
Bilag 1 

Mødenotat 8. marts 2022: 

 
Mødedeltagere: 
Dragør Kommune: Cecil Lundme Olausson (Byplanlægger), Hanna Rehling (Planchef), Kirstine Marchman 
Rønne (COWI) 
Miljøstyrelsen: Helle Skovbjerg Hjort-Gregersen (Arter og Naturbeskyttelse) 
 
Formålet med mødet var at igangsætte dialogen mellem Miljøstyrelsen og Dragør Kommune omkring de 
foreløbige bemærkninger vedr. naturbeskyttelsesinteresserne i Dragør kommuneplanforslag 2022, som 
Bolig- og planstyrelsen har fremsendt d. 8. marts 2022.  
  
Ift. punkt 2.1.1 er det aftalt at kommunen vil tilrette Kortet over Grønt Danmarkskort således, at alle Natura 
2000-områder på land, er udpeget til 'Naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser' under Grønt 
Danmarkskort. Til bolig- og planstyrelsens aftalenotat foreslås følgende skriftlige tilkendegivelse: 
  

Det kan føres til Bolig- og Planstyrelsens aftalenotat, at Dragør Kommune og Miljøstyrelsen har 
indgået aftale om, at kortgrundlaget for Grønt Danmarkskort konsekvensrettes, således, at Dragør 
Kommune i forbindelse med endelig vedtagelse af kommuneplan 2021 vil medtage alle arealer af 
Natura 2000-områder på land i udpegningen til Grønt Danmarkskort som "Naturområder med særlige 
naturbeskyttelsesinteresser". 
  

Under punkt 2.1.4 blev det aftalt at kommunen vil undersøge hvordan de digitale naturkort er benyttet 
under udpegningen til Grønt Danmarkskort, og vil fremsende et tekstnært forslag på en redegørelsestekst 
der kan imødekomme redegørelseskravet. Miljøstyrelsen fremsender følgende eksempler som kommunen 
kan vælge at tage udgangspunkt i: 

  
Nyborg Kommune: 
Udpegningen af naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser tager udgangspunkt i det 
Digitale Naturkorts artsscore, arealer med rødlistede arter (bioscore over 7), vandløb med god 
biologisk og fysisk tilstand, skov med lang kontinuitet (minimum 200 år). Endvidere inddrages A og B 
målsat natur, arealer der er kortlagt med en værdi over 5 i HNV kortet, stævningsskove og fredninger 
med naturformål. 
  
Rødovre kommune: 
Ved udpegningen af de fire temaer i Grønt Danmarkskort er de digitale naturkort, som er udstillet fra 
Miljøstyrelsen, blevet inddraget og bl.a. på baggrund af bioscorekortet er flere arealer blevet taget 
med under temaet økologiske forbindelser 
  

Det er desuden aftalt, at kommunen vil redegøre for hvordan sammenhængen i Grønt Danmarkskort til 
nabokommunerne er sikret. Forslag til denne redegørelsestekst fremsender kommunen til Miljøstyrelsen.  
  
Kommunen vil ydermere tilføje en redegørelse for, at alle Natura 2000-områder på land er udpeget til 
'Naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser' under Grønt Danmarkskort. Kommunen 
fremsender et forslag til formulering til Miljøstyrelsen.   
  
Ift. at redegøre for, hvordan de tre nationale kriterier er anvendt, er det aftalt at kommunen fremsender et 
forslag til formulering af denne redegørelse til Miljøstyrelsen. Det er aftalt at Miljøstyrelsen fremsender et 
eksempel fra andre kommuner, på dette redegørelseskrav. Dette er indsat nedenfor:  

  



Eksempel fra Odder kommune: 
"Ved udpegningen har kommunen taget udgangspunkt i følgende statslige krav:  
[…]  
1. De nationale kriterier: 

  
a) følgende områder er udpeget som områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser og 
dermed Grønt Danmarkskort: samtlige registrerede naturområder, som er omfattet af 
naturbeskyttelseslovens § 3 (moser, enge, overdrev, heder, strandenge, samt søer og 
vandløb), Udvalgte målsatte vandløb, som ikke er beskyttet efter lovens § 3, skove med 
biologisk værdi, fredede områder med store naturbeskyttelsesinteresser, natur- og 
vildtreservater, genoprettet lavbund, ekstensive arealer inden for strandbeskyttelseslinjen 

  
b) Arealer, der kan udvide eller skabe sammenhæng mellem Natura 2000-områder og 
øvrige områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, er udpeget som potentielle 
naturområder. F.eks. arealer, hvor de fysiske forhold giver mulighed for at naturen kan 
genskabes indenfor en kort- til mellemlang tidshorisont, som f.eks. lavbundsjorde og 
potentielle overdrev, skove med potentiale for et øget naturindhold, rørlagte vandløb 
omfattet af vandområdeplaner m.m.  

