
Biodiversitet, grønne korridorer 
og planlægning i det åbne land

Christian Tønnesen, Plan- og 
Kulturchef

Biodiversitet og ledelinjer i det 
åbne land 23. august 2011



2

• Indsatsen for biodiversitet
– Bevar den, hvor den er – brug naturkvalitetsplan til prioritering! 
– Der er også værdifuld natur uden for Natura 2000- områderne
– De økonomiske rammer i støtteordningerne – de rækker ikke!

• Indsatsen for ledelinier/spredningskorridorer
– Brug kommuneplanen: økologiske spredningskorridorer, 

landskabshensyn 
– Ordningerne skal understøtte både Natura 2000 og kommunale planer

• Vejen frem –
– Overskuelige og fokuserede tilskudsordninger + naturtilpasset tilsyn 
– Øget samarbejde om ordningerne ml. Kommuner-FødevareErhverv-

landboforeningerne 
– Lokalt samarbejde om løfte opgaven og fremme brugen af ordningerne
– På den lange bane: Naturzoner, landbrugszoner?
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Biodiversitet og naturkvalitetsplan i FMK
.

A-målsat B-målsat I alt
I Natura 2000                     320 ha         162 ha         482 ha
Uden for natura 2000         777 ha         795 ha        1572 ha
Uden for i %                          70 % 80%

Rigtig megen biodiversitet uden for Natura 
2000 områder – også behov for indsats

Værdifuld skov uden for Natura 2000 ??



4

:

Status i 2010 for A-natur i FMK 
– 84 % af lysåbne naturtyper med træopvækst
– 14 % med mere end 50% kronedække
– 43% ingen drift/pleje
– 35% har et rimeligt græsningstryk.

– Stadig meget fine områder med stor biodiversitet:  Strandenge 
på Bjørnø, Avernakø og Knold, Rigkær ved Arreskov Sø, Tarup-
Davinde og Snarup Mose, overdrev ved Faldsled (Natura 2000-
områder)

Behov for at styrke indsatsen for afgræsning og 
pleje!!! Bedre tilsyn med opvækst på arealerne! 
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Plejebehov i FMK - tilskudsordningerne
– Nationalt afsat midler til 40.000 ha natur uden for Natura 2000
– Svarer ca. til 400 ha i FMK
– Behovet i FMK for A + B målsat natur er 1572 ha. 

– I 2006 blev ca. 680 ha § 3 arealer MVJ-plejet i FMK 
– I 2010. Nye ordninger. I FMK gik kun 50% til §3 (primært C og D) 

og 50% helt udenfor § 3

Nuværende økonomiske rammer og ordninger vil betyde 
yderligere tilbagegang for biodiversiteten i FMK
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• Behov i FMK – natur og miljøprojekter 
(engangstiltag)
– Den nationale rammer er 11 mio. kr. per år 
– Svarer til ca. 0,1 mio. kr. per kommune

– Konkrete projekter i FMK A-målsat natur: 
• Skånemosen 40 ha: 0,9 mio. kr.
• Snarup mose 65 ha skovgræsning: 0,9mio. kr. 
• Strandtudse og klokkefrø biotoper: 0,5 mio. kr.
• Strandenge/overdrev Faldsled: 0,2 mio. kr. 
• osv…

De økonomiske rammer skal udvides !   Prioritering – målrettet indsats !
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Prioritering – Kommuneplan 2009

• Naturkvalitetsplan
• Natura 2000
• Biologiske 

interesseområder/spredni
ngskorridorer
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• Vejen frem - Kommuneplanen som 
overordnet planramme for:
– Naturplaner – øget fokusering og sammenhæng – større 

områder 
– Prioritering af støtteordninger (naturkvalitetsplan og biologiske 

spredningskorridorer) 
– (Landskabs æstetiske overvejelser ved valg af småbiotoper og 

deres placering)
– Prioritering af koordineret, opsøgende indsats – Nødvendig
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Vejen frem:
Nationalt/regionalt:

- Øget dialog om ordningerne og deres udformning
- Nå frem til mere simple ordninger – tilsyn tilpasset naturområder
- Hvordan fremme konkrete projekter

Lokalt: Øget  samarbejde om at fremme brugen af 
ordningerne: 
– Landboforeninger: Være tovholder på projekter, være opsøgende osv.
– Kommunen: Pege på mulige projektområder, tovholder, koordinator mv
– Lokalrådene: Formidle kontakt til interesserede landmænd/ildsjæle

Gode eksempler på frugtbart lokalt samarbejde i 
mange af miljøprojekterne. - FMK er parat !! 
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• Vejen frem – den lange bane 
– Naturzoner med særlige ordninger/regler bl.a. ved 

græsning – helårsgræsning ? 
– Jordbrugsplanlægning – Landbrugszoner? 
– Hvordan sikre kontinuitet i ordningerne ? 
Biodiversitet kræver kontinuitet! 

- Tænke nyt ! (pigcity m.v?)
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