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slag til Kommuneplan 2022, på baggrund af miljøstyrelsens bemærkninger i forbindelse med den offentlige høring over forslaget til kommuneplanen.

Kortbilag

Det sikres at der er fuldt overlap mellem Natura 2000 områder og naturbeskyttelsesområder i kortbilag.
Følgende linje tilføjes i redegørelsesteksten for naturområder:
Samtlige Natura 2000-områder på land er udpeget som eksisterende naturbeskyttelsesområder.
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Punkt 1

Miljøstyrelsen skriver

›

Fastlægge retningslinjer for prioritering af kommunalbestyrelsens naturindsats inden for Grønt Danmarkskort

Dragør Kommune svarer
Dragør Kommune medgiver at retningslinjerne ikke indeholder en prioritering af
kommunalbestyrelsens naturindsats inden for Grønt Danmarkskort. Af redegørelsen fremgår det dog at:
" Grønt Danmarkskort i Dragør Kommune fokuserer i første omgang på at sikre
de eksisterende værdifulde naturarealer og Natura 2000-områderne gennem en
tilstrækkelig plejeindsats. Herefter kan der ske en udbygning af Grønt Danmarkskort ved at pleje de tilgrænsende naturarealer, som har potentiale til at
udvikle sig til værdifuld natur"
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NOTAT OM MILJØSTRYELSENS BEMÆRNKNINGER TIL KOMMUNEPLAN 2022

Forslag til nye retningslinje med følgende ordlyd:
Naturindsats inden for Grønt Danmarkskork sker med følgende prioritering:
Prioritet 1:
Sikre de eksisterende værdifulde naturarealer og Natura 2000-områderne gennem en tilstrækkelig plejeindsats.
Prioritet 2:
Udbygning af Grønt Danmarkskort ved at pleje de tilgrænsende naturarealer,
som har potentiale til at udvikle sig til værdifuld natur.
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punkt 2

Miljøstyrelsen skriver

›

Fastlægge retningslinjer, som er i overensstemmelse med Natura 2000-planerne

Dragør Kommune svarer
MST frafalder punktet jf. mail a. 11. marts 2022.
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Punkt 3

Miljøstyrelsen skriver

›

Redegøre for, hvordan de digitale naturkort er anvendt

Dragør Kommune svarer
Af kommuneplanens redegørelse om grundlaget for udpegning af Grønt Danmarkskort fremgår det:
" Grønt Danmarkskort indeholder natur- og skovområder, herunder alle Natura
2000 områder og særligt værdifulde naturområder. I Grønt Danmarkskort indgår
også de eksisterende og potentielle økologiske forbindelser og potentielle naturområder. Udarbejdelsen af det grønne Danmarkskort i Dragør Kommune er sket
på baggrund af Naturrådets udpegninger. Der er lagt vægt på at koordinere de
eksisterende naturområder, skovområder og økologiske forbindelser, og de potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser med Digitale Naturkort."
Dragør Kommune tilføjer følgende sætning:
Af Naturråd 14’s anbefalinger til Grønt Danmarks Kort, er anvendelsen af de digitale naturkort ikke nævnt.
Af den lokale bioscore som fremgår af de digitale naturkort, er det kysterne og
skoven Kongelunden der har de højeste scorer. Disse områder er udpeget som
eksisterende naturbeskyttelsesområder og kysterne er udpeget som eksisterende økologiske forbindelser og dermed som en del af Grønt Danmarkskort.
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Punkt 4

Miljøstyrelsen skriver
Redegøre for, hvordan de tre nationale kriterier er anvendt

Dragør Kommune svarer
De tre kriterier tilføjes under redegørelsen for Grønt Danmarks kort:

›

1. Områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser udenfor Natura 2000områderne.

›

2. Potentielle naturområder, som kan udvide eller skabe sammenhæng mellem eksisterende værdifulde naturområder, herunder i tilknytning til og
mellem Natura 2000-områder.

›

3. Naturområder, som samtidig bidrager til andre formål, herunder klimatilpasning- og klima forebyggelse, et bedre vandmiljø eller rekreation.

Derudover redigeres andet afsnit, efter andet punktum til redegørelsen for naturområder, ud fra indholdet i kriterie 1 så teksten bliver som følgende:
De mest værdifulde naturområder knytter sig til strandengene ved Aflandshage
og Kofoeds Enge fra Søvang til Sydvestpynten (arealet er fredet, en del af natura 2000 og beskyttet strandeng), Hestefælleden (Arealet er fredet, omfattet af
Natura 2000 og beskyttet strandeng og søer) samt revler og strandtanger ved
Dragør Sydstrand (arealet er fredet, en del af natura 2000 og beskyttet strandeng og søer) samt Lergravene på Fælleden (området er ligeledes fredet og omfattet af Natura 2000). Disse områder er sammen med skovarealet ved Kongelunden udpeget som kommunens naturområder hvor naturen prioriteres særligt
højt.
Redegørelse for nationale kriterie 2 tilføjes følgende sætning til både redegørelsen for naturområder og økologiske forbindelse:
Der er udpeget potentielle naturbeskyttelsesområder/økologiske forbindelser for
at skabe mulighed for at der kan skabes sammenhæng mellem eksisterende naturområder. Dette også i tilknytning til omkringliggende natura 2000-områder.
Udpegningen af potentielle naturbeskyttelsesområder er ikke umiddelbart sammenhængende med de resterende udpegninger til naturbeskyttelsesområder i
Dragør Kommune. Udpegningen skal ses i sammenhæng med Naturråd 14’s anbefalinger for Tårnby Kommune, som naturrådet også dækkede. Naturrådet anbefalede at hele Københavns Lufthavn udpeges som potentielt naturbeskyttelsesområde grundet områdets potentiale, hvor der med en ændring af pleje og
drift vil kunne fremme forhold for flora og fauna.

