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1. Introduktion
Denne rapport er udarbejdet af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN), Københavns
Universitet for Naturstyrelsen, Miljøministeriet. Baggrunden for rapporten har været at få
opdateret en del af kortværket for eksisterende og planlagt natur fra 2008 – det såkaldte
Danmarks Naturnetværk1, som bl.a. er baseret på amternes udpegninger af økologiske
forbindelser og naturområder med særlige beskyttelsesinteresser. Disse udpegninger ønskedes
opdateret med kommunernes udpegninger for økologiske og potentielle økologiske forbindelser
samt naturområder med særlige beskyttelsesinteresser og potentielle naturområder fra 2009‐
kommuneplanerne.
Derudover har undersøgelsen også haft til formål at skaffe et overblik over, hvor mange
kommuner som havde foretaget de ovennævnte udpegninger i forbindelse med
kommuneplanerne i 2009 samt at undersøge, hvilke kriterier for udpegning kommunerne
anvendte. Endvidere giver rapporten et overblik over de retningslinjer, kommunerne havde
beskrevet vedrørende forvaltning af økologiske forbindelser samt naturområder med særlige
beskyttelsesinteresser.
Undersøgelsen tager udgangspunkt i kommuneplanerne fra 2009, da planerne fra 2013 ved
rapportens tilblivelse endnu ikke var klar. Dog omfatter undersøgelsen nogle interviewspørgsmål
vedrørende udpegningerne i forbindelse med den nye generation af kommuneplaner. Endvidere
perspektiveres nogle af resultaterne i forhold til den seneste statslige udmelding ”Oversigt over
statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013” (Miljøministeriet, 2011).

1.1 Oversigt over de statslige krav til kommuneplanlægningen
De statslige interesser, hvad angår økologiske forbindelser og naturområder med særlige
beskyttelsesinteresser, er præciseret i publikationerne ”Oversigt over statslige interesser i
kommuneplanlægningen 2009” (Miljøministeriet, 2006) samt i ”Vejledning om
kommuneplanlægning” (Miljøministeriet, 2008). De statslige interesser fordeler sig på nogle
specifikke krav til kommuneplanen (skal følges) samt en række opfordringer (kan følges). Disse
præsenteres indledningsvist for at give et overblik over, hvad der kan forventes af indhold i
kommuneplanerne vedrørende økologiske forbindelser og naturområder med særlige
beskyttelsesinteresser samt potentielle økologiske forbindelser og potentielle naturområder
(Tabel 1). Indhold markeret med (a) er fra ”Oversigt over statslige interesser i
kommuneplanlægningen 2009”, og indhold markeret med (b) er fra ”Vejledning om
kommuneplanlægning”.
Tabel 1. Oversigt over statslige krav og opfordringer til kommuneplanlægningen i 2009
vedrørende økologiske og potentielle økologiske forbindelser samt naturområder med særlige
beskyttelsesinteresser og potentielle naturområder.
Indhold i kommuneplan
Skal
Kan
Naturområder og økologiske forbindelser skal udgøre et
naturnetværk, som skal udpeges og indtegnes på kort (a+b)
X
I naturnetværket skal beskyttede naturområder efter
naturbeskyttelsesloven samt Natura 2000‐områder indgå (a)
X
1

http://www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/National_naturbeskyttelse/Paragraf3/Danmarks_Naturnetvaerk/
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Med særlige naturbeskyttelsesinteresser forstås Natura 2000‐
områder, generelt beskyttede naturområder efter
naturbeskyttelseslovens § 3, klitfredede områder og naturfredede
områder (b)
Retningslinjer for varetagelse og etablering af økologiske
forbindelser, herunder potentielle naturområder og potentielle
økologiske forbindelser (a)
Retningslinjerne for varetagelse af naturinteresserne skal danne
grundlag for planlægningen og administrationen af planlovens
landzonebestemmelser, husdyrgodkendelsesloven og øvrige
bestemmelser (b)
Retningslinjerne skal også udmønte beskyttelsen af de
internationale naturbeskyttelsesområder (b)
Der skal fastlægges retningslinjer, som sikrer, at det samlede
naturnetværk beskyttes mod indgreb i form af byvækst, veje,
andre tekniske anlæg mv. (a)
Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for varetagelsen af
naturbeskyttelsesinteresserne, herunder naturområder med
særlige beskyttelsesinteresser (a)
Kommunerne opfordres til at udbygge og supplere de økologiske
forbindelser ud fra fastlagte kvalitetsmål for naturområderne samt
for forbindelserne (a)
Ved planlægningen af økologiske forbindelser opfordres
kommunerne til at understøtte hensynet til den natur, som
Danmark er internationalt forpligtet til at beskytte, fx Natura 2000‐
områder og bilag IV‐arter (a)
De økologiske forbindelser kan tage udgangspunkt i:
vandløbssystemer, våde naturtyper, tørre naturtyper,
træbevoksede naturtyper, kyster, landskabsstrøg, rasteområder (a)
Funktionen af en økologisk forbindelse kan forbedres væsentligt
ved at planlægge den for en bestemt artsgruppe eller art (a)
I forbindelse med arbejdet med økologiske forbindelser opfordres
kommunerne til at fortsætte amternes arbejde med kortlægning af
barrierer ifm. veje og jernbaner (a)
Kommunerne opfordres til som led i naturnetværket at udpege
potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser (a)
Udpegningen af spredningskorridorer og naturområder bør
koordineres med omkringliggende kommuner (b)
Kommunerne opfordres til at gennemføre
naturkvalitetsplanlægning og videreføre amternes arbejde (a)
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2. Sammenfatning
Rapporten er baseret på gennemlæsning af samtlige 98 kommuneplaner fra 2009 samt interview
med alle kommunerne (ultimo 2012). I rapporten undersøges det bl.a., hvor mange kommuner der
har udpeget økologiske forbindelser, potentielle økologiske forbindelser, naturområder med
særlige beskyttelsesinteresser samt potentielle naturområder, og om kommunerne har lavet
ændringer i disse udpegninger siden de overtog dem fra amterne. Endvidere undersøges, hvilke
kriterier for udpegning kommunerne har anvendt, hvilke retningslinjer der er beskrevet, mv.
Rapporten rundes af med en række anbefalinger, hvoraf de vigtigste er:
1) Det anbefales, at der udvikles en GIS‐baseret metode til udpegning og afgrænsning af
økologiske forbindelser og naturområder med særlige beskyttelsesinteresser.
2) Det anbefales, at der udarbejdes vejledninger for udpegning af økologiske forbindelser samt
naturområder med særlige beskyttelsesinteresser, herunder med præcisering af indholdet af de
potentielle økologiske forbindelser samt potentielle naturområder.
3) Det anbefales, at kommunerne i forbindelse med udpegningen af naturområder med særlige
beskyttelsesinteresser opfordres til i højere grad at inkludere naturandelen af Natura 2000‐
områderne samt områder med rødlistede arter, bilag‐IV‐arter m.fl.
4) Det anbefales, at kommunerne opfordres til at fortsætte deres brug af
naturkvalitetsplanlægning, herunder som redskab til udpegning af naturområder med særlige
beskyttelsesinteresser.
5) Det anbefales, at kommunerne opfordres til, ved udpegning af økologiske forbindelser, så vidt
muligt at tage udgangspunkt i de vigtigste naturområder og/eller bestemte arter.
6) Det anbefales, at kommunerne opfordres til at ensrette brugen af begreber for økologiske
forbindelser og naturområder med særlige beskyttelsesinteresser i overensstemmelses med den
anvendte terminologi i ”Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2009”
(Miljøministeriet, 2006) og ”Vejledning om kommuneplanlægning” (Miljøministeriet, 2008).
7) Det anbefales, at kommunerne i højere grad opfordres til at lave kortlægning af barrierer i
forbindelse med økologiske forbindelser.
8) Det anbefales, at kommunerne opfordres til at indarbejde retningslinjer vedrørende a) fjernelse
af eksisterende barrierer i relation til økologiske forbindelser og/eller retningslinjer for etablering
af afværgeforanstaltninger i forbindelse med eventuelt kommende barrierer samt b) screening for
øget næringsstofbelastning i forbindelse med udvidelse af husdyrbrug beliggende i nærheden af
naturområder med særlige beskyttelsesinteresser.

3. Analysemetode
Der er blevet anvendt flere metoder i forbindelse med undersøgelsen. Dels er kommuneplanerne
fra 2009 blevet gennemlæst, dels er der gennemført interview med kommunerne, og endelig er
der indhentet GIS‐data for kommunernes udpegninger af økologiske forbindelser, naturområder
med særlige beskyttelsesinteresser m.fl.
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3.1 Analyseramme
Til gennemlæsningen af kommuneplanerne blev der udviklet en overordnet analyseramme på
baggrund af gennemlæsning af ”Vejledning om kommuneplanlægning” (Miljøministeriet, 2008),
”Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen” (Miljøministeriet, 2006) samt
gennemlæsning af 10 kommuneplaner. Udviklingen af analyserammen havde til formål at definere
og afgrænse, hvilke emner/spørgsmål kommuneplanerne skulle screenes for. En oversigt over
disse emner, og hvordan de er defineret og afgrænset, fremgår af tabel 2.
Screeningen blev udført ved gennemlæsning af relevante kapitler i kommuneplanen samt ved
søgning på relevante søgeord i hele plandokumentet med henblik på at sikre, at information af
betydning for undersøgelsen ikke blev overset. Svarene på spørgsmålene i tabel 2 er i de fleste
tilfælde registreret som Ja, Nej, Ved ikke eller Nævnes ikke.
Alle 98 kommuner indgår i analysen uden hensyntagen til, at nogle kommuner (bykommuner) kun
har meget lidt natur og derfor kun i begrænset omfang behandler rapportens emner i deres
kommuneplan.
Tabel 2. Oversigt over emner, undersøgt i forbindelse med gennemlæsning af kommuneplanerne.
Hovedspørgsmål/emne
Definition og afgrænsning
1. Hvilke begreber bruges for økologiske
Spredningskorridorer og spredningsveje er fx
forbindelser, potentielle økologiske
tolket som økologiske forbindelser.
forbindelser, naturområder med særlige
Kerneområder er tolket som naturområder med
beskyttelsesinteresser samt potentielle
særlige beskyttelsesinteresser og mulige
naturområder?
naturområder som potentielle naturområder
som et par eksempler.
2. Er økologiske forbindelser udpeget?
Registreret som et ja, hvis det specifikt har
fremgået (omtalt som økologisk forbindelse,
spredningskorridor eller lignende).
3. Er potentielle økologiske forbindelser
Registreret som et ja, hvis det specifikt har
udpeget?
fremgået (omtalt som potentiel økologisk
forbindelse, mulig økologisk forbindelse eller
lignende).
4. Er de økologiske forbindelser udpeget med
Registreret som et ja, hvis det specifikt har
fokus på nogle bestemte arter?
fremgået. Arter noteret.
5. Nævnes hvilke arealtyper og ledelinjer, der
Registreret som et ja, hvis bestemte
indgår i de økologiske forbindelser?
arealtyper/ledelinjer er blevet nævnt.
6. Hvilke arealtyper og ledelinjer indgår i de
Hvis registreret som et ja i pkt. 5, er det blevet
økologiske forbindelser?
noteret, hvilke typer det drejer sig om inden for
nogle foruddefinerede kategorier:
§ 3‐områder/§ 3‐naturtyper
‐ Vandløbssystemer
‐ Vandløbsnære arealer
‐ Hegn, diger, grøfter o.l.
‐ Skov
‐ Skovrejsningsområder
‐ Andre
x
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7. Er retningslinjer beskrevet for de økologiske
forbindelser?
8. Hvad er indholdet af retningslinjerne?

