Naturrådet for Skive, Lemvig, Struer og Holstebro kommuner
Naturrådets anbefalinger til kommunerne
1) Principper for udpegning af Grønt Danmarkskort på kort
Ved udpegningen af Grønt Danmarkskort lægges der særlig vægt på de følgende
kriterier:








Udgangspunktet for udpegningerne er Natura 2000-områderne på land samt de
øvrige, eksisterende naturområder, hvor den biologiske mangfoldighed er størst
i dag.
Der lægges vægt på at udvide disse naturområder og binde dem bedre sammen
mhp. at sikre deres robusthed og forbedre spredningsmulighederne for de
lokale forekomster af fortrinsvis sjældne eller særlig beskyttelseskrævende dyr,
planter og svampe.
Ved sammenbinding og udvidelse af de særligt værdifulde naturområder,
medtages fortrinsvis:
- § 3 områder
- Ådale, lavbundsarealer og engarealer
- Dyrkningsusikre jorde
- Offentligt ejede arealer
- Eksisterende skove og skovrejsningsområder
- Fredede områder
- Små skovarealer uden forstmæssig drift samt ekstensivt dyrkede arealer med
vedvarende beplantning.
- Områder omfattet af LIFE projekter – det vil sige områder, hvor der med EU
støtte sker naturpleje-/naturgenopretningsprojekter.
- Arealer med høj proxyscore i biodiversitetskortet – det vil sige arealer, der
normalt rummer høj biologisk værdi såsom skråninger, gammel skov og arealer,
der ud fra plantesammensætningen har god tilstand.
Ved udpegning af Grønt Danmarkskort lægges der vægt på helhedstænkning
og synergier i forhold til rekreative værdier, bosætning og turisme og
landskabelige værdier, samt på sammenhænge på tværs af kommunegrænser.
Nye spredningsveje tegnes som udgangspunkt bredt, således at der er flere
forskellige muligheder for målopfyldelse ad frivillig vej.

2) Principper for retningslinier til kommuneplanerne
Der lægges vægt på retningslinier, som beskriver





at kommunens aktive indsats for at sikre de vilde dyr og planters levemuligheder
fokuseres på områder omfattet af Grønt Danmarkskort,
at der aktivt arbejdes for at realisere Grønt Danmarkskort igennem projekter,
som sikrer bedre spredningsmuligheder for de vilde dyr og planter samt
udvidelse af særligt værdifulde naturområder,
at projekter, som skal realisere Grønt Danmarkskort, gennemføres ved
frivillighed og samskabelse med borgerne,
at projekter for byvækst, veje, andre tekniske anlæg eller lignende, der kan
forringe den biologiske mangfoldighed eller spredningsmulighederne for de





vilde dyr og planter, søges tilpasset således, at de ikke er til hinder for
realiseringen af Grønt Danmarkskort,
at indsatsen ved såvel fastlæggelse som realisering af Grønt Danmarkskort
lægges de steder, hvor det giver mening ud fra ønsket om at beskytte og
forbedre spredningsmulighederne for dyr, planter og svampe. Der lægges
særlig vægt på sjældne eller på andre måder beskyttelseskrævende arter, samt
områder, hvor man kan forbedre biodiversiteten samt
at udvidelse af kvælstoffølsom natur søges placeret bort fra erhvervsmæssig
husdyrbrug. Projekter baseres på frivillighed fra lodsejerne.

