naturnetværk i planlovens 
kommuneplankatalog vil i 2015 blive fulgt op af 
udformningen af statslige mål og krav som led i 
udarbejdelsen af ”Oversigt over statslige mål og krav 
til kommuneplanlægningen – 2017”.

at der somopfølgning på en evt. politisk principaftale 
i efteråret 2013 søges indgået et partnerskab med 
KL om f.eks. eksempelprojekter og milepæle for 
udbygningen af naturnetværket i de kommende 
generationer af kommuneplaner. Heri kan også indgå 
videreudviklingen af det grønne danmarkskort, 
kommunale eksempelprojekter og øvrig statslig 
vejledning og værktøjer til kommunerne med henblik 
på at kvalificere og ensarte planlægningsgrundlaget.

FORMÅL
Der skal udvikles en planlægningsramme for 
opbygningen af det nationale naturnetværk. Det 
nationale naturnetværk kan hensigtsmæssigt 
udmøntes gennem kommuneplanlægningen i tråd 

med, at kommunerne som led i strukturreformen dels 
fik hovedansvaret for naturbeskyttelse og naturpleje, 
dels fik kompetencen for planlægning af det åbne land. 
Med udgangspunkt i deres lokalkendskab og nærhed 
til borgerne kan kommunerne sikre, at opbygningen 
af naturnetværket bliver lokalt forankret.

I udviklingen af en planlægningsramme for det 
nationale naturnetværk er det formålet, at kvaliteten 
af kommunernes eksisterende planlægning for 
områder med særlige naturbeskyttelseshensyn og 
økologiske korridorer løftes, herunder mere fokus på 
Natura 2000‐områder og sårbare arter (rødliste-arter 
og arter omfattet af EU’s naturdirektiver).

Nationale kriterier og det grønne danmarkskort 
skal gøre kommunerne i stand til at løse opgaven, 
så planlægningen får en større effekt for naturen og 
biodiversiteten. Det opfølgende arbejde vil kunne 
udformes som en partnerskabsaftale med KL.

BAGGRUND
Kommunerne har allerede i dag som følge af 
planemnerne i planlovens § 11 a – det såkaldte 
kommuneplankatalog - ansvaret for at planlægge for 
beliggenheden af naturområder med særlige natur-
beskyttelsesinteresser, af økologiske forbindelser 
samt af potentielle naturområder og potentielle 
økologiske forbindelser.

”Oversigten over statslige interesser i kommune-
planlægningen - 2009” indeholdt statslige mål og 
krav om, at naturområderne og de økologiske 
forbindelser skal udgøre et naturnetværk, og de skal 
udpeges og indtegnes på kort. De statslige mål og 
krav til kommunernes naturplanlægning ledsages 

6. Kommuneplanlægning for 
et nationalt naturnetværk
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af vejledning og redskaber, herunder en metode til 
naturkvalitetsplanlægning. De statslige mål og krav 
er videreført i ” ”Oversigten over statslige interesser 
i kommuneplanlægningen - 2013”

En undersøgelse fra april 2013 udført af Københavns 
Universitet for Naturstyrelsen viser, at de statslige 
mål og krav til kommunernes naturplanlægning i 
kommuneplan 2009 i praksis er et godt stykke fra at 
blive opfyldt. Undersøgelsen peger bl.a. på, at der er 
behov for at arbejde videre med ensartede metoder 
for udpegning af naturområder og økologiske for-
bindelser. Undersøgelsen peger på, at Natura 2000-
områder i højere grad bør inkluderes i kommunernes 
udpegning af naturområder, og at kommunernes 
udpegning af økologiske forbindelser så vidt muligt 
bør tage udgangspunkt i de vigtigste naturområder 
og/eller bestemte arter.

I undersøgelsen anbefales det, at kommunerne i 
statslige mål og krav fortsat opfordres og opmuntres 
til at bruge naturkvalitetsplanlægning. Naturkvali-
tetsplanlægning er en metode, der er udviklet til at 
forvalte og prioritere naturarealer på baggrund af 
deres naturkvalitet. Derved er der fremadrettet 
grundlag for at skabe et mere ensartet fundament for 
udpegning af naturområder med særlige beskyttel-
sesinteresser.

AFGRÆNSNING AF LØSNINGSFORSLAG
Med henblik på at understøtte den gradvise 
opbygning af et nationalt naturnetværk i kom-
muneplanlægningen foreslås det, at et nyt krav 
til kommunernes planlægning for et nationalt 
naturnetværk tilføjes planlovens ”kommuneplan-
katalog” og følges op med statslige mål og krav i 
”Oversigten over statslige interesser i kommune-
planlægningen. Herved bliver naturnetværket en 
integreret del af kommuneplanlægningen på lige fod 
med de øvrige planemner, som kommunerne har 
ansvaret for. Forpligtelsen vil bygge videre på og 
udvide kommunernes eksisterende planlægning for 
økologiske korridorer og naturområder, herunder en 
fortsat opfordring til at bruge den metode til natur-
kvalitetsplanlægning, som staten har udviklet til 
kommunerne.

Den lokale udbygning af naturnetværket skal 
dermed indgå ved den førstkommende revision af 
kommuneplanerne i 2017 og vil herefter gradvist 
blive udviklet som en del af de løbende kommune-
planrevisioner hvert fjerde år. Samtidig vil en 
manglende opfyldelse af statslige mål og krav til 
planlægning for naturnetværket kunne følges op 
af en statslig indsigelse, som betyder, at indholdet 
i forslaget til den pågældende kommuneplan skal 
ændres efter de statslige forskrifter, før forslaget 
kan vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen.
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Statslige kriterier for det nationale naturnetværk 
samt udviklingen af det grønne danmarkskort vil 
være centrale styringsmekanismer, som kommune-
planlægningen skal basere den gradvise opbygning 
af naturnetværket på. Disse rammer vil bidrage til at 
ensrette udpegningen af det nationale naturnetværk 
på tværs af kommunegrænser samtidig med, at det 
kommunale råderum kan bidrage til, at afgræns-
ningen bliver hensigtsmæssig lokalt. De statslige 
kriterier vil blive afspejlet i statslige mål og krav til 
kommuneplanlægningen i ”Oversigten over statslige 
interesser i kommuneplanlægningen – 2017”.