x
9. Er naturområder med særlige
beskyttelsesinteresser udpeget?

Registreret som et ja, hvis det specifikt har
fremgået.
Hvis et ja er registreret i pkt. 7, er det blevet
noteret, hvilke retningslinjer der nævnes inden
for nogle foruddefinerede kategorier:
‐ Friholdelse af aktiviteter (primært bebyggelse
og tekniske anlæg)
‐ Fjernelse af eller afværgeforanstaltninger ifm.
eksisterende spærringer
‐ Udbygning/forbedring af eksisterende
korridorer
‐ Afværgeforanstaltninger i form af
faunapassager eller erstatningsbiotoper
fremadrettet

Registreret som et ja, hvis det specifikt har
fremgået (omtalt som særlige naturområder,
kerneområder, målsatte områder eller
lignende).
10. Er potentielle naturområder udpeget?
Registreret som et ja, hvis det specifikt har
fremgået (omtalt som mulige og potentielle
naturområder eller lignende).
11. Er naturområderne, inkl. de potentielle
Hvis bestemte arter er nævnt som grundlag
naturområder udpeget med fokus på nogle
eller medvirkende årsag til udpegningen, er
bestemte arter (hvis ja, hvilke)?
dette registreret som et ja, og arterne er blevet
noteret.
12. Hvilke kriterier eller grundlag nævnes ifm.
Hvis det specifikt fremgår, hvilke grundlag
udpegning af naturområder med særlige
naturområder med særlige
beskyttelsesinteresser?
beskyttelsesinteresser er blevet udpeget på
baggrund af, er det blevet noteret inden for
nogle foruddefinerede kategorier:
‐ Beskyttede områder generelt
‐ Natura 2000‐områder (nævnt specifikt)
‐ Områder der rummer sjældne arter/natur‐
typer eller har stort naturindhold
‐ Større sammenhængende naturområde
‐ Andet/Ved ikke
13. Beskrives de arealtyper, der indgår i de
Hvis det specifikt fremgår, hvilke arealtyper der
særlige/potentielle naturområder?
indgår, er det noteret som et ja, og arealtypen
er noteret.
14. Er retningslinjer beskrevet for naturområder Hvis retningslinjer er beskrevet, er dette
med særlige beskyttelsesinteresser/potentielle registreret som et ja.
naturområder?
15. Hvad er indholdet af retningslinjerne?
Hvis et ja er registreret i pkt. 14, er det blevet
noteret, hvilke retningslinjer/målsætninger der
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er beskrevet inden for følgende kategorier:
‐ Friholdelse af aktiviteter (primært bebyggelse
og tekniske anlæg)
‐ Screening/sikring mod øget næringsstof‐
belastning
‐ Naturpleje
‐ Udbygning af eksisterende områder med natur
‐ Afværgeforanstaltninger i form af erstatnings‐
biotoper

3.2 Interview
Undersøgelsen omfattede også en opringning til samtlige kommuner med henblik på bl.a. at få en
opdateret status for kommunernes arbejde med udpegning af økologiske forbindelser og
naturområder med særlige beskyttelsesinteresser. Formålet var desuden at bede kommunerne
om at sende GIS‐data i form af nye såvel som ændrede udpegninger i forhold til de udpegninger,
de overtog fra amterne (der blev spurgt både til data fra 2009 samt senere data, hvis disse var til
rådighed på undersøgelsestidspunktet).
Der blev i forbindelse med interviewene stillet en række opklarende spørgsmål. De tre vigtigste
fremgår af tabel 3. De øvrige spørgsmål, der er udeladt her, vedrører primært forhold omkring
registrering og kortlægning, herunder GIS‐data.
Tabel 3. Interviewspørgsmål i forbindelse med opringning til kommunerne.
Hovedspørgsmål/emne
Definition og afgrænsning
1. Er der lavet ændringer i de udpegninger, Hvis kommunen har lavet ændringer eller lavet nye
kommunen har overtaget fra amterne?
udpegninger ifm. kommuneplan 2009 eller senere, er
dette blevet registreret som et ja. Der er blevet
spurgt specifikt til alle fire udpegninger.
2. Tværkommunalt samarbejde ifm.
I interviewet blev kommunen spurgt, om den
udpegninger?
samarbejder med nabokommunerne ifm. udpegning
af fx økologiske forbindelser.
3. Er der planer om revidering af
I interviewet blev kommunen spurgt, om der er
eksisterende udpegninger eller planer om planer om at revidere eksisterende udpegninger eller
nye udpegninger?
lave nye.

3.3 Indsamling samt håndtering af GIS‐data
I interviewet med kommunerne blev de alle spurgt, om der var udarbejdet nye udpegninger, eller
om der var foretaget ændringer i de udpegninger som kommunerne overtog fra amterne. Alle
kommuner som svarede ja til at have ændret udpegningerne eller foretaget nye udpegninger i
forbindelse med 2009 kommuneplanerne blev opfordret til at sende deres data. Endvidere blev de
kommuner som efterfølgende havde foretaget ændringer opfordret til at fremsende disse data.
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4. Resultater
I det følgende afsnit præsenteres resultaterne af undersøgelsen. Præsentationen omfatter både
resultater fra kommuneplananalysen, resultater fra interviewene med kommunerne samt enkelte
resultater fra dataindsamlingen (i form af kort). Da nogle af kommunerne er udprægede
bykommuner med begrænset indhold af natur, er resultaterne ikke repræsentative for alle 98
kommuner. Der er imidlertid ikke taget forbehold for disse bykommuner i resultaterne, da nogle
kommuner på trods af begrænset indhold af natur har udpeget fx økologiske forbindelser.

4.1 Kommuner som har ændret i de udpegninger de overtog fra amterne
Af de 98 kommuner, som blev interviewet, har 39 svaret, at de i forbindelse med udarbejdelsen af
kommuneplan 2009 eller senere har foretaget ændringer i de udpegninger, de overtog fra
amterne. Ændringerne fordeler sig som det ses i tabel 4. Et eksempel på en revideret udpegning
kan ses i figur 1. De resterende 59 af de 98 kommuner har frem til denne undersøgelse ikke
foretaget ændringer i udpegningerne (se dog afsnit 4.8). Et kort, der viser den geografiske
fordeling af de kommuner, som har lavet ændringer, kan ses i figur 2. For en oversigt over, hvilke
kommuner det drejer sig om, henvises til bilag 1.
Tabel 4. Kommuner, som har ændret i de udpegninger, de overtog fra amterne.
Udpegning
Antal kommuner som har lavet ændringer
Økologiske forbindelser
32
Potentielle økologiske forbindelser
21
Naturområder med særlige
21
beskyttelsesinteresser
Mulige naturområder
20
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Figur 1. Eksempel på revideret udpegning af økologiske forbindelser, her Ikast‐Brande Kommune.
Til venstre udpegningen fra Ikast‐Brande kommuneplan 2009. Til højre udpegningen fra
Ringkøbing Amts regionplan.
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Figur 2. Oversigt over kommuner, som har lavet ændringer i en eller flere af de udpegninger, de
overtog fra amterne.
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4.2 Udpegning af økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser
Af de 98 gennemlæste kommuneplaner fremgår det, at 84 kommuner havde udpeget økologiske
forbindelser. Af de resterende 14 kommuneplaner fremgik det enten ikke, om økologiske
forbindelser var udpeget, eller også havde kommunen valgt ikke at udpege økologiske forbindelser
som følge af begrænset indhold af natur i kommunen (fx nogle bykommuner).
Hvad angår potentielle økologiske forbindelser, som kommunerne blev opfordret til at udpege i
den statslige udmelding til kommuneplan 2009, havde 16 kommuner foretaget udpegninger.
En oversigt over hvilke kommuner, der i kommuneplan 2009 har udpeget hhv. økologiske
forbindelser og potentielle økologiske forbindelser, fremgår af bilag 1.

