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Folketingets Miljøudvalg har i brev af 2. februar 2015 stillet følgende spørgsmål nr. 

58 til L 94, forslag til lov om ændring af lov om planlægning og lov om 

naturbeskyttelse (Opfølgning på dele af Naturplan Danmark om etablering af et 

Grønt Danmarkskort, forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede 

arealer og indførsel af et vejledende bødeniveau for overtrædelse af 

naturbeskyttelsesloven m.v.), som hermed besvares.  

 

 

 

Spørgsmål nr. 58 (L. 94) 
Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 30/1-15 fra Danmarks 
Naturfredningsforening, jf. L 94 – bilag 11. 
 
Svar 
Danmarks Naturfredningsforenings henvendelse relaterer sig til lovforslagets to 
hovedelementer om etablering af Grønt Danmarkskort og et forbud mod at sprøjte 
og gøde på § 3 beskyttede arealer.  
 
Indledningsvist vil jeg gøre opmærksom på, at lovforslaget udmønter en del af 
Naturplan Danmark, der indeholder en lang række andre indsatser, der skal skabe 
bedre og mere sammenhængende natur i Danmark, herunder etablering af ca. 
25.000 hektar ny natur, og skabe bedre vilkår for vilde dyr og planter.  
 

Med lovforslagets del om at udpege et Grønt Danmarkskort følger regeringen op 

på en af de centrale naturanbefalinger fra Natur- og Landbrugskommissionen. Det 

er hensigten med lovforslaget, at kommunerne skal tage udgangspunkt i den 

nuværende planlægning for eksisterende og potentiel ny natur. Det nye planemne 

om Grønt Danmarkskort giver derudover pligt til at planlægge strategisk for 

naturen på tværs af kommunegrænserne og skal dermed sætte retning for den 

fremtidige naturindsats, så kommuner, staten, fonde og andre aktører arbejder på 

et fælles og forbedret planlægningsgrundlag. Samtidig stilles med lovforslaget et 

bedre fagligt grundlag, i form af en ny kortsamling og nationale kriterier, til 

rådighed for kommunernes planlægning. Det skal hjælpe kommunerne i opgaven 

med at lokalisere og udpege relevante områder og samtidig sikre, at der er 

sammenhæng i udpegningerne på tværs af kommunegrænser. 

 

Både Grønt Danmarkskort og forbuddet mod gødning og sprøjtning på § 3-

beskyttede arealer har som formål at forbedre levevilkårene for sjældne og truede 

arter, herunder dem der lever i § 3-områderne. Lovforslaget bidrager herved til 

Danmarks forpligtelse til at arbejde for EU og FN-målet om at standse tabet af 

biodiversitet inden 2020. Samtidig er lovforslaget en vigtig brik i 
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regeringens vision om en rigere, mere sammenhængende 

og mere mangfoldig natur i 2050. 

 

For så vidt angår DN’s høringssvar til L 94 og bemærkninger hertil henvises til 

høringsnotatet til L 94, 

http://www.ft.dk/samling/20141/lovforslag/l94/bilag/1/1435753.pdf 
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