Der vil kunne formuleres mål og krav om sammen-
hæng i naturen på tværs af kommunegrænser. Der 
vil blive stillet krav om, at det grønne danmarkskort 
skal ligge til grund for kommuneplanlægningen. I den 
forbindelse vil de internationalt beskyttede Natura 
2000-områder skulle indgå i de 98 kommuners af-
grænsning af det nationale naturnetværk, svarende 
til 8,3 % af landarealet. Jf. undersøgelsen fra 
Københavns Universitet indgik omtrent halvdelen 
af Natura 2000-områderne på land i udpegningerne 
i kommuneplan 2009. Af undersøgelsen fremgår det, 
at 12 kommunerne aktivt havde defineret Natura 
2000-områder som udpegningsgrundlag for 
naturområder med særlige beskyttelsesinteresser.

I statslige mål og krav for kommuneplanlægningen 
for det nationale naturnetværk vil inddragelse af 
rødlistearter og arter på udpegningsgrundlag for de 
internationalt beskyttede naturområder endvidere 
blive adresseret som udpegningsgrundlag for det 
nationale naturnetværk. Undersøgelsen fra Køben-
havns Universitet viser, at kun 1 kommune havde 
fokus på arter på udpegningsgrundlaget for de 
internationalt beskyttede naturområder og rødliste-
arter i forbindelse med udpegning af økologiske 
forbindelser i kommuneplan 2009. Udviklingen af det 
såkaldte biodiversitetskort som en del af det grønne 
danmarkskort vil være et væsentligt bidrag til på 
kort sigt, at de beskyttede arter og deres levesteder 
kan indgå i afgrænsningen af det nationale naturnet-
værk i kommuneplan 2017.

Inden for kommuneplanens udpegning til det 
nationale naturnetværk vil hensynet til sammen-
hæng i naturen fremadrettet blive vægtet højst i 
den samlede afvejning af arealinteresser, herunder 
interesser knyttet til byudvikling, vindmøller og 

andre tekniske anlæg samt udvidelse eller etablering 
af landbrugets drifts- og bygningsanlæg. Det betyder, 
at der skal fastlægges retningslinjer i kommune-
planen, som sikrer, at det samlede naturnetværk 
beskyttes mod fremtidige indgreb i form af byvækst, 
veje, andre tekniske anlæg mv., der kan forringe den 
biologiske mangfoldighed og spredningsmulig-
hederne for de vilde planter og dyr. Det har ikke 
konsekvenser for den eksisterende arealanvendelse 
inden for afgrænsningen af naturnetværket. Men 
det betyder, at det vil blive vurderet, om fremtidige 
projekter og ændringer af den eksisterende areal-
anvendelse vil være foreneligt med naturnetværket. 
Ved ønske om ændret arealanvendelse inden for 
områdeudpegningen til det nationale naturnetværk 
vil det blive vurderet ud fra den eksisterende 
lovgivning og konkrete skøn, om disse ønsker vil 
være forenelige med udpegningen. Det sker allerede 
i dag i som led i kommunernes planlægning for 
områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser 
og økologiske forbindelser.

Et samarbejde med KL om videreudvikling af de 
eksisterende statslige mål og krav til kommuneplan-
lægningen med udgangspunkt i de nationale kriterier 
og det grønne danmarkskort vurderes at være den 
bedste model for at skabe et reelt engagement, ejer-
skab og forpligtigelse blandt kommunerne til at løse 
den nye planlægningsopgave.
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FORMÅL
Realiseringen af et nationalt naturnetværk vil 
kræve en målretning og fokusering af eksisterende 
virkemidler og indsatser. Når der rejses ny skov eller 
genoprettes natur, skal det ske, hvor det skaber 
sammenhæng med den eksisterende natur. I følgende 
afsnit beskrives overordnet, hvilke muligheder der vil 
være for at skabe en økonomisk incitamentsstruktur 
– ud fra eksisterende midler – der kan understøtte 
den gradvise opbygning af det nationale 
naturnetværk.

MÅLRETNING AF EKSISTERENDE 
NATURINDSATSER
De eksisterende naturindsatser omfatter bl.a. 
gennemførelse af Natura 2000-planer, naturpleje af 
§ 3 beskyttede naturarealer, naturgenopretnings-
projekter, etablering af vådområder, privat og statslig 
skovrejsning og implementering af nationalpark-
planer. Den økonomiske ramme til disse aktiviteter 
blev fastlagt i forbindelse med den tidligere regerings 
plan for Grøn Vækst, som udløber med udgangen af 
2015. Målretningen og fokuseringen af de eksiste-
rende naturindsatser hviler på en forudsætning om 
videreførelse af niveauet for de respektive bevillinger 
til natur m.v. efter 2015.

7. Finansiering og målretning 
af eksisterende indsatser, 
redskaber og virkemidler
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Derudover vil der kunne arbejdes for yderligere at 
målrette ordninger til et nationalt naturnetværk i 
kommende landdistriktsprogrammer og øvrige EU-
fonde. Den væsentligste finansieringskilde til natur-
indsatserne i dag er EU’s landdistriktsprogram (LDP). 
Alle naturordninger i LDP, der bidrager til ny natur, 
kan med deres nuværende formål i større eller mindre 
grad målrettes til den gradvise udvikling af et nationalt 
naturnetværk, hvis det prioriteres og besluttes 
politisk.

En ny programperiode for 2014-2020 er under for-
beredelse, hvilket gør det vanskeligt på nuværende 
tidspunkt at forberede nye nationale prioriteringer. 
I 2014 og 2015 er der samtidig en række bindinger – 
budgetmæssigt og indsatsmæssigt – der ikke åbner 
et stort råderum for nye prioriteringer. Det er i stort 
omfang Grøn Vækst-beslutninger, der for så vidt 
angår målrettede natur- og miljøindsatser navnlig 
tager sigte på implementering af EU’s vand- og 
naturdirektiver. Grøn Vækst-beslutningerne udløber 
med 2015 og tidspunktet matcher behovet for nye 
beslutninger, der relaterer sig til 2. planperiode af 
implementeringen af EU’s vand- og naturdirektiver. 
På dette tidspunkt kan der samtidigt træffes politisk 
beslutning om øvrige prioriterede indsatser, herunder 
den gradvise etablering af et nationalt naturnetværk.

