
 
Lodsejermøde 8. oktober 2019 

Naturudpegninger på landbrugsjord 

Grønt Danmarkskort i Frederikssund kommune 



Program 17.00 – 19.30: 

• Velkomst og introduktion  
v/ Lars Jonsson, fmd. for Nordsjællands Landboforening  
 

• Naturudpegninger på landbrugsjord  
v/ Andreas Höll, natur- og planteavlskonsulent i Agrovi 
 

• Den politiske proces  
V/Jørgen Bech, Fmd. Plan - og miljøudvalget 

 

• Det Grønne Danmarkskort i Frederikssund  
v/ Anker Riis, chefkonsulent Frederikssund Kommune 
 

• Pause m. sandwich ca. 18.10 
 

• Naturudpegninger på landbrugsjord – fra et finansielt perspektiv  
v/ Niels Eghøj, økonomikonsulent og finansieringsekspert i Agrovi 

 

• Parat til at indgive høringssvar? - Opklarende spørgsmål og opsamling  

 

 

 

 

 

 



Bag om Grønt Danmarkskort  

• Beskrives i Naturplan Danmark fra 2014, hvor der stilles 
krav om, at kommunerne skal udpege det Grønne 
Danmarkskort 
 

• Det lykkedes ikke for den forrige regering at få kravet 
fjernet i den politiske aftale (Danmark i bedre balance), 
som indgås juni 2016 
 

• Medfører ændring i planloven juni 2017, som betyder at 
kommunerne ved næste kommuneplansrevison skal 
planlægge for Grønt Danmarkskort og at der skal 
nedsættes naturråd på tværs af kommunerne, som skal 
komme med anbefalinger til kommunerne. 

http://naturstyrelsen.dk/media/nst/12478455/naturplan-danmark.pdf
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=176182


Naturråd: 

• Skal bistå kommunerne med udpegning af arealer 
til Grønt Danmarkskort 

• Naturrådene nedsættes på tværs af 
kommunegrænser (3 af relevans for Nordsj. Lbf.) 

• Rådene skal sammensættes så det tilstræbes at 
der på er et lige antal af erhvervsinteresser på den 
ene side og natur og miljøinteresser på den anden 
side  

 



Naturrådet for Nordsjælland 



Naturrådets medlemmer 



Landbrugets bekymring: 
Udpegning med den brede grønne pensel 



Landbrugets anbefalinger i Naturrådets rapport: 

1. Undgå at udpege natur på produktionsarealer – brug 
markblokkortet (sikrer opdateret viden og kvalificerer 
beslutningsgrundlaget) 
 

2. Etablér beskyttelseszoner omkring husdyrbrug  
(sikrer udviklingsmuligheder) 
 

3. Lodsejerinddragelse, frivillighed og konsekvensvurdering 
(Skaber tryghed og medejerskab) 
 

4. Brug højværdinatur til udpegningerne  
(mest natur for pengene) 





 

Det skal være attraktivt og bæredygtigt at leve på landet 

 

 

Derfor skal vi i fællesskab finde den 
rette balance mellem landbrug, fritid, 
natur og klima. En balance som skal 
bære økonomisk for hver af os.  