4.3 Udpegning af naturområder med særlige beskyttelsesinteresser samt potentielle
naturområder
Af de 98 kommuneplaner fremgår det, at 85 kommuner havde foretaget udpegninger af
naturområder med særlige beskyttelsesinteresser. En del af dem omfatter målsatte naturområder,
som her er tolket som udpegning af naturområder med særlige beskyttelsesinteresser. I de
resterende 13 kommuneplaner var naturområder med særlige beskyttelsesinteresser ikke blevet
udpeget. I flere af tilfældene skyldtes den manglende udpegning et begrænset indhold af natur i
kommunen (fx nogle bykommuner), hvorfor kommunen havde valgt ikke at foretage udpegning.
Hvad angår potentielle naturområder, som kommunerne blev opfordret til at udpege i den
statslige udmelding til kommuneplan 2009, havde 35 af de 98 kommuner foretaget udpegninger.
En oversigt over hvilke kommuner, der i kommuneplan 2009 har udpeget hhv. naturområder med
særlige beskyttelsesinteresser og potentielle naturområder, fremgår af bilag 1.
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Figur 3. Oversigt over antal kommuner, som i kommuneplan 2009 har udpeget hhv. økologiske
forbindelser, potentielle økologiske forbindelser, naturområder med særlige
beskyttelsesinteresser samt potentielle naturområder.
Kommuner som har udpeget økologiske forbindelser og naturområder
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4.4 Arealtyper og ledelinjer som indgår i eller udgør grundlaget for udpegningerne
I dette afsnit præsenteres resultaterne for, hvilke arealtyper og beskyttelsesinteresser der
beskrives i forbindelse med udpegningen af økologiske forbindelser og naturområder.

4.4.1 Økologiske forbindelser
Det varierer fra kommune til kommune, hvilke arealtyper og ledelinjer som indgår i udpegningen
af de økologiske forbindelser. Af 43 kommuneplaner fremgår det helt eller delvist, hvilke
arealtyper der indgår, jf. Tabel 5. De oftest nævnte arealtyper er (antal kommuner i parentes): § 3‐
områder/§ 3‐naturtyper (29), vandløbsnære arealer (27) samt skov/fredsskov (26).
For de resterende 55 kommuneplaner er der ikke nogen information om arealtyper. Disse er i
tabel 5 opgjort under kolonnen ”Ingen information”. Ud over de nævnte arealtyper indgik der også
en kategori med ”Andet”, hvor arealtyper der faldt uden for kategorierne i tabel 5, blev
registreret. De fire arealtyper, som blev nævnt oftest i den forbindelse, var (antal kommuner i
parentes): vandhulsområder (11), kyster (8), sønære arealer (7) samt ådale (5). Variationen i
udpegningen og afgrænsningen af de økologiske forbindelser fremgår også af figur 4.
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Tabel 5. Oversigt over arealtyper og ledelinjer, som indgår i udpegningen af de økologiske
forbindelser.
Arealtype/linje
Antal kommuner
Ja
Nævnes ikke
Ingen information
I alt
§ 3‐områder/§ 3‐naturtyper
29
14
55
98
Vandløbssystemer
19
29
55
98
Vandløbsnære arealer
27
16
55
98
Hegn, diger, grøfter og lignende
13
30
55
98
Skov og fredsskov
26
17
55
98
Skovrejsningsområder
7
36
55
98
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Figur 4. To eksempler på udpegning af økologiske forbindelser. Øverst fra Holstebro
Kommuneplan 2009. Nederst fra Skive Kommuneplan 2009.
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4.4.2 Potentielle økologiske forbindelser
For så vidt angår de potentielle økologiske forbindelser er det kun i yderst få tilfælde beskrevet,
hvilke arealtyper de består af. Denne type af økologisk forbindelse behandles derfor ikke
yderligere her.

4.4.3 Naturområder med særlige beskyttelsesinteresser
For naturområder med særlige beskyttelsesinteresser har fokus i undersøgelsen været på
grundlaget for udpegningen af områderne og i mindre grad på, hvilke type arealer der indgår.
Resultatet fordeler sig på de fem kategorier, vist i tabel 6. Som det ses, er udpegningsgrundlaget
”Rummer sjældne arter/naturtyper eller har stort naturindhold” det oftest nævnte
udpegningsgrundlag. Kategorien Andet/Ved ikke dækker over a) andre typer af
udpegningsgrundlag, fx beskrevet som ”kommunens vigtigste naturområder” (ikke defineret
nærmere), forskellige kombinationer af arealer/naturtyper (kyst, skov, lysåbne arealer,
lavtliggende arealer, mv.), eksisterende natur (ikke defineret nærmere), samt b) eksempler, hvor
der ikke har kunnet findes nogen beskrivelse af udpegningsgrundlag.
Tabel 6. Typer af udpegningsgrundlag, der nævnes i forbindelse med udpegning af naturområder
af særlig beskyttelsesinteresse.
Udpegningsgrundlag
Antal kommuner
Beskyttede områder generelt (primært § 3‐
15
områder og fredninger)
Natura 2000/Internationale
12
beskyttelsesområder nævnt specifikt
Rummer sjældne arter/naturtyper eller har
23
stort naturindhold
Større sammenhængende naturområder
12
Andet/Ved ikke
37

4.4.4 Potentielle naturområder
For potentielle naturområder fremgår det helt eller delvist af 19 kommuneplaner, hvilke
arealtyper der indgår i udpegningen. De oftest nævnte eksempler fremgår af tabel 7. Som det ses,
er landbrugsarealer i omdrift den hyppigst nævnte arealtype. Marginale jorder (begge kategorier
inkluderet, se tabel 7) nævnes imidlertid næsten lige så mange gange. Derudover nævnes fx også
(nævnt en gang hver): ”Skrånende arealer – over 6 % hældning og stejle skrænter”, ”Områder som
tidligere har rummet væsentlige naturværdier” samt ”Områder der anvendes til skovbrug”.
Tabel 7. Arealtyper, som oftest nævnes i forbindelse med udpegning af potentielle naturområder.
Arealtype
Antal kommuner
Landbrugsarealer i omdrift
9
Marginale landbrugsjorder – mellem eller i
4
tilknytning til eksisterende naturområder
Marginale landbrugsjorder
3
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4.5 Anvendelse af metoder til udpegning og afgrænsning
I undersøgelsen af kommuneplanerne er det også blevet noteret, hvis det fremgik, at der var
blevet anvendt en bestemt metode til udpegning af økologiske korridorer, naturområder med
særlige beskyttelsesinteresser mv.

4.5.1 Metoder til udpegning af økologiske forbindelser
Ved gennemgangen af kommuneplanerne blev der ikke fundet nogen bestemte metoder nævnt i
forbindelse med udpegning af økologiske forbindelser. Men i forbindelse med de interviews, der
blev gennemført, fremgik det, at Vejle Kommune i forbindelse med den kommende kommuneplan
(2013) havde udviklet en GIS‐baseret metode til udpegning (Vejle Kommune, 2013), som er blevet
anvendt i hele Trekantområdet (kommuneplansamarbejde). Metoden beskriver step‐by‐step,
hvilke data der med fordel kan bruges, herunder Natura 2000‐data, § 3‐data, vandløbsdata,
skovdata mv., og hvordan disse efterfølgende kan behandles og analyseres ved hjælp af forskellige
buffer‐ og oprensningsprocedurer, så en endelig afgrænsning og udpegning afslutningsvis kan
laves. Jævnfør beskrivelsen af metoden har den til formål at opfylde følgende:
a) Forbinde naturarealer af samme type (fx vandløbssystemer, tørre naturtyper – fx heder og
overdrev, træbevoksede naturtyper, mv.)
b) Tage udgangspunkt i bestemte arter
c) Forbinde kerneområder – Natura 2000 og særligt værdifulde naturområder
d) Skabe sammenhæng til naturkvalitetskortlægning
e) Understøtte rekreativ planlægning
Erfaringer fra anvendelsen af denne metode kan med fordel inddrages i udarbejdelsen af en GIS‐
baseret metode til kommunernes planlægning for de økologiske forbindelser. En delvist
tilsvarende metode kendes fra et arbejde, Region Sjælland har fået lavet for planlægning af
naturparker (Biomedia, 2011).

4.5.2 Metoder til udpegning af naturområder med særlige beskyttelsesinteresser
Af kommuneplanerne fremgik det, at flere kommuner havde anvendt naturkvalitetsplanlægning
som redskab til udpegning af naturområder med særlige beskyttelsesinteresser. I alt 18 kommuner
havde brugt naturkvalitetsplanlægning til afgrænsning. En del af disse kommuner havde imidlertid
overtaget udpegningen fra det tidligere amt og havde således ikke selv lavet udpegningen og
dermed brugt naturkvalitetsplanlægningsmetoden. Af flere kommuneplaner fremgik det dog, at
der var ambitioner om at bruge naturkvalitetsplanlægning som redskab til at udpege eller
opdatere naturområder med særlige beskyttelsesinteresser i den efterfølgende planperiode.

4.6 Fokus på bestemte arter eller naturtyper som grundlag for udpegninger
Det er kun ganske få kommuner, der nævner bestemte arter eller naturtyper i forbindelse med
udpegning af enten økologiske forbindelser eller naturområder med særlige beskyttelsesinteresser
i deres kommuneplan. En opgørelse over hvor mange kommuner der nævner arter eller
naturtyper inden for hver af de to typer af udpegninger, samt hvilke der oftest nævnes, fremgår af
underafsnittene neden for.
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4.6.1 Arter eller naturtyper i fokus ved udpegning af økologiske forbindelser
Arter eller naturtyper nævnes i 10 kommuneplaner i forbindelse med udpegning af økologiske
forbindelser. Som det fremgår af tabel 8, er ”styrkelse af forbindelser mellem Natura 2000‐
områder” det hyppigst nævnte formål i forbindelse med udpegning (6 kommuner).
Tabel 8. Fokus på bestemte arter eller naturtyper i forbindelse med udpegning af økologiske
forbindelser.
Arter eller naturtyper
Antal kommuner
Styrke forbindelser mellem Natura 2000‐
6
områder/Internationale beskyttelsesområder
Fokus på større pattedyr som odder, grævling
4
og mårdyr
Fokus på bl.a. levesteder for bilag‐IV‐arter og
1
sjældne arter
Fokus på arter på udpegningsgrundlaget for de
1
internationale naturområder samt rødlistearter
Fokus på løgfrø
1

4.6.2 Arter eller naturtyper i fokus ved udpegning af naturområder med særlige
beskyttelsesinteresser
I forbindelse med udpegning af naturområder med særlige beskyttelsesinteresser nævnes
specifikke arter eller naturtyper i relation til udpegningen kun i tre af kommuneplanerne. De tre
eksempler omfatter (antal kommuner i parentes): Naturområde, som rummer sjældne arter eller
naturtyper (1), tørre naturtyper (1), lavtliggende eng‐, mose‐ og strandengsarealer (1).