Det bemærkes, at udarbejdelsen af nærværende 
udredningsprojekt og forhandlingerne om det 
kommende landdistriktsprogram foregår i hver sit 
regi. Udredningsprojektet om det nationale natur-
netværk vil kunne være et indspil til forhandlingerne 
om og udformningen af det kommende landdistrikts-
program.

Udmøntningen af Grøn Vækst-midler hviler bl.a. på 
aftaler indgået med folketinget og KL. Denne udmønt-
ning understøtter i flere tilfælde opbygningen af et 
nationalt naturnetværk. Men ved udløbet af de 
aftalebelagte ordninger med udgangen af 2015 – i 
det omfang tilskudsordningerne videreføres - vil det 
være muligt at overveje nye kriterier for udmønt-
ningen med henblik på at sikre en stærkere målretning 
til opbygningen af et nationalt naturnetværk.

Ved brug af andre EU-finansieringskilder såsom LIFE 
til natur og integrerede projekter, støtte til grøn 
infrastruktur i EU, samt inddragelse af private fonde 
og virksomheder kan naturnetværket også anvendes 
som prioriteringsværktøj.

AFGRÆNSNING AF LØSNINGSFORSLAG
Tildelingskriterier
De nationale kriterier for det nationale naturnetværk 
vil kunne indgå som kriterier for udmøntning af 
tilskudsordninger, hvorved tilskudsordningerne 
umiddelbart kan målrettes opbygningen af et 
nationalt naturnetværk.

Differentierede satser
Tilskudsordninger med deres nuværende natur-
formål vil kunne målrettes det nationale naturnet-
værk gennem differentierede satser inden for og uden 
for et nationalt naturnetværk.

Geografisk målretning
Den fysiske afgrænsning af det nationale natur-
netværk, som gradvist udvikles hvert fjerde år i 
forbindelse med kommuneplanrevisionerne, vil ligge 
til grund for statslige, kommunale og private over-
vejelser om den geografiske placering af konkrete 
naturgenopretningsprojekter, skovrejsning m.v. Den 
første landsdækkende afgrænsning af det nationale 
naturnetværk foreligger ved afslutningen af de 
kommende kommuneplanrevisioner i 2017. Hvis 
kommunerne tager pejling efter bl.a. HNV-kortlæg-
ningen i afgrænsningen af naturnetværket, sikres 
der en direkte kobling til finansieringsmulighederne 
af f.eks. plejeindsatsen inden for netværket via 
ordninger under landdistriktsprogrammet.

Miljøministeriet har udarbejdet et katalog over 
mulige virkemidler, der vil kunne anvendes 
umiddelbart eller målrettes en gradvis opbygning af 
et nationalt naturnetværk, hvis det besluttes politisk 
(bilag 2).
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DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, v. Aarhus 
Universitet (august 2013) Fagligt grundlag for at 
udpege naturnetværk i Danmark.

De økonomiske Råd (2012): Dansk miljøpolitik 
2000-2010. Biodiversitet og ægte opsparring.

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, v. 
Københavns Universitet (maj 2013): Udpegning af 
økologiske forbindelser og særlige naturområder i 
kommuneplan 2009”.

Virkemiddelkatalog. Potentialet og omkostninger for 
klimatiltag. (Tværministeriel arbejdsgruppe, august 
2013)

8. Henvisning
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1. Beskrivelse af udvikling af biodiversitetskort. 2. Miljøministeriets katalog over mulige virkemidler 
til realisering af et nationalt naturnetværk.

9. Bilagsoversigt
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Formål: At etablere et vidensbaseret grundlag for den 
fremtidige udvikling af naturen og naturpotentialerne 
i hele landet med det formål at opnå en robust og 
rigere natur samt mere og bedre sammenhængende 
natur. En forudsætning for at kunne gøre en indsats 
for de arter herhjemme, som er truede og sårbare, er, 
at vi ved hvor de er. Uden kendskab til hvor disse arter 
findes, er der stor risiko for, at de vil forsvinde, da en 
målrettet forvaltningsindsats således ikke kan 
igangsættes. De truede og sårbare arter udgør ofte 
også en god indikator for naturområder af høj kvalitet, 
og kendskabet til hvor arterne er, kan derfor også 
bruges til at målrette midler og forvaltningsindsats 
mod disse områder til fordel for en række andre arter 
også.

I opgaven indgår ikke ny artskortlægning, men dels 
sammenstilling af eksisterende artsdata, dels 
præcisering (georeferering) af kendte men ikke 
oplyste fundkoordinatorer for bl.a. rødlistede arter. I 
efterfølgende analyser vil kortlægningen af arterne 
blive kombineret med forekomsten af naturarealer, 
hvilket vil give en god indikation af, hvor de vigtigste 
naturområder findes. Projektet vil levere en faglig 
rapport samt GIS-kort.

Opgavebeskrivelse
Arter og naturarealer udgør tilsammen biodiversi-
teten i Danmark. Naturarealerne rummer levesteder 
for plante- og dyrearter og bidrager således til 
opretholdelse af biodiversiteten.

Kendskabet herhjemme til de arter og naturtyper, 
som vi er EU-forpligtigede til at gøre en indsats over 
for (Natura 2000-områderne), er god. Disse natur-
områder udgør imidlertid kun en mindre del af 

Danmarks natur. En stor del af f.eks. de beskyttede 
§ 3-områder, som udgør ca. 9 % af Danmarks areal, 
ligger uden for Natura 2000-områderne (ca. 200.000 
ha i alt) og her er kendskabet til, hvor de sårbare og 
truede arter er, mangelfuld. Det samme er tilfældet 
for kendskabet til tilstanden af naturområderne.

Det eksisterende grønne netværkskort, der omfatter 
temaerne 1) Eksisterende natur (i form af eksiste-
rende og udpeget natur) samt 2) Udlagt til potentiel 
natur (i form af kommunalt udpegede arealer) viser, 
hvor den eksisterende natur er, og hvor den potentielt 
kan udvikles, men der er behov for at supplere disse 
data med andre for at skabe et endnu bedre fundament 
for det videre arbejde med naturnetværket, bl.a. med 
henblik på at afgrænse de vigtigste og potentielt 
vigtigste naturområder, så den fremtidige indsats 
kan målrettes disse områder.