Kommenterede [KMR1]: Tilføjelse til redegørelse jf.
MSTs mail af 14. marts 2022

Redegørelse for nationale kriterie 3 tilføjes følgende sætning til redegørelsen for
naturområder:
Kysterne er et af Dragør Kommunes vigtigste rekreative kvaliteter, og det
samme gælder for skoven Kongelunden hvor mange færdes. Både kysten og
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Kongelunden er udpeget som eksisterende naturbeskyttelsesområder og dermed
områder hvor naturen vægtes højt.
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Punkt 5

Miljøstyrelsen skriver

›

Redegøre for, hvordan der er sikret sammenhæng med nabokommunernes
udpegninger af Grønt Danmarkskort

Dragør Kommune svarer
Dragør Kommune har én nabokommune; Tårnby Kommune, der var sekretariatskommune for naturrådsarbejdet. Naturrådets anbefalinger ligger til grund for
kommunens udpegninger til Grønt Danmarkskort. Dermed er der sikret sammenhæng til nabokommunen udpegning.
Dragør Kommune foreslår følgende tilføjelse til introduktionen til Grønt Danmarkskort, andet afsnit efter sidste punktum:
Dermed er der sikret sammenhæng mellem Dragør og Tårnby Kommuners udpegning af Grønt Danmarkskort.
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Punkt 6-8

Miljøstyrelsen skriver

›

Angive en arealopgørelse for hver udpegningstype under Grønt Danmarkskort/naturtemaer i den gældende kommuneplan kommuneplanforslag 2022

›

Redegøre for den overordnede udvikling af naturområder, der er udpeget til
Grønt Danmarkskort

›

Redegøre for, i hvilket omfang planlægningen for udviklingen af naturområder, der er udpeget til Grønt Danmarkskort, er realiseret

Dragør Kommune svarer
Det fremgår af redegørelsen at:
" Dragør Kommune har ikke tidligere planlagt for Grønt Danmarkskort, derfor er
en opgørelsen af arealer dækket af Grønt Danmarkskort i den gældende kommuneplan og i den nye kommuneplan, samt redegørelse for i hvilket omfang
planlægningen under Grønt Danmarkskort er realiseret ikke mulig."
Denne sætning vil blive slettet.
Der vil blive indsat følgende opgørelse og redegørelse i afsnittet Redegørelse for
Grønt Danmarks Kort:
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Områdetype

Kommuneplan 2009

Kommuneplan 2022,
forslag

Eksisterende naturbe-

396,0 ha

479,6 ha

0 ha

94,4 ha

Eksisterende økologiske forbindelser

0 ha

243,5 ha

Potentielle økologiske
forbindelser

0 ha

8,8 ha

5

skyttelsesområder (Biologisk interesseområde)
Potentielle naturbeskyttelsesområder (Biologisk interesseområde)