  
c) Arealer som kan bidrage til klimatilpasning, forbedring af vandmiljøet eller tilbyde 
rekreative muligheder er inddraget i potentielle naturområder ved at udpege: arealer som 
ifølge kommunens planlægning er udlagt til skov, natur og/eller rekreative formål, 
marginale jorder, som med fordel kunne udlægges til ny natur og arealer, som er 
skrånende mod sårbar natur, herunder vandløb, og ved udlægning til natur vil kunne 
udgøre en skærmende buffer, så næringsstoftilførslen til de følsomme naturområder kan 
reduceres " 
  

Kerteminde kommune: 
(opfylder kriterie 1): 

"De særlige beskyttelsesinteresser indbefatter kommunens Natura 2000-områder og de særligt 
værdifulde naturområder. De særlige værdifulde naturområder er udvalgt blandt de samlede 
naturområder, der er beskyttede jf. Naturbeskyttelseslovens §3, fordi de rummer særlige 
naturværdier. Områderne repræsenterer de grundlæggende naturværdier i Kerteminde 
Kommune og har en kvalitet og nogle egenskaber, som gør, at det er her, man finder 
kommunens vigtigste natur og højeste biodiversitet." 
  

(opfylder kriterie 2 og 3): 
"Udpegningen for potentielle naturområder omfatter arealer, der ikke er natur i dag, men har 
særligt potentiale for at udvikle sig til natur, som fx lavbundsarealer. I øvrigt medtages udvalgte 
arealer, der af fx klimamæssige årsager er svært opdyrkelige eller uhensigtsmæssige for 
bebyggelse" 

  
Ift. det nye redegørelseskrav udfoldede Miljøstyrelsen over for Dragør kommune, at der i kommuneplanen 
mangler en arealopgørelse af hver af udpegningstyperne under Grønt Danmarkskort, for den gældende 
kommuneplan samt kommuneplanforslaget i høring. Det er aftalt at kommunen vil undersøge om det er 
muligt at lave disse sammenligninger med kategorierne fra de biologiske interesseområder i den gældende 
kommuneplan, og hvorvidt det er muligt at nå at lave et udtræk af de faktiske tal i kommuneplanens 
høringsperiode. Kommunen vil vende tilbage ift. dette.  

  



Kommunen vil desuden udarbejde en overordnet forklaring af disse værdier for at imødekomme 
Miljøstyrelsens bemærkning om at redegøre for den samlede udvikling inden for Grønt Danmarkskort. 
Dette forslag fremsendes til Miljøstyrelsen. 

  
Derudover vil kommunen redegøre for realisering af udviklingen af naturområder under Grønt 
Danmarkskort, ved at fremsende redegørelsestekst med eksempler på naturforbedrende tiltag i kommunen 
på områder inden for Grønt Danmarkskort.  

  
Det er desuden aftalt at Miljøstyrelsen vil fremsende eksempler på det nye redegørelseskrav, hvilket er 
indsat nedenfor:  

  
Nordfyns kommune:  
  
Udpegninger i Kommuneplan 2017 
• Særlige naturbeskyttelsesinteresser – 22,2 km2 
• Økologiske forbindelser – 62,4 km2 
• Potentielle økologiske forbindelser – 9,2 km2 
  
Udpegninger i Kommuneplan 2021 
• Naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser – 80,6 km2 
• Potentielle naturområder – 83,9 km2 
• Økologiske forbindelser – 62,4 km2 
• Potentielle økologiske forbindelser – 95,2 km2 ” 

  
”Udvikling af naturområder inden for Grønt Danmarkskort 5 
Vi har tilbageført hydrologi og vandstande til mere naturlige forhold i form af et våd-områdeprojekt i 
Tværskov Mølle Å, for at reducere kvælstof og genskabe levesteder for den diversitet af dyr og planter 
der lever i disse vådområder. Der arbejdes videre i samme vandsystem med såvel 
vandløbsforbedrende projekter som vådområdeprojekter. I Kragelund Møllebæk og Gamby Å er 
bunden blevet skiftet ud til en sten-/grusbund, for at opfylde miljømålene om god økologisk tilstand i 
vandløbene. Den nye stenbund danner grundlag for gydeområde til ørred. 
  
Derudover har vi genåbnet rørlagte vandløbsstrækninger bl.a.  Ybmoserenden og lavet gode 
gydeforhold og levesteder for vandløbenes beboere. Vi har foretaget en større indsats i form af 
bekæmpelse af den invasive art Kæmpe-Bjørneklo, igangsat græsningsprojekter og ændret 
naturplejen i byerne i kraft af projektet ’Vildere Nordfyn’. Af projekter kan nævnes pleje af 
græsningsarealer i Bogenses grønne hjerte, som er blevet ryddet for træer og anden opvækst og 
arealet vedligeholdes af græssende kvæg med supplerende aktiv naturpleje. 
  