For at styrke det eksisterende grønne netværkskort 
er der et stort behov for at få udviklet et bedre samlet 
artslag. Der findes i dag en lang række artsdata, men 
for en stor del af disse gælder dog, at de ikke er 
digitaliseret. Der er derfor behov for at få behandlet 
disse data, således at både stat og kommuner kan 
anvende dem i det videre arbejde med et nationalt 
naturnetværk.

KU og AU (DCE) har på Naturstyrelsens foranledning 
foreslået, at det teknisk-faglige grundlag for at 
udvikle et biodiversitetskort kan opdeles i følgende 
delopgaver:
1) Konsolidering af datagrundlag for artsforekomster 
på kvadratnetskala og på lokalitetsskala (fund-
koordinatorer). I opgaven indgår ikke ny 
artskortlægning, men dels sammenstilling af 

Bilag 1: Udvikling af et
biodiversitetskort
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eksisterende data, dels præcisering af kendte men 
ikke oplyste fundkoordinatorer for rødlistede arter.
2) Udarbejdelse af prioriteringskort på overordnet 
geografisk skala ud fra kvadratnetdata.
3) Udarbejdelse af prioriteringskort på detaljeret 
geografisk skala ud fra fundkoordinatorer og øvrige 
georefererede indikatorer for høj naturtilstand (HNV)
4) Faglig analyse af muligheder for at optimere 
økologiske forbindelser/habitatnetværk
5) Faglig analyse af muligheder for at inddrage begge 
geografiske skalaer i en nationalt prioritering af 
naturbeskyttelse og naturforvaltning.
6) Udarbejdelse af prioriteret danmarkskort i GIS over 
biodiversitetsinteresser
7) Test af prioriteret Danmarkskort på fynske 
narturdata*

Projektet vil levere en faglig rapport og et GIS-kort 
med angivelse af eksisterende og potentielle 
naturværdier.

* Naturstyrelsen Fyn har med bistand fra Habitat-
Vision udviklet metoder til kortlægning af potentiel 
natur, og et kortudsnittet fra NØ-Fyn, der med 3 
farvekategorier viser, hvor der er størst potentiale for 
at etablere ny natur bedømt ud fra jordbund, terræn, 
naturtyper og plante- og dyrearter. Signaturerne 
vises for kvadrater på 250 x 250 m. De giver et 
detaljeret og dokumentérbart grundlag for fastholde 
eller supplere/ændre kommunernes udpegede 
særlige naturområder og økologiske forbindelser.
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Miljøministeriet har udarbejdet nærværende katalog 
over mulige eksisterende indsatser, redskaber og 
virkemidler, der vil kunne anvendes umiddelbart 
eller målrettes en gradvis opbygning af et nationalt 
naturnetværk, hvis det besluttes politisk.

De eksisterende indsatser, redskaber og virkemidler 
er kategoriseret i følgende emner:
1. Målrettet støtte til ekstensivering af 
 landbrugsdrift, herunder 2. generation Natura 
 2000-planer og jordfordeling
2. LIFE integrerede projekter
3. Støtte til grøn infrastruktur i EU
4. Inddragelse af private fonde og virksomheder
5. Øvrige tilskudsordninger med naturformål
6. Drift af Naturstyrelsens arealer
7. Drift af 3 nationalparker
8. Handlingsplan for fredning 2013
9. Grønne løsninger for klimatilpasning og natur

1. MÅLRETTET STØTTE TIL EKSTENSIVERING 
AF LANDBRUGSDRIFT MV.
Som led i en gradvis udbygning af et nationalt natur-
netværk vil målrettet naturpleje, ekstensivering og 
eventuelt ophør af landbrugsdrift kunne understøtte 
udviklingen af en mere robust og sammenhængende 
natur, bidrage til en effektiv vand- og klimaindsats 
samt forbedre potentialet for rekreation.

Det er et stort driftsmæssigt problem, at mange af de 
værdifulde halvnaturarealer er fragmenterede og 
små. Det giver nogle driftsmæssige begrænsninger, 
som ofte er ensbetydende med en dårlig forretning 
for landmanden. Dermed gror naturarealerne ofte 
til og mister de naturkvaliteter, som er årsagen til, at 
arealerne er beskyttet. For strandenge og ferske enge 

gælder, at det ofte er ejendomsstrukturen og ikke de 
fysiske forhold, som gør driftsenhederne små. Her er 
et oplagt potentiale for at skabe større sammen-
hængende enheder med fællesgræsning. De fysisk 
isolerede og små arealer, eksempelvis de fleste 
overdrev, kan kun gøres mere robuste ved at inddrage 
omkringliggende omdriftsjord gennem jordfordeling 
f. eks. kombineret med jordkøb/engangserstatning.

De værdifulde halvnaturarealer (enge især i ådale, 
strandenge, overdrev, moser og heder) vil typisk 
udgøre bindelinjer og trædesten i naturnetværket. 
Derfor vil målrettede tilskud til landbrugserhvervet 
til naturpleje være et væsentligt element for 
udbygningen af sammenhængen i naturnetværket.

Det relativt nye HNV-kort gør NaturErhvervstyrelsen 
i stand til at målrette navnlig naturplejetilskud til 
områder med høj naturværdi, og dermed opnå den 
bedst mulige effekt på biodiversitet. HNV står for 
High Nature Value, og kortet kan bruges til at vise 
områder med særlig naturværdi i det åbne land. 
HNV-kortet opdateres løbende og tænkes anvendt 
i det kommende landdistriktsprogram 2014-20. 
HNV-kortet vil i kombination med Natura 2000-plan-
lægningen m.v. således blive et væsentligt redskab til 
at prioritere udbygningen af det nationale naturnet-
værk med særlig henblik på at styrke sammenhængen 
i naturen i landbrugslandet gennem målrettet 
naturpleje og ekstensivering med størst natureffekt. 
Derfor skal HNV-kortet integreres i det grønne 
danmarkskort.

