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17. februar 2015 

Folketingets Miljøudvalg har i brev af 5. februar 2015 stillet følgende spørgsmål nr. 

67 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.). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Anni 

Matthiesen (V). 

 

 

Spørgsmål nr. 67 (L 94) 

Vil ministeren i bekendtgørelse og vejledning sikre, at kommunerne ikke lader de 

Grønne Danmarkskort få betydning for administration af anden lovgivning, som 

f.eks. miljøgodkendelse ift. husdyrloven, og dermed skader virksomheders og 

offentlige interessers udviklingsplaner i fremtiden? 
 

Svar 

Som det fremgår af notat om retsvirkning af Grønt Danmarkskort som oversendt 

til Folketinget ved besvarelse af spørgsmål 135 (alm. del), gælder der om 

husdyrgodkendelseslovgivningen, at det er efter disse regler og ikke planloven og 

et Grønt Danmarkskort, at kommunerne skal afgøre sager om fx udvidelser af 

husdyrbrug. Jeg går selvfølgelig ud fra, at kommunerne vil følge gældende 

lovgivning 

 

I øvrigt kan jeg henvise til mit svar på spørgsmål nr. 65 (L94) 

 

Jeg kan samtidig oplyse, at Miljøministeriet i forlængelse af lovens vedtagelse vil 

udarbejde en vejledning til kommunerne om, hvad det nye 

planemne indebærer, herunder i forhold til anvendelsen af de tre nationale 

kriterier og de nye Digitale Naturkort ved udpegning af Grønt Danmarkskort. 

 

Vejledningen forventes samtidig at give kommunerne redskaber til og eksempler 

på udpegning af områder til et Grønt Danmarkskort, herunder omfatte hvordan 

proportionalitetsprincippet skal forstås i forhold til Grønt Danmarkskort jf. 

besvarelse af spørgsmål 135 (alm. del), og vil dermed være nyttig støtte til 

kommunernes afvejning af natur- og erhvervsinteresser i udpegningen. 
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