Figur 1

Arealopgørelse for hver udpegningstype under Grønt Danmarkskort

Figur 1 indeholder en arealopgørelse for temaerne under Grønt Danmarkskort
naturbeskyttelsesområder, potentielle naturbeskyttelsesområder, økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser. Som det fremgår af opgørelsen,
er der sket en forøgelse af udpegningen for samtlige temaer.
Udvidelsen af det udpegede areal sker på baggrund af Naturråd 14’s anbefalinger.
Dragør Kommunes gældende kommuneplan 2009, har arealudpegninger for biologiske interesseområder. Disse benyttes til redegørelsen for udviklingen af naturområder. De nye områder som er tilføjet udpegningen, er eksisterende beskyttede naturområder, samt arealer i tilknytning til Kongelunden.
Dragør Kommune har ikke tidligere udpeget potentielle naturbeskyttelsesområder, og temaet om biologiske interesseområder i kommuneplan 2009 indeholder
ikke udpegninger af potentielle arealer.
Arealerne omkring Københavns Lufthavn udpeges som potentielt naturbeskyttelsesområde, da det er vurderet at området har potentiale hvis der sættes ind
med mere ekstensiv og differentieret drift og pleje, som vil kunne fremme vilkår
for flora og fauna.
Dragør Kommune har ikke tidligere udpeget økologiske forbindelser, og af Kommuneplan 2009 fremgår der ikke udpegninger med lignende formål og indhold.
Udgangspunktet for udpegningen af de økologiske forbindelser er kystnaturen,
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afgrænsningen af den registrerede beskyttede natur og muligheden for spredning af denne langs Dragør Kommunes kyststrækning. Dette er også årsagen til
at arealerne mellem Søvang og havet, der ikke er registreret beskyttet natur, er
udpeget som potentiel økologisk forbindelse da arealet vil binde eksisterende
arealer med beskyttet natur sammen.
Redegørelsen for Grønt Danmarkskort vil desuden blive uddybet med beskrivelse
af gennemførte og vedtagende naturforbedrende projekter, i relation til den
krævede beskrivelse af realiseringen af de udpegede områder indenfor Grønt
Danmarks Kort. Følgende tekst tilføjes:
Indenfor udpegningen til eksisterende naturbeskyttelsesområder og som en del
af det grønne danmarkskort, har Dragør Kommune sat gang i et plejeprojekt af
strandengene ved Dragør Sydstrand til Søvang, herunder Hvidtjørnsarealet. Området er 88,5 ha stort og efter omfattende vegetationsrydning og efterfølgende
afgræsning er Hvidtjørnsarealet ikke længere akut truet af tilgroning. Resultatet
er, at strandengene er meget mere lysåbne end tidligere. Særlig fastholdelsen af
Hvidtjørnsarealet som et lysåbent overdrevsområde med savannepræg med plejeplanen, har tilgodeset naturtypens mere sjældne arter.
Dragør Kommune har desuden bl.a. igangsat projekter med etablering af bi-venlig blomstereng ved Søvang og pleje og genopretning af engarealerne ved Grushullerne i Dragør begge indenfor udpegninger der indgår i Grønt Danmarkskort.
Med vedtagelsen af strategien Plan for Biodiversitet 2021, er der desuden sat fokus på biodiversitet i hele kommunen.
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Punkt 9

Miljøstyrelsen skriver

›

Redegøre for, om der ved en gennemførelse af planen vil kunne ske en påvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder samt internationalt beskyttede arter.

Dragør Kommune svarer:
Følgende tekst tilføjes til redegørelsen for Grønt Danmarks Kort:
Der udlægges toseks nye kommuneplanrammer med forslag til Kommuneplan
2022.
Fire af dem 1.09.01, 1.09.02, 1.09.05 og 1.09.06 er alle beliggende indenfor
Dragørs byzone og erstatter eksisterende rammer ved Dragør Havn og ved Dragør Fort. Arealerne fremstår i dag stort set med fuld belægning, og den meget
begrænsede vegetation fremstår som klippede græsarealer. Der er ikke fundet
bilag IV arter og områderne ligger ikke indenfor natura 2000.
Ramme 6.06 er beliggende i St. Magleby, og erstatter en eksisterende ramme
for erhvervs med en for centerområder og butikker. Arealet fremstår med fuld
belægning og der er ikke fundet bilag IV arter og området ligger ikke indenfor
natura 2000.
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Ramme 3.22 ændrer anvendelsen af et parkareal fra rekreativt område til boliger. Arealet ligger indenfor byzonen i Dragør. Der er ikke fundet bilag IV arter
og området ligger ikke indenfor natura 2000.
Ramme 0311 ved Søndertangvej, ændres anvendelsen fra erhverv til boliger for
hele rammen. Området er i dag fuld befæstet, med undtagelse af enkelte mindre
haver. Der er ikke fundet bilag IV arter og området ligger ikke indenfor natura
2000.

Kommenterede [KMR2]: Redegørelsen er blevet opdateret, da vi er belvet opmærksomme på at rammerne
ikke er nye, men at de blot er indberettet på en ny
måde til plandata.
Redegørelsen for ramme 3.22 er tilføjet, den var ikke
med i første udkast ved en forglemmelse.

De resterende ændringer i Kommuneplan 2022 er på strategisk niveau og ændrer derfor ikke på den eksisterende arealanvendelse.
Kommuneplan 2022 giver ikke anledning til påvirkning af hverken internationale
naturbeskyttelsesområder samt internationalt beskyttede arter.
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Bevaringsværdige landskaber

Miljøstyrelsen skriver
Der mangler en redegørelse for en mindre reduktion (ca. 3 ha) af udpegningen
for bevaringsværdigt landskab nordøst for Søvang. Se den røde markering på
vedlagte kort.

Figur 2

Udpegning af bevaringsværdigt landskab ved Søvang, forslag til Dragør
Kommuneplan 2022

Dragør Kommune svarer:
Det udpegede areal for bevaringsværdigt landskab, nordøst for Søvang, er reduceret for at giver afgrænsningen et mere naturligt forløb og så afgrænsningen i
højere grad følger strandengens udbredelse. Strandengene er indeholdende den
bærende landskabskarakter bag udpegningen som bevaringsværdigt landskab
på stedet. Det udpegede areal er tilsvarende udvidet umiddelbart nord for de reducerede arealer, også med det udgangspunkt at tilpasse udpegningen til
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strandengens udbredelse. De reducerede arealer fremstår som marker i omdrift.
Se kortudklippet nedenfor.

Figur 3

Udpegning af bevaringsværdigt landskab ved Søvang, forslag til Dragør
Kommuneplan 2022 (skraveret grøn) og Dragør Kommuneplan 2009
(grøn)
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