Ekstensivering og ophør af landbrugsdrift samt 
udvidelse af de plejekrævende naturområder vil 
løbende forudsætte midler til naturpleje via 

Bilag 2: Miljøministeriets katalog 
over mulige virkemidler til realisering 
af et nationalt naturnetværk
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landbrugsstøtten, herunder såvel enkeltbetalings-
ordningen som landdistriktsprogrammet. Endvidere 
kan målretning af landbrugsstøtten til tilskud til 
opsøgende og faciliterende aktiviteter også under-
støtte den gradvise opbygning af et nationalt 
naturnetværk. Muligheden for at fremme samdrift 
af arealer, fællesgræsning og jordfordeling eksisterer 
i såvel det eksisterende som det kommende land-
distriktsprogram (LDP). Pt. er der alene opnået 50-60 % 
målopfyldelse for så vidt angår LDP-tilskudsordningen 
til naturpleje, hvilket bl.a. understreger behovet for 
en opsøgende og faciliterende indsats overfor land-
mændene, jf. Natur- og Landbrugskommissionens 
anbefaling 5 om mere natur i landbrugslandet. Den 
manglende målopfyldelse understreger tillige 
behovet for at øge tilskudssatserne til naturpleje.

Som følge af den iganGrøn Vækstærende og politisk 
aftalte Grøn Vækst-indsats og den forsinkede EU-
beslutning om EU’s budget for 2014-2020 forventes 
Landdistriktsprogrammet for 2014 og 2015 at blive 
videreført med et indhold nogenlunde svarende til 
perioden 2010-2013. Nye muligheder for at målrette 
ordninger under Landdistriktsprogrammet vil derfor 
først kunne indgå i de nationale prioriteringer i 2016.
Som supplement til de nuværende rammer i over-
gangsårene i 2014 og 2015 vil der kunne arbejdes 
videre med:
1. Aktivering af nye muligheder for LDP-engangs-
betalinger bl.a. i kombination med jordfordeling og 
forkøbsret, herunder med henblik på ekstensivering 
af arealer fra intensiv til ekstensiv drift – formentlig 
først og fremmest i Natura 2000-områder men også 
med sigte på at udvikle det nationale naturnetværk.
2. Introducere en ny og forbedret LDP-ordning til 
naturpleje, herunder sikre bedre målretning og højere 
tilskud
3. Etablere en LDP-ordning, der kan fremme 
opsøgende og faciliterende aktivitet, hvilket også kan 
tilgodese ønsket om bedre målretning samt under-
støtte opbygningen af et nationalt naturnetværk.
4. Aktivering af LDP-ordninger, der – som supplement 
til de frivillige LDP-ordninger – kan understøtte 
indfrielsen af pålagte forpligtelser som led i 
implementeringen af EU’s vand- og naturdirektiver.

2. GENERATION NATURA 2000-PLANER
Natura 2000-områderne vil naturligt være centrale 
områder i et nationalt naturnetværk. Virkemidler 
som understøtter beskyttelse og forbedring af 

naturen i Natura 2000-områder, vil således være 
vigtige virkemidler også i relation til at understøtte 
naturen i det nationale netværk.

Den konkrete indsats i Natura 2000-områderne i den 
kommende periode vil først kunne besluttes, når der 
er klarhed over basisanalyserne i 2014. I det omfang 
Natura 2000 planerne lægger vægt på sammen-
kædning af de væsentlige naturforekomster i Natura 
2000 områderne vil det direkte fremme opbygningen 
af det nationale naturnetværk.

JORDFORDELING
NaturErhvervstyrelsen kan købe jord efter 
jordfordelingsloven. Desuden kan kommunerne 
oprette jordkøbsnævn og opnå bemyndigelse til at 
købe jord med den samme hjemmel som staten.

Ifølge jordfordelingslovens § 11 kan NaturErhver-
styrelsen og jordkøbsnævnene købe fast ejendom til 
opfyldelse af de i lovens § 1 nævnte formål, hvoraf 
følgende kan være relevante for etableringen af et 
nationalt naturnetværk: 

medvirke til gennemførelse af projekter til bevaring 
og forbedring af natur- og miljøværdier i det åbne 
land, herunder oprettelse af rekreative områder og 
natur- og nationalparker, naturpleje, skovplantning, 
drikkevandssikring og internationale forpligtelser 
på natur- og miljøområdet m.v.,

medvirke til udvikling af landdistrikterne ved 
forbedring af struktur- og arronderingsforholdene 
under hensyn til natur, miljø og landskabelige 
værdier, 

medvirke til jordomlægninger for at af bøde de jord-
brugsmæssige gener ved ikke-jordbrugsmæssige 
aktiviteter i landbrugsområder. 

Miljøministeriet har gennem mere end 25 år gjort 
gode erfaringer med at erhverve private arealer til 
natur-, skov- og friluftsformål, ligesom brugen af 
jordfordeling mv. mange steder har ført til en ændret 
arealanvendelse, hvor både landbrug, natur og 
friluftsliv kan tilgodeses. Disse erfaringer peger på, 
at jordfordeling også vil være et relevant instrument 
til at målrette indsatser med henblik på en gradvis 
etablering af et nationalt naturnetværk.
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LIFE INTEGREREDE PROJEKTER SOM REDSKAB 
I ETABLERING AF NATURNETVÆRK

Aktuel anvendelse af LIFE-instrumentet
Danmark har opnået erfaring i at udforme LIFE-
ansøgninger og har med projekter af høj kvalitet 
gennem årene sikret sig LIFE-støtte i større omfang, 
end det kunne forventes for et land af Danmarks 
størrelse. Der er således opnået støtte ud over den 
såkaldte nationale konvolut, bl.a. fordi andre 
medlemslande ikke har formået at udnytte deres 
nationale allokering, og fordi danske projekter har 
haft tilstrækkelig kvalitet til at gøre sig gældende 
i konkurrencen om de ledige midler.