4.7 Retningslinjer i forbindelse med økologiske forbindelser
I 85 af kommuneplanerne er der beskrevet retningslinjer for de økologiske forbindelser.
Retningslinjer for potentielle økologiske forbindelser er ikke beskrevet separat, da de kun
beskrives separat i nogle ganske få kommuneplaner. De statsligt udmeldte retningslinjer (jf. tabel
1) omfatter én konkret retningslinje vedr. friholdelse af aktiviteter i form af byvækst mv. (markeret
med en asterisk * i tabel 9) samt en mere generel retningslinje vedr. varetagelse og etablering af
økologiske forbindelser. Sidstnævnte er i analysen blevet belyst ved at kategorisere de
retningslinjer, der nævnes i kommuneplanen (jf. kategorierne vist i tabel 9).
For 13 kommuner kunne der ikke findes nogen retningslinjer beskrevet. Disse er i tabel 9 opgjort
under kolonnen ”Ingen information”. De oftest nævnte retningslinjer er (antal kommuner i
parentes): ”Friholdelse af aktiviteter” (71), ”Udbygning/forbedring af eksisterende korridorer” (72)
samt ”Afværgeforanstaltninger i form af faunapassager/erstatningsbiotoper” (67).
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Tabel 9. Oversigt over typer af retningslinjer gældende for økologiske forbindelser.
Indhold af retningslinjer
Antal kommuner
Ja
Nævnes ikke
Ingen information
Friholdelse af aktiviteter (primært
71
14
13
bebyggelse og tekniske anlæg)*
Udbygning/forbedring af eksisterende 72
13
13
korridorer*
Fjernelse af eller
12
73
13
afværgeforanstaltninger i forbindelse
med eksisterende spærringer
Afværgeforanstaltninger i form af
67
18
13
faunapassager eller erstatnings‐
biotoper (fremadrettet)

I alt
98
98
98

98

4.8 Retningslinjer i forbindelse med naturområder
I 81 af kommuneplanerne er der beskrevet retningslinjer for naturområder med særlige
beskyttelsesinteresser. Retningslinjer for potentielle naturområder er kun i ganske få tilfælde
beskrevet separat og er derfor ikke opgjort for sig her.
De statsligt udmeldte retningslinjer op til kommuneplan 2009 (jf. tabel 1) omfatter én konkret
retningslinje vedr. friholdelse af aktiviteter i form af byvækst mv. (markeret med en asterisk * i
tabel 10) samt en mere generel retningslinje vedr. varetagelse af naturbeskyttelsesinteresserne,
herunder beliggenheden af naturområder med særlige beskyttelsesinteresser. Sidstnævnte er i
analysen blevet belyst ved at kategorisere de retningslinjer, der nævnes i kommuneplanen (jf.
kategorierne vist i tabel 10).
For 4 kommuner kunne der ikke findes beskrivelser af egentlige retningslinjer og for yderligere 13
var der ikke udpeget naturområder med særlige beskyttelsesinteresser. Tilsammen er disse 17
kommuner opgjort under kolonnen ”Ingen information” i tabel 10. Som det ses, er de oftest
nævnte retningslinjer (antal kommuner i parentes): ”Friholdelse af aktiviteter” (75), ”Naturpleje”
(63), ”Udbygning af eksisterende udpegninger” (68).
Tabel 10. Oversigt over typer af retningslinjer, beskrevet i de 98 kommuneplaner fra 2009
gældende for naturområder med særlige beskyttelsesinteresser.
Indhold af retningslinjer
Antal kommuner
Ja
Nævnes ikke
Ingen information I alt
Friholdelse af aktiviteter (primært
75
6
17
98
bebyggelse og tekniske anlæg)*
Naturpleje
Udbygning af eksisterende områder
med natur
Screening/sikring mod øget
næringsstofbelastning
Afværgeforanstaltninger i form af
erstatningsbiotoper

63
68

18
13

17
17

98
98

37

44

17

98

26

55

17

98
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4.9 Fremtidige planer om revidering eller nyudpegning af økologiske forbindelser
eller naturområder
I forbindelse med rundringningen blev kommunerne spurgt, hvorvidt de havde planer om at
revidere eksisterende udpegninger eller lave nye udpegninger i løbet af 2013 eller senere. I alt
svarede 60 kommuner, at de havde planer om at revidere eksisterende udpegninger eller lave nye
udpegninger i løbet af 2013. De resterende 38 kommuner svarede enten, at de havde planer om at
lave ændringer senere eller ingen planer havde. I figur 5 og 6 er vist to eksempler på kommuner,
som i forbindelse med den kommende kommuneplan 2013 har ændret i de eksisterende
udpegninger.
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Figur 5. Økologiske forbindelser (ØF). Øverst foreløbig udpegning til Vejle Kommuneplan 2013
(kp13) til sammenligning med gældende udpegning (nederst) fra Vejle Kommuneplan 2009 (kp09)
videreført fra Vejle Amts Regionplan.
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Figur 6. Særlige beskyttelsesinteresser (NSB). Øverst foreløbig udpegning til Odder Kommuneplan
2013 (kp13) til sammenligning med gældende udpegning (nederst) fra Odder Kommuneplan 2009.
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4.10 Tværkommunalt samarbejde
I forbindelse med rundringningen blev kommunerne også spurgt, hvorvidt de havde planer om
samarbejde med nabokommuner i forbindelse med fremtidig udpegning og/eller revidering af
udpegninger. Her svarede 61 kommuner ja til, at de havde planer om samarbejde. Spørgsmålet
omfattede ikke yderligere uddybning af samarbejdet, og der foreligger derfor ikke mere
information om samarbejdsform og lignende.

5. Kort og kortanalyser
I det følgende gives et overblik over de data, som er blevet indsamlet fra kommunerne. Endvidere
præsenteres også kort og resultater af kortanalyser. Kun kommuner, som har lavet ændringer i de
udpegninger, de overtog fra amterne frem til kommuneplan 2009, indgår i resultaterne. Antallet af
kommuner, der har sendt data, stemmer derfor ikke overens med resultaterne præsenteret i
afsnit 4.1, da disse også inkluderer ændringer, foretaget efter 2009 (baseret på
interviewundersøgelsen, hvor der også blev spurgt til ændringer, lavet op til den kommende
kommuneplan 2013).

5.1 Økologiske forbindelser
I alt leverede 28 kommuner data for udpegning af økologiske forbindelser gældende for
kommuneplan 2009. Et kort, der viser de 28 kommuner, kan ses i bilag 2, figur 13, og i bilag 3 kan
ses en oversigt over, hvilke kommuner det drejer sig om.

5.2 Potentielle økologiske forbindelser
I alt leverede 8 kommuner data for udpegning af potentielle økologiske forbindelser gældende for
kommuneplan 2009. Udpegningerne kan ses på kort i bilag 2, figur 14. En oversigt over hvilke
kommuner, vi har modtaget data fra, fremgår af bilag 3.

5.3 Naturområder med særlige beskyttelsesinteresser
I alt leverede 24 kommuner data for udpegning af naturområder med særlige
beskyttelsesinteresser. Udpegningerne kan ses på kort i bilag 2, figur 15. Jf. afsnit 4.1 er der
imidlertid kun 21 kommuner, som har tilkendegivet, at de har lavet ændringer i de udpegninger,
de havde overtaget fra amterne. En oversigt over hvilke kommuner, vi har modtaget data fra,
fremgår af bilag 3.

5.4 Potentielle naturområder
I alt leverede 14 kommuner data for udpegning af potentiel natur. Udpegningerne kan ses på kort i
bilag 2, figur 16. En oversigt over hvilke kommuner, vi har modtaget data fra, fremgår af bilag 3.
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5.5 Samlet naturnetværk – inklusiv udpegninger fra amternes regionplaner
For at give et samlet overblik over netværket af udpegede økologiske forbindelser og
naturområder med særlige beskyttelsesinteresser i kommuneplaner 2009, har vi sammenstillet et
kort (figur 7) bestående af følgende data:
a) Kommunernes udpegninger (2009) af naturområder med særlige beskyttelsesinteresser
b) Kommunernes udpegninger (2009) af økologiske forbindelser
b) Amternes udpegninger (2005) af naturområder med særlige beskyttelsesinteresser
d) Amternes udpegninger (2005) af økologiske forbindelser
Datasættet er blevet til ved at erstatte de 13 amters udpegninger med kommunernes for de
kommuner, hvor amternes udpegninger er blevet ændret, eller der er blevet lavet nye
udpegninger (anno 2009). De amtslige datasæt, som indgår i netværket, kan ses i tabel 11. Kun
amter, der har udpeget økologiske forbindelser og naturområder med særlige
beskyttelsesinteresser som separate temaer, er taget med. I alt har otte amter udpeget økologiske
forbindelser som separat tema, og 12 har udpeget naturområder med særlige
beskyttelsesinteresser. Det samlede nettoareal (uden overlappende udpegninger) for det samlede
naturnetværk er 942.244 ha.
Tabel 11. Oversigt over amter, som i deres regionplan eksplicit har udpeget økologiske
forbindelser og/eller naturområder med særlige beskyttelsesinteresser.
ØKOLOGISKE FORBINDELSER
Tidligere amt
Anvendt term i regionplan
HUR
Spredningskorridor
Nordjyllands Amt
Økologisk forbindelse
Ringkøbing Amt
Spredningskorridor
Sønderjyllands Amt
Økologisk forbindelse
Storstrøms Amt
Økologisk forbindelse
Vejle Amt
Økologisk forbindelse
Vestsjællands Amt
Økologisk forbindelse
Århus Amt
Spredningskorridor
NATUROMRÅDER MED SÆRLIGE BESKYTTELSESINTERESSER
Tidligere amt
Anvendt term i regionplan
HUR
Kerneområder
Nordjyllands Amt
Regionale naturområder
Bornholms Regionkommune
Særlige naturområder
Fyns Amt
Biologiske interesseområder, land
Ribe Amt
Naturområder
Ringkøbing Amt
Målsatte naturområder
Sønderjyllands Amt
Næringsfattige og biologisk mangfoldige naturområder
Storstrøms Amt
Regionale naturbeskyttelsesområder
Viborg Amt
Særlige beskyttelsesområder, land
Vejle Amt
Særligt værdifulde naturområder
Vestsjællands Amt
Regionale naturbeskyttelsesområder
Århus Amt
Målsatte naturområder