I de bynære grønne områder lader vi græsset gro, kun med et enkelt 
slæt om året, og træstammer står tilbage i bevoksninger sammen med afskåret ved, for at skabe nye 
levesteder for insekter, svampe og dyr. 
Vi har gennemført EU-projektet LIFE70, som handlede om restaurering af sjældne våde naturtyper i 
Syddanmark. I denne forbindelse bekæmpede vi Ørnebregne på Enebærodde. I et nyt LIFE-projekt 
bekæmpes Rynket Rose på Æbeløholm og Dræet i samarbejde med Aage V. Jensen Naturfond. 
Yderligere to nye LIFE-projekter er undervejs med strandengsområder som fokus, i samarbejde med 
andre danske kommuner.” 
  
”Særlige naturbeskyttelsesinteresser, økologiske forbindelser og potentielle og økologiske forbindelser 
har også været udpeget i den tidligere kommuneplan. Men de har ikke været samlet under Grønt 



Danmarkskort, og kriterierne for disse udpegninger har også ændret sig siden. De samlede arealer, 
der udgør eksisterende og potentielle naturområder og forbindelser er større i denne kommuneplan i 
forhold til kommuneplan 2017.Det betyder ikke nødvendigvis, at der er mange ændringer i 
udbredelsen af naturarealer og forbindelser. De forrige udpegninger har udgangspunkt i de tidligere 
amters regionplaner, og svaret skal derfor nærmere findes i de nye retningslinjer for udpegningerne 
og i, at vi i Nordfyns Kommune har lavet en revision af eksisterende udpegninger op til denne 
kommuneplan. Det betyder at flere eksisterende udpegninger, som før revisionen, ikke var med i de 
forrige kommuneplaner, nu er blevet en del af det grønne Danmarkskort i denne kommuneplan.” 
  
Odsherred kommune: 
  
"I 2019 blev der udpeget i alt 121,4 km2 til Grønt Danmarkskort. De udpegede arealer fordelte sig 
som følger inden for de 4 kategorier:  
67,9 km2 eksisterende naturområder, 31,5 km2 potentielle naturområder, 14,4 km2 økologiske 
forbindelser og 7,6 km2 potentielle økologiske forbindelser.  
  
Ved revisionen i 2021 er der sket en gennemgang af alle udpegninger for at sikre, at der ikke er 
uhensigtsmæssige overlap med andre udpegninger i kommuneplanen, væsentligst overlap med 
kommuneplanrammer til blandt andet byudvikling. Det har ført til en reduktion af det udpegede areal 
til Grønt Danmarks kort. De opdaterede udpegninger fordeler sig som følger:  
53,5 km2 eksisterende natur,  
39,4 km2 potentiel natur,  
13,7 km2 økologiske forbindelser,  
8,0 km2 potentielle økologiske forbindelser,  
  
i alt er således 114,6 km2 omfattet af Grønt Danmarkskort." 
  
"Det bemærkes at reduktionen i arealet med eksisterende naturområder ikke skyldes, at der er 
nedlagt naturområder i kommunen, det skyldes udelukkende, at udpegningen fra 2019 rent metodisk 
opererede med en bufferzone rundt om § 3 registreringerne. Bufferzonen er udtaget ved revisionen, 
da den ikke var hensigtsmæssig eller retvisende." 
  
"Kommunen har siden vedtagelsen af GDK i november 2019 udført eller faciliteret naturpleje på ca. 
157 ha inden for Grønt Danmarkskort (se ovenstående tabel). Der er tale om klassisk naturpleje som 
høslæt, afgræsning og fjernelse af Rynket Rose. Dertil kommer, at kommunens skov Ægholm Plantage 
er blevet udlagt som urørt skov. Med byrådets beslutning i juni 2021 er der rejst fredningssag for et 
område, Veddinge Bakker, hvori der ekstensiveres 122 ha, der skal udvikles til natur, primært 
overdrev." 
  

  
Ift. punkt 2.1.5 er det aftalt at kommunen vil redegøre for, om der ved en gennemførelse af planen vil 
kunne ske en påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder samt internationalt beskyttede arter. 
Nedenfor er indsat et eksempel på en sådan redegørelse, som Dragør kommune kan vælge at tage 
udgangspunkt i:  

  
Eksempel fra Nordfyns Kommune: 
”Kommuneplanen vil fortsat varetage de internationalt beskyttede naturområder og der vil ikke, som 
følge af vedtagelse af kommuneplanen, ske væsentlige negative påvirkninger af arter eller naturtyper, 



som disse områder er udpeget for. Det vurderes også, at der ikke vil ske en negativ påvirkning af 

internationalt beskyttede arter uden for disse områder.”  
  
Det er aftalt at Kommunen vil fremsende tekstnære forslag af de drøftede punkter til Miljøstyrelsen, og vi 
vil arbejde hen imod at nå til enighed inden d. 16. marts 2022.   
 