LIFE-projekterne er målrettet mod Natura 2000-
områder. Mange af projekterne har været rettet mod 
at forbedre naturforholdene i en række enkeltom-
råder, men der er også i flere tilfælde opnået støtte til 
tematiske, tværgående, nationale projekter, som er 
rettet mod en bestemt naturtype eller art på flere 
lokaliteter rundt om i landet. Der er helt overvejende 
tale om naturgenopretning i klassisk forstand, f.eks. 
førstegangspleje (f.eks. klithedeprojektet), udvidelse 
af naturtypers eller levesteders areal (f.eks. højmose-
projektet) eller forbedring af levesteders kvalitet f.eks. 
fjernelse af spærringer/vandløbsrestaurering (laks/
snæbelprojekter). Projekterne leverer vigtige bidrag til 
at forbedre bevaringsstatus for arter og naturtyper.

LIFE integrerede projekter
Den nye LIFE-forordning for 2014-20 giver hvert 
medlemsland ret til tre såkaldte integrerede 
projekter, heraf et vedrørende natur. Konceptet for 
LIFE-integrerede projekter er gennemførelsen af 
store, sammenhængende projekter baseret på 
officielle planer. LIFE er tiltænkt en katalyserende 
og koordinerende rolle i forbindelse med samarbejde 
mellem nationale midler og forskellige EU-midler.

I det forslag til ny LIFE-forordning, som der netop er 
opnået enighed om mellem Rådet, EU-parlamentet og 
Kommissionen, introduceres ”integrerede projekter” 
som foreløbig et supplement til de traditionelle LIFE-
projekter. Et integreret projekt kendetegnes af to 
forhold: det er stort – i europæisk sammenhæng tales 
om en region, og finansieringen er sammensat fra 
flere kilder, EU-fonde, nationale midler, private etc.

Det kan fremhæves at projektet kan/skal:
øge sammenhængen mellem naturtyper/levesteder 
i og mellem Natura 2000-områder for at skabe et 
reelt netværk,
indeholde fokusområder, som kan understøtte den 
politiske opfølgning på Natur- og Landbrugskom-
missionens anbefalinger og Naturplan Danmark,
koordineres med gennemførelsen af indsatsen på 
baggrund af de gældende Natura 2000-planer samt 
forventede fokusområder for den kommende 
planperiode,
udformes i dialog med relevante interessenter,
levere konkrete, målbare resultater for Natura 
2000-netværket.

Behovet for den nævnte naturindsats vil være 
uafhængig af ejerskab. Det må forventes, at en del af 
indsatsen vil skulle gennemføres på statsejede arealer, 
men det vil samtidig være ønskeligt, hvis projektets 
mål kan indfris i samarbejde med kommuner, private 
lodsejere, fonde el.lign. Et Naturstyrelsen-ledet projekt 
vil naturligt tage udgangspunkt i egne arealer.

Det vurderes muligt, at Danmark med et veltil-
rettelagt, strategisk arbejde vil kunne opnå øget 
medfinansiering udover det hidtidige niveau, hvis der 
f.eks. udformes et storskalaprojekt for en naturindsats 
i en hel landsdel eller et landsdækkende temaprojekt. 
Det vil naturligvis forudsætte, at der er tilvejebragt 
den nødvendige nationale medfinansiering, der i 
givet fald også skal kunne honorere dele af et projekt, 
der måtte skulle medfinansieres af andre EU-fonde, f.
eks. Hav- og Fiskerifonden (EMFF) eller landdistrikts-
forordningen. Der opereres med minimums- og 
maksimumsgrænser, hvor kommissionens forvent-
ning er støttebeløb pr. projekt på 10 mio. €, hvilket 
forudsætter en national medfinansiering i 
størrelsesordenen 75 mio. kr..

3. STØTTE TIL GRØN INFRASTRUKTUR I EU
Europa-Kommissionen vedtog i maj 2013 en ny strategi, 
som skal fremme brugen af grøn infrastruktur og 
sikre, at der systematisk tages hensyn til styrkelsen 
af naturlige processer i den fysiske planlægning.

Strategien fokuserer bl.a. på bedre adgang til 
finansiering af grøn infrastruktur – Kommissionen 
vil sammen med Den Europæiske Investeringsbank 
oprette en EU-finansieringsfacilitet senest 2014, som 
skal støtte grøn infrastruktur.
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Det nationale naturnetværk er udviklet i tråd med 
principperne for grøn infrastruktur. Det vurderes 
derfor, at det er relevant at følge oprettelsen af er EU-
finansieringsfacilitet, som skal støtte grøn infrastruk-
tur, for dermed at vurdere fremtidige støttemulig-
heder til realisering af det nationale naturnetværk.

4. INDDRAGELSE AF PRIVATE FONDE 
OG VIRKSOMHEDER
Inddragelse af private fonde og virksomheder samt 
offentlige fonde er tiltag, der naturligt kan indgå i 
en realisering af et nationalt naturnetværk. Natur-
styrelsen har tidligere haft succes med at indgå så-
danne partnerskaber for primært naturgenopretning 
og friluftsliv for at skabe de nødvendige finansielle 
rammer. Eksempler herpå projekter er f.eks. Vigelsø i 
Odense Fjord (Danmarks Naturfond), ”Spis en frø, red 
mit vandhul” (Galle & Jessen) Svanninge Bjerge på 
Fyn (Bikubenfonden), Vilsted Sø i Himmerland (Aage 
V. Jensens Fonde), Geocenter Møns Klint (12 fonde med 
størst bidrag fra Arbejdsmarkedets Ferie Fond) og 
Fodsporet mellem Slagelse og Næstved (Nordeafonden).

Miljøministeriets fondsnetværk holdes løbende orien-
teret om arbejdet med et nationalt naturnetværk.

Etableringen af det nationale naturnetværk som en 
kendt planlægningsmæssig ramme kan i sig selv 
medvirke til at private indsatser målrettes mod net-
værket, i det det kan være et incitament at bidrage 
til et stort samfundsprojekt.

5. ØVRIGE VIRKEMIDLER

Genopretning af vådområder
Som led i Grøn Vækst-aftalen skal der frem mod 2015 
etableres nye vådområder i Danmark for godt en 
milliard kroner. Der er tæt sammenhæng med vand-
planer. Formålet er at reducere udvaskningen af 
kvælstof og fosfor til sårbare fjorde, kyster og søer. 
Etableringen af vådområderne foregår i tæt samarbejde 
mellem stat, kommuner og lodsejere. Det er kommu-
nerne, som kan søge om tilskud til vådområdeprojekter. 
Forudsætningen for at søge er, at projektet fremgår af 
den gældende vandoplandsplan. Der er udarbejdet en 
bekendtgørelse, der vedrører kriterier for vurdering 
af kommunale vådområdeprojekter.