26

Figur 7. Kortet viser det samlede netværk af udpegede økologiske forbindelser samt udpegede
naturområder med særlige beskyttelsesinteresser i kommuneplaner 2009. For de kommuner, som
har ændret i de udpegninger, de overtog fra amterne, eller har lavet nye udpegninger, bruges
kommunernes data. For de resterende kommuner er de tidligere amters data blevet anvendt. Det
samlede netværk udgør 942.244 ha.
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5.5.1 Natura 2000, § 3 og fredet areal inkluderet i naturnetværket
Som det fremgik af afsnit 4.6, er det kun få kommuner, der nævner Natura 2000, beskyttede
områder mv. som grundlag for udpegning af økologiske forbindelser og naturområder med særlige
beskyttelsesinteresser. Vi har derfor undersøgt, vha. GIS analyser, hvor meget eksisterende
beskyttet natur, der samlet set er inkluderet i det udpegede netværk af økologiske forbindelser og
naturområder med særlige beskyttelsesinteresser. Som det fremgår af tabel 12så er i alt 353.750
ha på land omfattet af Natura 2000, og heraf er 237.054 ha inkluderet i netværket, svarende til 67
% eller 25 % af arealet af det samlede netværk. For udpegede naturområder med særlige
beskyttelsesinteresser indgår 183.573 ha, svarende til 52 %. For de § 3‐beskyttede arealer er 71 %
af det udpegede areal inkluderet, svarende til 31 % af det samlede netværk. For fredede områder
er 52 % af det udpegede areal inkluderet, svarende til 44 % af det samlede netværk.
Tabel 12. Oversigt over andel af beskyttede områder, som indgår i netværket af økologiske
forbindelser samt naturområder med særlige beskyttelsesinteresser. De anvendte data for Natura
2000 og de fredede arealer er fra 2013. Datasættet for de § 3‐beskyttede naturtyper er fra 2010
(det eksisterende datasæt er pt. ikke retvisende).
Beskyttet område Udpeget i alt
Indgår i netværk Andel af udpeget Andel af netværk
(ha)
(ha)
i alt
(942.244 ha)
Natura 2000
353.750
237.054
67 %
25.2 %
§ 3‐beskyttet natur 406.956
290.165 (heraf
71.3 %
30.8 %
258.472
terrestrisk)
Fredet
795.730
410.567
51.6 %
43.6 %

6. Diskussion
I det følgende diskuteres resultaterne fra undersøgelsen. Fokus for diskussionen er: a) Har
kommunerne fulgt de statslige udmeldinger til kommuneplan 2009?, b) Hvor er der behov for
udvikling af redskaber, bedre vejledning af kommunerne og mere information?

6.1 Økologiske og potentielle økologiske forbindelser
Som det fremgik af undersøgelsen, fulgte langt størstedelen af kommunerne det statslige krav om
udpegning af økologiske forbindelser, idet 84 kommuner havde udpegninger med i deres
kommuneplan 2009. Dog havde kun en mindre andel af dem (32) ændret i de udpegninger, de
havde overtaget fra amterne. For de 14 kommuner, hvor udpegning af økologiske forbindelser ikke
umiddelbart fremgik af kommuneplanen, skyldtes den manglende udpegning for nogle kommuner,
at der kun er et meget begrænset indhold af natur i kommunen (fx nogle bykommuner). Endvidere
har Naturstyrelsen oplyst, at de, som følge af at det var den første generation af kommuneplaner,
havde anlagt en mere lempelig indsigelsespolitik over for kommunerne, hvad angår undtagelser
fra det statsligt udmeldte krav om udpegning af økologiske forbindelser.
I forhold til udpegning af potentielle økologiske forbindelser fremgik det, at kun ganske få
kommuner (16) havde lavet udpegning. Denne udpegning er i ”Oversigt over statslige interesser i
kommuneplanlægningen 2009” (Miljøministeriet, 2006) imidlertid også kun defineret som noget
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kommunerne kan gøre. I ”Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013”
(Miljøministeriet, 2011) er ordlyden imidlertid blevet ændret, så udpegning af potentielle
økologiske forbindelser nu fremstår som et krav. Flere kommuner må derfor i den kommende
kommuneplan forventes at udpege potentielle økologiske forbindelser.
Det fremgik af resultaterne (4.4.1), at der er stor variation, dels i udpegningsgrundlaget for de
økologiske forbindelser mht. hvilke arealtyper der indgår, dels i afgrænsningen af de økologiske
forbindelser på kort (jf. figur 4). Af afsnit 4.4.1 fremgik det imidlertid, at de hyppigst nævnte
arealtyper, som indgår, er nogle af de natur‐ og arealtyper, man opfodrer til at bruge i ”Oversigt
over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2009” (Miljøministeriet, 2006). Dette indikerer,
at opfordringen til at tage udgangspunkt i disse arealtyper i nogen grad bliver fulgt af
kommunerne. Desuden må en vis variation af naturlige årsager også forventes som følge af
forskelle i landskabsmorfologi de enkelte kommuner imellem.
Ser man i øvrigt på forskelle og ligheder mellem de nye udpegninger (fra kommuneplan 2009) og
de tidligere udpegninger (fra amterne), så viser figur 8 og figur 9, at der for nogle af kommunerne
ser ud til at være tale om marginale forskelle, og for andre er tale om mere markante ændringer.
De mest markante ændringer ses for Odense, Vejen og Thisted kommuner. For Odense Kommune
skyldes ændringen, at der i Fyns Amts regionplan ikke er udpeget økologiske forbindelser som et
separat tema. For Vejen Kommune skyldes ændringen, at den nuværende kommuneafgrænsning
tidligere omfattede to amter (hhv. Sønderjyllands og Ringkøbing amter), og at kun Sønderjyllands
Amt havde udpeget et separat tema for økologiske forbindelser. For Thisted og Morsø kommuner
skyldes ændringen, at dét Viborg Amt havde udpeget som naturområder med særlige
beskyttelsesinteresser i regionplanen, har Thisted og Morsø Kommuner omdøbt til økologiske
forbindelser i deres kommuneplan.
Variationen i brug af data samt afgrænsning af udpegninger samlet set indikerer imidlertid, at der
med fordel kunne udarbejdes en vejledning til udpegning af økologiske forbindelser samt udvikles
en metode til formålet – gerne GIS‐baseret.
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Figur 8. Udpegning af økologiske forbindelser (ØF) for de 28 kommuner, som i forbindelse med
kommuneplan 2009 har ændret eller lavet nye udpegninger i forhold til dem, de overtog fra
amterne.
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Figur 9. Udpegning af økologiske forbindelser (ØF) – her vist med amternes data – for de 28
kommuner, som i forbindelse med kommuneplan 2009 har ændret eller lavet nye udpegninger i
forhold til dem, de overtog fra amterne.
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6.2 Områder med særlige beskyttelsesinteresser og potentielle naturområder
Som det fremgik af undersøgelsen, fulgte langt størstedelen af kommunerne det statslige krav om
udpegning af naturområder med særlige beskyttelsesinteresser, idet 85 kommuner havde
udpegninger med i deres kommuneplan 2009. Dog havde kun en mindre andel af dem (21) ændret
i de udpegninger, de havde overtaget fra amterne. For de 13 kommuner, hvor udpegning af
naturområder med særlige beskyttelsesinteresser ikke umiddelbart fremgik af kommuneplanen,
skyldtes den manglende udpegning for nogle kommuner, at der kun er et meget begrænset
indhold af natur i kommunen (fx nogle bykommuner). Endvidere har Naturstyrelsen oplyst, at de,
som følge af at det var den første generation af kommuneplaner, havde anlagt en mere lempelig
indsigelsespolitik over for kommunerne i forhold til undtagelser fra det statsligt udmeldte krav om
udpegning af naturområder med særlige beskyttelsesinteresser.
Hvad angår udpegning af potentielle naturområder, fremgik det, at 35 kommuner havde udpeget
arealer i kommuneplanen. Denne udpegning er i ”Oversigt over statslige interesser i
kommuneplanlægningen 2009” (Miljøministeriet, 2006) imidlertid også kun defineret som noget
kommunerne kan gøre. I ”Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013”
(Miljøministeriet, 2011) er ordlyden imidlertid blevet ændret, så udpegning af potentielle
naturområder nu fremstår som et krav. Flere kommuner må derfor i den kommende
kommuneplan 2013 forventes at udpege potentielle naturområder.
I ”Vejledning om kommuneplanlægning” (Miljøministeriet, 2008) fremgår det, at der ”Med særlige
naturbeskyttelsesinteresser forstås Natura 2000‐områder, generelt beskyttede naturområder efter
naturbeskyttelseslovens § 3 (…)” mv. Med andre ord bør Natura 2000‐områder ifølge
Miljøministeriets anbefalinger indgå i de udpegede naturområder med særlige
beskyttelsesinteresser. Som resultaterne imidlertid viste (4.4.3), så fremgår det kun eksplicit af 12
kommuneplaner, at Natura 2000‐områder indgår som en del af de udpegede naturområder med
særlige beskyttelsesinteresser. Dog viste GIS‐analysen, at 52 % af Natura 2000‐arealet på land er
inkluderet i netværket af udpegede naturområder med særlige beskyttelsesinteresser. Det ser
således ud til, at en del af Natura 2000‐arealet er udpeget, men blot ikke nævnes eksplicit i
kommuneplanen. Med 52 % af Natura 2000‐arealet inkluderet, er der imidlertid stadig 48 %, som
ikke er udpeget som naturområder med særlige beskyttelsesinteresser. Nogle Natura 2000‐
områder indeholder imidlertid arealer, som ikke er naturarealer, og derfor vil der sandsynligvis
være noget Natura 2000‐areal, som kommunerne ikke udpeger som naturområde med særlige
beskyttelsesinteresser.
Hvad angår beskyttede § 3‐naturtyper og fredede områder, viste GIS‐analysen, at hhv. 71 % og 52
% af arealet er inkluderet i netværket, hvilket således viser, at disse udpegninger er godt
repræsenteret i netværket. Nogle kommuner har valgt at udpege alle deres § 3‐beskyttede
områder som naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser. Om end det ikke er
præciseret i de statslige udmeldinger, så bør der ligge en kvalitetsvurdering til grund for
udpegningen.
Ser man i øvrigt på forskelle og ligheder mellem de nye udpegninger (fra kommuneplan 2009) og
de tidligere udpegninger (fra amterne), så viser figur 10 og figur 11, at der for nogle af
kommunerne ser ud til at være tale om marginale forskelle og for andre mere markante
ændringer. En tolkning af forskellene kan være svær, da der ikke nødvendigvis er konsistens
mellem kommunernes og amternes brug af begreber, samt hvilke arealtyper der er omfattet af
udpegningerne.
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Variationen i brug af data samt afgrænsning af udpegninger samlet set indikerer imidlertid, at der
med fordel kunne udvikles en vejledning til udpegning af naturområder med særlige
beskyttelsesinteresser samt udvikles en metode til formålet – gerne GIS‐baseret.
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Figur 10. Udpegning af naturområder med særlige beskyttelsesbestemmelser (NSB) for de 24
kommuner, som i forbindelse med kommuneplan 2009 har ændret eller lavet nye udpegninger i
forhold til dem, de overtog fra amterne.
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Figur 11. Udpegning af naturområder med særlige beskyttelsesbestemmelser (NSB) – her vist med
amternes data – for de 24 kommuner, som i forbindelse med kommuneplan 2009 har ændret eller
lavet nye udpegninger i forhold til dem, de overtog fra amterne.
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6.3 Manglende målretning af udpegning af økologiske forbindelser
Som det fremgik af resultatafsnittet, er det kun ganske få kommuner, som nævner specifikke arter
eller naturtyper som grundlag for udpegning af økologiske forbindelser. Det hænger sandsynligvis
sammen med, at en målrettet indsats mod bestemte arter kræver et godt og detaljeret overblik
over kommunens naturindhold. Dette overblik mangler mange kommuner sandsynligvis endnu.
Men i takt med, at naturkvalitetsplanlægningen vinder frem, kombineret med opdateringen af § 3‐
områderne jf. aftalen mellem Miljøministeriet og KL af 19. november 2010 (Miljøministeriet,
2010), samt at flere kommuner gør brug af data fra NOVANA2‐overvågningen, kan det forventes,
at flere kommuner i den nærmeste fremtid vil få et større overblik over deres naturindhold og
dermed i højere grad vil kunne målrette udpegningen af økologiske forbindelser, som der også
opfordres til i ”Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2009”
(Miljøministeriet, 2006), jf. tabel 1.