Vådområder kan lokaliseres relativt fleksibelt, men 
i sagens natur i de lave dele af landskabet. Derfor vil 

etablering af vådområder i mange tilfælde kunne 
bidrage til udbygning af et nationalt naturnetværk. 
Vådområder kan samtidig gavne en række andre 
samfundshensyn, f.eks. friluftsliv og klimatilpasning 
blandt andet fordi de typisk er relativt store (gennem-
snitsstørrelse for aktuelle kommunale vådområder 
er > 50 hektar). Desuden har genskabelsen af vådom-
råder vist sig at være mulige at gennemføre på 
frivillig basis, fx Brøns Møllesø.

Det bemærkes, at formålet med de aktuelle støtte-
formål er at tilbageholde kvælstof og fosfor. Derfor 
lokaliseres vådområder nedstrøms i vandsystemerne 
så tæt på recipienten som muligt. Disse lokaliseringer 
vil muligvis ligge uden for et nationalt naturnetværk. 
Vådområdenaturen er præget af overskud af 
næringsstoffer, og dermed bidrager vådområderne 
ikke til at øge kvaliteten af sårbar natur. Virkemidlet 
vil næppe være centralt i realiseringen af et nationalt 
netværk, men muligheden for synergieffekter kan 
indgå, når der skal vælges mellem flere mulige 
projekter hhv. inden for og uden for naturnetværket.

Statslig skovrejsning
Nye skove kan tilsvarende lokaliseres fleksibelt, idet 
træbevoksede arealer stor set kan etableres overalt i 
landet, bortset fra de mest våde lokaliteter. Nye skove 
kan etableres i sammenhæng med vådområder og vil 
generelt have en gavnlig effekt på biodiversiteten ift. 
udgangssituationen, som er intensivt dyrkede land-
brugsarealer. Nye skove kan etableres over lange tids-
horisonter i takt med at muligheder for erhvervelse af 
arealer og tilplantning opstår. Skove er ikke afhængig 
af en samlet råderet over hele projektarealet fra 
starten. Nye skove bidrager uafhængigt af place-
ringen til mange forskellige samfundsinteresser som 
f.eks. klimatilpasning, rekreative og friluftsmulig-
heder samt vedvarende energi.

Aktuelt etableres nye statslige skove primært af 
hensyn til grundvandsbeskyttelse, friluftsliv og 
bosætning. Hvis der sker en målretning af nye skov-
arealer i forhold til også at skabe sammenhængende 
naturarealer, vil det kunne være aktuelt at afveje de 
forskellige hensyn, når projekter skal udvælges. Det 
vil i sidste ende bero på en politisk beslutning, om 
skovrejsning skal prioriteres i forhold til at opbygge 
sammenhængen i naturen, eller om skovrejsning 
skal beskytte grundvandet.
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Tilskud til privat skovrejsning
Tilskud til at plante ny privat skov vil kunne mål-
rettes et nationalt naturnetværk med forholdsvis 
enkle midler. En ændring af regelsættet for 
ordningen, så etableringen af ny skov understøtter 
et nationalt naturnetværk, vurderes at være mulig. 
Eksempelvis kunne der gives et forhøjet tilskudsbeløb 
til projekter inden for et nationalt naturnetværk. 
Alternativt kunne man udnytte det nuværende 
regelsæt for ordningen, hvor der gives et forhøjet 
tilskud til projekter beliggende i kommunernes 
udpegede positiv-områder for skovrejsning. For 
at understøtte skovrejsning inden for et nationalt 
naturnetværk vil kommunerne i ”Oversigten over 
statslige interesser” blive tilskyndet til at tænke 
planlægningen for positiv-områder for skovrejsning 
sammen med udpegningen af et nationalt 
naturnetværk.

Tilskud til bæredygtig skovdrift
Disse tilskudsordninger kan fremme naturværdierne 
i skove. Her ydes eksempelvis tilskud til at udarbejde 
grønne driftsplaner, der fremmer omstilling til 
naturnær skovdrift og naturpleje. Der ydes også 
tilskud til konkrete naturbevarende tiltag som f.eks. 
bevaring af enkeltstående gamle træer, udlæg af 
urørt skov og etablering af skovgræsning. En 
ændring af regelsættet, så ordningerne målrettes 
skove i et nationalt naturnetværk, vurderes at være 
mulig. Dette kunne eksempelvis gøres med en 
differentiering af tilskudsbeløbet inden for og uden 
for det nationale naturnetværk.

Opbygningen af det nationale naturnetværk bygger 
på fortsat sikring og beskyttelse af netværkets kerne-
områder, herunder Natura 2000-områder. Tilskuds-
ordningen til mere naturvenlig skovdrift i Natura 
2000-områder understøtter således allerede med den 
nuværende udformning det nationale naturnetværk.

6. DRIFT AF NATURSTYRELSENS EGNE AREALER
Statens arealer indgår med væsentlig vægt i den 
samlede danske naturbeskyttelsesindsats. Det 
gælder ikke mindst for de arealer, Naturstyrelsen 
administrer, hvoraf 35 % af de samlede arealer er 
naturarealer beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 
§ 3, og hvor 10 % af skovarealet er udlagt til biodiversi-
tetsformål. Det betyder bl.a., at 70 % af landets urørte 
skov ligger i Naturstyrelsens skov til trods for at disse 
kun udgør 18 % af landets skovareal. For så vidt angår 

den del af skovarealet, der drives aktivt, tages der 
en lang række hensyn i driften såsom afståelse fra 
at bruge pesticider og gødskning, som også er med 
til at sikre et bidrag til beskyttelsen af skovnaturen.

Naturstyrelsens arealer vil i høj grad indgå som 
kerneområder i et nationalt naturnetværk, idet langt 
hovedparten af disse arealer er omfattet af national 
eller international naturbeskyttelse. Således vil de 
særlige naturhensyn i driften af disse arealer gavne 
naturnetværket direkte.

7. DRIFT AF 3 NATIONALPARKER
Tilstedeværelsen af internationalt og nationalt 
vigtige natur- og landskabsområder er afgørende for 
oprettelsen af en dansk nationalpark jf. nationalpark-
lovens § 1, stk. 1. Derfor indgår nationalparkerne som 
kerneområder i et nationalt naturnetværk. 
Nationalparkerne indeholder ud over Natura 2000 
områder også andre naturværdier og landskaber af 
national betydning, som i nogen grad er omfattet af 
naturbeskyttelseslovens § 3, fredninger mv. Områder, 
som er med til skabe helhed og sikrer mulighed for 
sammenhæng i områdets landskab og natur.

Inden for nationalparkerne arbejder nationalpark-
fondene jf. nationalparkloven for at skabe og sikre 
større sammenhængende naturområder og land-
skaber, bevare og styrke naturens kvalitet og mang-
foldighed, sikre kontinuitet og muligheder for fri 
dynamik i naturen mv. Hertil er der afsat en finans-
lovsbevilling. Arbejdet sker gennem frivillige aftaler.

Der er således sammenfald mellem et væsentligt 
formål ved etablering af nationalparker og hensigten 
med det nationale naturnetværk.

8. HANDLINGSPLAN FOR FREDNING 2013
Fredede områder indgår som kerneområder i et 
nationalt naturnetværk. Også fremtidige fredninger 
vil målrettet understøtte opbygningen af natur-
netværket. I samarbejde med KL og DN er den 
hidtidige fredningshandlingsplan blevet evalueret 
og revideret med henblik på at aftale en fælles 
hovedretning for fredningsarbejdet i de kommende 
år. Større sammenhængende naturområder indgår 
som et fredningsformål med særlig høj prioritet i den 
reviderede Handlingsplan for fredning 2013, som 
forventes offentliggjort i efteråret 2013.
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Når naturnetværket er fastlagt, vil parterne i 
fredningsarbejdet være særligt opmærksomme 
på at understøtte netværket. Fredningen kan sikre 
eller tilvejebringe det naturområde, som kan binde 
tilstødende naturområder sammen som en helhed, 
ved at ”lægge den lille brik”, der mangler i et større 
netværk. Eller fredningen kan i sig selv omfatte et 
større naturområde, og sikre eller forbedre dette. 
Større sammenhængende områder vil også have en 
positiv betydning for landskabet og for de geologiske 
og kulturhistoriske interesser, ligesom de kan være 
attraktive som udflugtsmål. Gennem Handlingsplan 
for fredning 2013 bliver den fremtidige indsats i end-
nu højere grad målrettet et nationalt naturnetværk.

9. GRØNNE LØSNINGER FOR KLIMATILPASNING 
OG NATUR
Kraftige regnskyl er én af de udfordringer Danmark 
står overfor. Ved at betragte vandet som en ressource 
kan klimatilpasning kombineres med hensynet til 
natur og miljø og skabe grønne løsninger, som kan 
bidrage til at løse flere udfordringer på én gang og som 
bidrager til mere natur og flere rekreative arealer.

Når der gennemføres klimatilpasningsprojekter, vil 
der være en række konkrete muligheder for, at hen-
synet til natur samtidig indgår i projekterne. Disse 
muligheder vil være særlige vigtige at udnytte i 
klimatilpasningsprojekter inden for naturnetværket.

En række initiativer er igangsat eller på vej. Det drejer 
sig bl.a. om følgende initiativer:

Lovændring om udvidet takstfinansiering 
på spildevandsområdet
Nye regler om udvidede takstfinansieringsmuligheder 
på spildevandsområdet giver spildevandsselskab-
erne mulighed for at gennemføre grønne klimatilpas-
ningsprojekter, som fx 1) udvidelse og opstemning af 
vandløb opstrøms byarealer for at sikre mere plads i 
vandløbet til afstrømning af regnvand fra byområder 
og 2) etablering af rekreative arealer, hvor der kan 
opsamles og nedsives regnvand. Reglerne er en 
opfølgning på økonomiaftalen mellem regeringen og 
KL for 2013, hvor det blev aftalt at løfte investering-
erne i klimatilpasning med 2.5 mia. kr. i kommunerne.

Risikostyringsplaner
Oversvømmelsesdirektivet udrulles over 3 plantrin, 
hvor Naturstyrelsen i samarbejde med Kystdirek-
toratet står for udførelsen af plantrin 1 og 2 (screening 
af risiko for oversvømmelse og udarbejdelse af 
risikoanalyser), mens plantrin 3 varetages af kom-
munerne. I plantrin 2 har staten udarbejdet en 
detaljeret kortlægning af risikoområderne. I plantrin 
3 skal kommunerne med udgangspunkt i risiko-
analyser udarbejde risikostyrings-planer for 
risikoområderne. Risikostyringsplanerne skal have 
særlig vægt på forebyggelse, sikring og beredskab, 
hvilket fx kunne være udpegning af bufferområder 
ved oversvømmelsesrisiko.

Klimatilpasningsprojekter på 
Naturstyrelsens arealer
På Naturstyrelsens arealer er identificeret en række 
klimatilpasningsprojekter, der udover at mindske 
risikoen for oversvømmelser også skal medvirke 
til inspiration og læring for kommuner og borgere. 
Første projekt er gennemført i St. Hareskov. Formålet 
med klimatilpasningsprojektet er dels at tilbageholde 
og forsinke vand i St. Hareskov, således at risikoen 
for oversvømmelser ved voldsomme skybrud af veje, 
private haver, kældre mv. i Hareskovby nedsættes, 
og dels at genskabe vådområder i skovens lavninger 
til gavn for biodiversiteten, grundvandsdannelsen, 
samt de landskabelige og rekreative værdier. 
Arbejdet med at identificere nye samarbejdsprojekter 
vil fortsætte i samarbejde med kommuner.

Tilskud til kontrollerede oversvømmelser
I den nationale prioritering af midler fra Land-
distriktsprogrammet 2014-2020 kan muligheden 
for at give støtte til skovrejsning og kontrollerede 
oversvømmelser af lavtliggende marker, som er i fare 
for gentagne oversvømmelser, indgå. Herved sikres 
både en opsamling af overskydende vand fra området 
og en håndsrækning til udsatte områder.
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