6.4 Naturkvalitetsplanlægning som redskab til afgrænsning af vigtige naturområder
I alt 18 kommuner havde brugt naturkvalitetsplanlægning til udpegning og afgrænsning af vigtige
naturområder (naturområder med særlige beskyttelsesinteresser). For de fleste kommuners
vedkommende var udpegningerne imidlertid overtaget fra amterne og ikke noget, de selv havde
lavet. Af flere kommuneplaner fremgik det dog, at der var ambitioner om at bruge
naturkvalitetsplanlægning som redskab til at udpege eller opdatere naturområder med særlige
beskyttelsesinteresser i den efterfølgende planperiode. Opfordringen i ”Oversigt over statslige
interesser i kommuneplanlægningen 2009” (Miljøministeriet, 2006) til at bruge
naturkvalitetsplanlægning som redskab til administration af naturområderne ser således ud til i
nogen grad at blive fulgt.
, DCE (Nationalt Center for Miljø og Energi) har udviklet en metode til registrering og besigtigelse
af § 3‐arealer (Fredshavn et al., 2009), den sikrer en bedre og mere udbredt brug af data fra
NOVANA‐overvågningen samt opdatering af § 3‐registreringerne som følge af det igangværende §
3‐registreringsprojekt (Miljøministeriet, 2010). Derved er der fremadrettetgrundlag for at skabe et
mere ensartet fundament for udpegning af naturområder med særlige beskyttelsesinteresser,
således at der kan ske en opdatering af amternes udpegninger.

6.5 Brug af begreber
Om end der ikke er lavet nogen opgørelse over antallet af anvendte begreber, så viste
undersøgelsen, at der blev brugt en lang række forskellige begreber for økologiske forbindelser,
naturområder med særlige beskyttelsesinteresser mv. Den store variation har til tider gjort det
svært at fastlægge, hvorvidt de anvendte begreber i kommuneplanen kunne sidestilles med de
begreber, der anvendes i ”Vejledning om kommuneplanlægning” (Miljøministeriet, 2008). En af
grundene til den store variation i anvendelsen af begreber er, at mange kommuner har overført
amtets udpegninger direkte til kommuneplanen og derfor også har overført den anvendte
terminologi herfra. Med den kommende generation af nye kommuneplaner må det kunne
forventes, at flere kommuner vil tage de anvendte begreber i vejledningen i brug. Men en
understregning af vigtigheden af at bruge de samme begreber i forbindelse med en revidering af
2

NOVANA er det Det Nationale program for Overvågning af VAndmiljøet og NAturen
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vejledning om kommuneplanlægning ville sikkert yderligere kunne udbrede brugen af begreberne
og dermed præcist afspejle planlovens krav om at udpege økologiske forbindelser og særlige
naturområder, både eksisterende og potentielle. En anden problematik vedrørende brugen af
begreber er, at der er hel del variation i kommunernes tolkning af indholdet af især potentielle
økologiske forbindelser samt potentielle naturområder. Disse udpegninger, og hvordan de
anvendes i praksis, er også kun meget begrænset forklaret i de statslige udmeldinger, hvilket
sandsynligvis er en del af årsagen til den store variation. Afslutningsvis gav nogle kommuner under
interviewet udtryk for, at begrebet ”økologiske forbindelser” gav anledning til forvirring i
forbindelse med dialog og kommunikation med politikere og borgere. Forvirringen skyldes, at
mange misforstår begrebet og fejlagtigt tror, at det har noget med økologisk landbrug/produktion
at gøre. Deres erfaring var her, at begrebet ”spredningskorridor” fungerede bedre.

6.6 Retningslinjer for økologiske forbindelser og naturområder med særlige
beskyttelsesinteresser
6.6.1 Retningslinjer for økologiske forbindelser
Undersøgelsen af retningslinjerne viste, at for de økologiske forbindelser havde langt størstedelen
af kommunerne indskrevet den af retningslinjerne fra de statslige udmeldinger, som er mest
konkret:
 Friholdelse af forskellige typer af aktiviteter, fx byvækst, veje, mv. (71 kommuner).
At 17 kommuner ikke har fulgt denne retningslinje, skyldes dels, at flere bykommuner ikke har
valgt at behandle emnet økologiske forbindelser, dels at der også er nogle (ikke by‐) kommuner,
hvor det ikke har været muligt at finde en retningslinje vedr. friholdelse af aktiviteter mv.
For den mere generelt udmeldte retningslinje vedr. varetagelse og etablering af økologiske
forbindelser viste undersøgelsen, at mange kommuner har indskrevet retningslinjer for:
 Udbygning og supplering af de eksisterende økologiske forbindelser (72 kommuner)
 Etablering af faunapassager eller erstatningsbiotoper i tilfælde af indgreb fremadrettet (67
kommuner).
Derudover blev det også undersøgt, hvor mange kommuner der havde indskrevet en retningslinje
vedr. fjernelse af eksisterende spærringer eller afværgeforanstaltninger. Kun 12 kommuner havde
indskrevet en retningslinje for dette. Der opfordres i ”Oversigt over statslige interesser i
kommuneplanlægningen 2009” (Miljøministeriet, 2006) til, at kommunerne kortlægger barrierer i
de økologiske forbindelser. Kun ganske få kommuner havde imidlertid kortlagt disse (det er dog
ikke undersøgt hvor mange præcist). For en optimal forvaltning af de økologiske forbindelser bør
disse barrierer fremadrettet kortlægges. Den statslige opfordring udmeldt i ”Oversigt over
statslige interesser i kommuneplanlægningen 2009” (Miljøministeriet, 2006) fremgår imidlertid
ikke af den seneste statslige udmelding (Miljøministeriet, 2011).

6.6.2 Retningslinjer for naturområder med særlige beskyttelsesinteresser
Hvad angår retningslinjerne, gældende for naturområder med særlige beskyttelsesinteresser,
fremgik det af undersøgelsen, at de fleste af kommunerne havde indskrevet den af
retningslinjerne fra de statslige udmeldinger, som er mest konkret:
 Friholdelse af forskellige typer af aktiviteter, fx byvækst, veje, mv. (75 kommuner).

37

At 13 kommuner ikke har fulgt denne retningslinje skyldes dels at flere bykommuner ikke har valgt
at udpege naturområder med særlige beskyttelsesinteresser, dels at der også er nogle (ikke by‐)
kommuner, hvor det ikke har været muligt at finde en retningslinje vedr. friholdelse af aktiviteter
mv.
For den mere generelt udmeldte retningslinje vedr. retningslinjer for varetagelsen af
naturbeskyttelsesinteresserne viste undersøgelsen, at mange kommuner har indskrevet
retningslinjer for:
 Udbygning eller forbedring af eksisterende områder (68 kommuner)
 Naturpleje som en retningslinje eller eksplicit målsætning (63 kommuner)
 Screening eller sikring mod øget næringsstofbelastning (37 kommuner)
 Afværgeforanstaltninger i form af erstatningsbiotoper i forbindelse med eventuelle indgreb
eller ændringer (26 kommuner)
At screening eller sikring mod næringsstofbelastning ikke nævnes af så mange kommuner, hænger
bl.a. sammen med, at det ikke er relevant med sådan en retningslinje for alle kommuner, fx
kommuner med få husdyr. Men for kommuner med mange husdyr kan det være hensigtsmæssigt
med en retningslinje, der præciserer en praksis (i forlængelse af husdyrgodkendelsesloven) i
forbindelse med næringsstofbelastning af beskyttede naturområder. Ønsket om en sådan
retningslinje fremgår også af ”Vejledning om kommuneplanlægning” (Miljøministeriet, 2008) jf.:
”retningslinjerne for varetagelse af naturinteresserne skal danne grundlag for planlægningen og
for administrationen af planlovens landzonebestemmelser, husdyrgodkendelsesloven og øvrige
bestemmelser” (…).
I forhold til erstatningsbiotoper i forbindelse med eventuelle indgreb behøver det lave antal af
kommuner, som nævner dette, ikke at afspejle, at disse kommuner ikke tager hensyn.
Forklaringen på det lave antal kan også være, at mange af kommunerne så vidt muligt vil undgå
indgreb og derfor ikke har set det nødvendigt at inkludere en retningslinje vedrørende
erstatningsbiotoper. Endvidere kan der også ligge et problem i signalværdien ved en sådan
retningslinje, forstået på den måde, at retningslinjen kan tolkes sådan, at indgreb er legale, så
længe det tabte blot erstattes af noget nyt.

7. Anbefalinger
I de følgende afsnit præsenteres anbefalingerne på baggrund af denne undersøgelse.

7.1 Vejledning samt metode til udpegning af økologiske forbindelser
Som følge af variationen i hvilke kortdata kommunerne bruger som grundlag for udpegning af
økologiske forbindelser og manglen på en, for kommunerne, fælles brugbar metode til udpegning,
anbefaler vi, at der dels udvikles en vejledning til udpegning af økologiske forbindelser, dels
udvikles en metode (GIS‐baseret) til formålet.
I forbindelse med undersøgelsen kom det frem, at Vejle Kommune har udviklet en GIS‐baseret
metode (Vejle Kommune, 2012) til udpegning af økologiske forbindelser (se figur 12), som de i
forbindelse med den kommende kommuneplan 2013 har anvendt til at revidere deres tidligere
udpegninger for hele Trekantområdet (hvor de seks kommuner Billund, Fredericia, Kolding,
Middelfart, Vejle og Vejen har et tæt kommuneplansamarbejde). Der findes imidlertid også andre
GIS‐baserede værktøjer til udpegning og afgrænsning af økologiske forbindelser, dels herhjemme,
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fx Biomedia (2011), dels i udlandet (fx CorridorDesign, 2013). En nærmere undersøgelse af hvilken
af de metoder der findes, som fungerer bedst, foreslås udarbejdet. Herefter kan en metode
videreudvikles og beskrives og efterfølgende tages i brug herhjemme – eventuelt som et værktøj,
der kan stilles til rådighed for kommunerne. Brugen af den samme metode i alle landets
kommuner ville gøre udpegningen af økologiske forbindelser betydeligt mere ensartet og
gennemskuelig.
Figur 8. Eksempel fra den GIS‐metode, Vejle Kommune har udviklet til udpegning af økologiske
forbindelser.

7.2 Målrette udpegning af økologiske og potentielle økologiske forbindelser
Kun få kommuner har fokus på bestemte arter i forbindelse med udpegning af økologiske
forbindelser. Vi vil på den baggrund anbefale, at kommunerne fortsat opfordres til, jf. ”Oversigt
over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2009” (Miljøministeriet, 2006), at udpegning af
økologiske forbindelser målrettes bestemte arter eller artsgrupper med henblik på at forbedre
effekten af udpegningerne. Denne opfordring er imidlertid fjernet fra den seneste statslige
udmelding (Miljøministeriet, 2011).
Konkret kunne udpegningen målrettes Natura 2000‐områder, lokaliteter med rødlistede arter
og/eller bilag‐IV‐arter, og lokaliteter udpeget som naturområder med særlige
beskyttelsesinteresser. De prioriterede lokaliteter (kerneområder) kunne efterfølgende fungere
som input‐data i den føromtalte GIS‐model, hvilket ville målrette udpegningen af de økologiske
forbindelser og potentielle økologiske forbindelser.
En fremgangsmetode vedrørende målretning af udpegning af økologiske forbindelser er i øvrigt
behandlet og beskrevet uddybende i ”Planlægning og forvaltning af økologiske forbindelser”
(Vejre, 2008), som kommunerne eventuelt kan henvises til for yderligere inspiration.
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7.3 Fortsætte implementering og brug af naturkvalitetsplanlægning som redskab til
at udpege naturområder med særlige beskyttelsesinteresser
En del kommuner har enten brugt naturkvalitetsplanlægning konkret som redskab til udpegning
og afgrænsning af vigtige naturområder eller har overtaget udpegninger fra amterne, som er lavet
på baggrund af naturkvalitetsplanlægning. Af flere kommuneplaner fremgik det også, at der var
planer om at bruge naturkvalitetsplanlægning som redskab til at udpege eller opdatere
naturområder med særlige beskyttelsesinteresser i fremtiden. Statens opfordring til at bruge
naturkvalitetsplanlægning, jf. ”Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2009”
(Miljøministeriet, 2006), ser således ud til at blive fulgt. Vi vil imidlertid anbefale, at kommunerne
fortsat opfordres til, som det også sker i den statslige udmelding fra 2011 (Miljøministeriet, 2011),
at bruge naturkvalitetsplanlægning, herunder som redskab til at udpege naturområder med
særlige beskyttelsesinteresser. I en fremtidig vejledning, som foreslås på baggrund af denne
analyse, kan det med fordel yderligere beskrives, hvordan der udpeges særlige
naturbeskyttelsesområder på denne baggrund mv. Naturkvalitetsplanlægning udgør et væsentligt
grundlag, som med fordel kan suppleres med en GIS‐baseret metode, der samlet kan håndtere de
forskellige typer af relevante data for de vigtigste naturområder, herunder også Natura 2000,
områder med rødlistede arter og bilag‐IV‐arter mv. Dette vil dels forbedre, dels ensarte
udpegningen af naturområder med særlige beskyttelsesinteresser. Vi vil derfor anbefale, at det
undersøges nærmere, hvilke GIS‐baserede værktøjer, der eksisterer og eventuelt kan anvendes.
Samtidig vil vi også anbefale, at der udarbejdes en vejledning, der beskriver, hvilke data der skal
indgå, og hvorledes disse behandles forud for en udpegning.

7.4 Mere fokus på Natura 2000‐områder og sårbare arter
Undersøgelsen viste, at det kun fremgik eksplicit af relativt få kommuneplaner (12), at Natura
2000‐områder indgår som en del af de udpegede naturområder med særlige
beskyttelsesinteresser. Endvidere viste vores GIS‐analyse, at 48 % af det udpegede Natura 2000‐
areal ikke er inkluderet på trods af, at det eksplicit fremgår af ”Vejledning om
kommuneplanlægning” (Miljøministeriet, 2008), at disse områder skal indgå som en del af de
særlige naturbeskyttelsesinteresser. Vi vil derfor anbefale, at det undersøges nærmere, hvorfor 48
% af det udpegede Natura 2000‐areal ikke er inkluderet.
Hvad angår § 3‐beskyttede arealer og fredede områder, er begge udpegninger godt repræsenteret
i netværket. Det bør dog overvejes, om det fremadrettet skal præciseres i de statslige
udmeldinger, at der bør ligge en form for kvalitetsvurdering til grund for udpegningen af områder
som naturområder med særlige beskyttelsesinteresser.
Undersøgelsen viste også, at kun en fjerdedel af kommunerne nævner sjældne/sårbare arter som
grundlag for udpegning af naturområder med særlige beskyttelsesinteresser.
Fremadrettet vil vi endvidere anbefale, at kommunerne opfordres til at prioritere lokaliteter og
områder, som huser sjældne/sårbare arter, samt områder som er omfattet af Natura 2000, ud
over andre områder med god naturkvalitet. Disse naturområder bør, som før nævnt, indgå i en
GIS‐baseret model til udpegning af naturområder med særlige beskyttelsesinteresser.
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7.5 Ensretning vedrørende brug af begreber samt bedre definitioner
Der bruges en lang række forskellige begreber, som helt eller delvist kan sidestilles med de
begreber, der bruges i ”Vejledning om kommuneplanlægning” (Miljøministeriet, 2008). Men
brugen af de mange forskellige begreber og termer gør det imidlertid svært i forbindelse med fx
undersøgelser som denne at få et klart og præcist overblik. Vi anbefaler derfor, at brugen af
begreber fremadrettet ensrettes, og at kommunerne opfordres til at bruge den anvendte
terminologi fra de statslige vejledninger.
Endvidere er der behov for at få præciseret indholdet og brugen af de enkelte begreber, herunder
især potentielle økologiske forbindelser samt potentielle naturområder, da der ser ud til at være
en del variation i kommunernes tolkning af indholdet af disse udpegninger. Det bør derfor
forklares og præciseres nærmere, herunder gerne med konkrete eksempler, hvorledes disse
udpegninger skal bruges. I mange tilfælde vil/kan et potentielt naturområde også udgøre en
potentiel økologisk forbindelse, men skal området så omfattes af begge udpegninger? Endelig bør
det fremadrettet fremgå af de statslige udmeldinger, at termen ”spredningskorridor” kan
anvendes på lige fod med termen ”økologiske forbindelser”, idet flere kommuner har givet udtryk
for, at brugen af sidstnævnte kan give anledning til forvirring i forbindelse med dialog med
politikere og borgere, som tror det har noget med økologisk landbrug og produktion at gøre.

7.6 Flere retningslinjer
Af undersøgelsen fremgik det bl.a., at ”fjernelse af eksisterende spærringer eller
afværgeforanstaltninger ifm. eksisterende spærringer” ved økologiske forbindelser kun nævnes
som retningslinje af 12 kommuner. Ligeledes viste undersøgelsen, at kun få kommuner har
kortlagt eksisterende barrierer. Imidlertid er der ikke i de statslige udmeldinger defineret noget
krav om en sådan retningslinje. Omvendt opfordrer staten til, at kommunerne kortlægger
barrierer (Miljøministeriet, 2006). Vi vil derfor anbefale, 1) at kommunerne i relation til økologiske
barrierer opfordres til at inkludere retningslinjer, der vedrører fjernelse af eksisterende barrierer
og/eller vedrører etablering af afværgeforanstaltninger i forbindelse med eventuelt kommende
barrierer, samt 2) at et vejledende kort over (mulige) barrierer udarbejdes og gøres tilgængeligt
for kommunerne. Dette kortværk kan eventuelt kombineres med data fra DMU’s
kortlægningsprojekt over såkaldte sorte faunastrækninger, som er steder med mange trafikdræbte
dyr (jf. Andersen og Madsen, 2007).
For kommuner med mange husdyrbesætninger vil vi ligeledes anbefale, at kommunerne opfordres
til at inkludere en retningslinje, der vedrører screening/sikring mod øget næringsstofbelastning (fx
fastsatte tålegrænser) i forbindelse med fx udvidelse af husdyrbrug beliggende i nærheden af
naturområder med særlige beskyttelsesinteresser, således at husdyrgodkendelseslovens regler
også klart afspejles i kommunernes naturforvaltningspraksis.

7.7 Ny undersøgelse efter 2013
Som følge af at mange kommuner har givet udtryk for (jf. afsnit 4.9), at de har planer om at
revidere eller lave nye udpegninger i 2013 eller senere, vil vi anbefale, at der laves en opdatering
af denne undersøgelse efter 2013, herunder en sammenstilling af kommunernes planlægning for
naturinteresserne og de økologiske forbindelser på et Danmarkskort.
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Bilag 1
Tabel 13. Oversigt over, hvilke kommuner som har ændret i de udpegninger, de overtog fra
amterne i forbindelse med kommuneplan 09 samt oversigt over hvilke udpegninger, kommunerne
har lavet (status 2009).
Kommune

Albertslund
Kommune
Allerød
Kommune
Assens
Kommune
Ballerup
Kommune
Billund
Kommune
Bornholms
Regionskomm
une
Brøndby
Kommune
Brønderslev‐
Dronninglund
Dragør
Kommune
(Taarnby)
Egedal
Kommune
Esbjerg
Kommune
Fanø
Kommune
Favrskov
Kommune
Faxe
Kommune
Fredensborg
Kommune
Fredericia
Kommune
Frederiksberg
Kommune
Frederikshavn
Kommune
Frederikssund
Kommune
Furesø
Kommune

Kommunenr.

Ændret i
amtsdata
Ja/Nej

Er økologiske
forbindelser
udpeget?

Er potentielle
økologiske
forbindelser
udpeget?

Er områder
med særlige
naturbeskyt‐
telsesinteress
er udpeget?

Er potentielle
naturområder
udpeget?

165

Ja

Nej

Nej

Ja

Nej

201

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

420

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

151

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

530

Ja

Ja

Nej

Ja

Nej

400

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

153

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

810

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

155

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

240

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

561

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

563

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

710

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

320

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

210

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

607

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

147

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

813

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

250

Ja

Ja

Nej

Ja

Nej

190

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej
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Kommune

Faaborg‐
Midtfyn
Kommune
Gentofte
Kommune
Gladsaxe
Kommune
Glostrup
Kommune
Greve
Kommune
Gribskov
Kommune
Guldborgsund
Kommune
Haderslev
Kommune
Halsnæs
Kommune
Hedensted
Kommune
Helsingør
Kommune
Herlev
Kommune
Herning
Kommune
Hillerød
Kommune
Hjørring
Kommune
Holbæk
Kommune
Holstebro
Kommune
Horsens
Kommune
Hvidovre
Kommune
Høje‐Taastrup
Kommune
Hørsholm
Kommune
Ikast‐Brande
Kommune
Ishøj
Kommune
Jammerbugt
Kommune

Kommunenr.

Ændret i
amtsdata
Ja/Nej

Er økologiske
forbindelser
udpeget?

Er potentielle
økologiske
forbindelser
udpeget?

Er områder
med særlige
naturbeskyt‐
telsesinteress
er udpeget?

Er potentielle
naturområder
udpeget?

430

Nej

Ja

Nej

Ja

Ja

157

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

159

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

161

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

253

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

270

Ja

Ja

Nej

Ja

Nej

376

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

510

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

260

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

766

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

217

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

163

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

657

Nej

Ja

Nej

Ja

Ja

219

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

860

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

316

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

661

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

615

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

167

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

169

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

223

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

756

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

183

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

849

Ja

Ja

Nej

Ja

Nej
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Kommune

Kalundborg
Kommune
Kerteminde
Kommune
Kolding
Kommune
Københavns
Kommune
Køge
Kommune
Langeland
Kommune
Lejre
Kommune
Lemvig
Kommune
Lolland
Kommune
Lyngby‐
Taarbæk
Kommune
Læsø
Kommune
Mariagerfjord
Kommune
Middelfart
Kommune
Morsø
Kommune
Norddjurs
Kommune
Nordfyns
Kommune
Nyborg
Kommune
Næstved
Kommune
Odder
Kommune
Odense
Kommune
Odsherred
Kommune
Randers
Kommune
Rebild
Kommune

Kommunenr.

Ændret i
amtsdata
Ja/Nej

Er økologiske
forbindelser
udpeget?

Er potentielle
økologiske
forbindelser
udpeget?

Er områder
med særlige
naturbeskyt‐
telsesinteress
er udpeget?

Er potentielle
naturområder
udpeget?

326

Ja

Ja

Nej

Ja

Nej

440

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

621

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

101

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

259

Ja

Ja

Nej

Ja

Nej

482

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

350

Ja

Ja

Nej

Ja

Nej

665

Nej

Ja

Nej

Ja

Ja

360

Ja

Ja

Nej

Ja

Nej

173

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

825

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

846

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

410

Nej

Ja

Nej

Ja

Ja

773

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

707

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

440

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

450

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

370

Ja

Ja

Nej

Ja

Nej

727

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

461

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

306

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

730

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

840

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej
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Kommune

Ringkøbing‐
Skjern
Kommune
Ringsted
Kommune
Roskilde
Kommune
Rudersdal
Kommune
Rødovre
Kommune
Samsø
Kommune
Silkeborg
Kommune
Skanderborg
Kommune
Skive
Kommune
Slagelse
Kommune
Solrød
Kommune
Sorø
Kommune
Stevns
Kommune
Struer
Kommune
Svendborg
Kommune
Syddjurs
Kommune
Sønderborg
Kommune
Thisted
Kommune
Tønder
Kommune
Tårnby
Kommune
Vallensbæk
Kommune
Varde
Kommune
Vejen
Kommune
Vejle
Kommune

Kommunenr.

Ændret i
amtsdata
Ja/Nej

Er økologiske
forbindelser
udpeget?

Er potentielle
økologiske
forbindelser
udpeget?

Er områder
med særlige
naturbeskyt‐
telsesinteress
er udpeget?

Er potentielle
naturområder
udpeget?

760

Nej

Ja

Nej

Ja

Ja

329

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

265

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

230

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

175

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

741

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

740

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

746

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

779

Ja

Ja

Nej

Ja

Nej

330

Ja

Ja

Nej

Ja

Nej

269

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

340

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

336

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

671

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

479

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

706

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

540

Nej

Ja

Nej

Ja

Ja

787

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

550

Nej

Ja

Nej

Ja

Ja

185

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

187

Ja

Ja

Nej

Ja

Nej

573

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

575

Ja

Ja

Nej

Ja

Nej

630

Ja

Ja

Nej

Ja

Nej
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Kommune

Kommunenr.

Ændret i
amtsdata
Ja/Nej

Er økologiske
forbindelser
udpeget?

Er potentielle
økologiske
forbindelser
udpeget?

Er områder
med særlige
naturbeskyt‐
telsesinteress
er udpeget?

Er potentielle
naturområder
udpeget?

Vesthimmerla
nds Kommune

820

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Viborg
Kommune

791

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

390

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

492

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

580

Nej

Ja

Nej

Ja

Ja

851

Ja

Ja

Nej

Ja

Nej

751

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

39

84

16

85

35

Vordingborg
Kommune
Ærø
Kommune
Aabenraa
Kommune
Aalborg
Kommune
Aarhus
Kommune
I alt
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Bilag 2
Figur 9. Kortet viser de 28 kommuner, som i forbindelse med kommuneplan 2009 har foretaget
ændringer i udpegningen af de økologiske forbindelser (ØF), som de overtog fra amterne.
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Figur 10. Kortet viser de otte kommuner, som i forbindelse med kommuneplan 2009 har foretaget
ændringer i udpegningen af de potentielle økologiske forbindelser (PØF), som de overtog fra
amterne.
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Figur 11. Kortet viser de 24 kommuner, som i forbindelse med kommuneplan 2009 har foretaget
ændringer i udpegningen af naturområder med særlige beskyttelsesinteresser (NSB), som de
overtog fra amterne.
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Figur 12. Kortet viser de 14 kommuner, som i forbindelse med kommuneplan 2009 har foretaget
ændringer i udpegningen af potentielle naturområder (PN), som de overtog fra amterne.
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Bilag 3
Tabel 14. Oversigt over de 32 kommuner, som har sendt data for udpegning af økologiske
forbindelser, potentielle økologiske forbindelser, naturområder med særlige
beskyttelsesinteresser samt potentiel natur (hvor de har ændret i udpegningen i forbindelse med
kommuneplan 2009 ift. de data, de overtog fra amterne). Ikke alle 39 kommuner (jf. tabel 13) har
kunnet sende data, og derfor er antallet af kommuner lavere her.
Kommune

Herlev
Albertslund*
Allerød
Fredensborg
Egedal
Frederikssund
Køge
Halsnæs
Roskilde
Gribskov
Kalundborg
Lejre
Næstved
Odense
Vejen
Holstebro
Struer
Syddjurs
Norddjurs
Odder
Randers
Silkeborg
Skanderborg
Århus
Ikast‐Brande
Morsø
Skive
Viborg
Jammerbugt
Aalborg
Hjørring
Thisted
TOTAL

Kommunenr.

Økologisk
forbindelse

163
165
201
210
240
250
259
260
265
270
326
350
370
461
575
661
671
706
707
727
730
740
746
751
756
773
779
791
849
851
860
787

X

Potentiel
økologisk
forbindelse

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Naturområde
med særlig
beskyttelsesint.
X
X

Potentiel natur

X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
28

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
8
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24

14

institut for geovidenskab og naturforvaltning
københavns universitet
Rolighedsvej 23
1958 Frederiksberg C

Notat:
Udpegning af økologiske forbindelser og særlige naturområder i kommuneplan 2009

