Lokalt Naturråd
Bilag 2
Anbefalinger fra Naturrådet til hhv. Erhvervsministeren
Og Miljø- og Fødevareministeren

Erhvervsminister
Rasmus Jarlov
Sendt til: min@em.dk

29. juni 2018
Bygge- og Miljøafdelingen

Til Erhvervsminister Rasmus Jarlov

Centerparken 1
7330 Brande

Kære Rasmus Jarlov

Tlf.: +4599604000

Naturrådet for Viborg, Herning, Ikast-Brande og Ringkøbing-Skjern

Sagsbehandler:

Kommuner har siden januar arbejdet med anbefalinger til kommunerne

Anne Jul Kristensen

omkring Grønt Danmarkskort.

E-mail:
ajkri@ikast-brande.dk

Naturrådet har 14 medlemmer med en ligelig fordeling af personer, der

Direkte telefon:

repræsenterer beskyttelses- og benyttelsesinteresserne.

Tlf.: +4599603374
Sagsnr.:

Efter at have drøftet anbefalinger om principper for et Grønt
Danmarkskort, er det lykkedes at finde frem til en række anbefalinger,
som et enigt Naturråd kan bakke op om. Anbefalingerne har vi sendt til de
fire kommuner.
Naturrådet er blevet enig om, at vi i forbindelse med vores drøftelser af
anbefalingerne vil sende nogle anbefalinger til Erhvervsministeren.
Efter gode og konstruktive drøftelser i Naturrådet vurderer vi, at
forudsætningerne for at udpege et kvalificeret Grønt Danmarkskort er, at
der afsættes midler til et forbedret kendskab til naturtyper og arters
forekomst i kommunerne. Det kunne være gennem afsætning af
tilstrækkelige midler til opdatering af den danske rødliste, så de
manglende arter bliver rødlistevurderede. Ligeledes ville en kortlægning af
kommunernes potentielle naturområder f.eks. dyrkningsusikre
marginaljorde og lavbundsjorde og fuldførelse af kortlægning af
naturværdier i skove kunne bidrage til det samlede kendskab til forekomst
af landets nuværende naturværdier. Et godt vidensgrundlag er essentielt
for at kunne gennemføre målrettede og meningsfulde projekter og en
effektmåling af indsatserne.
Ligeledes anbefaler et enigt Naturråd, at der prioriteres økonomiske
midler til realiseringen af Grønt Danmarkskort for at sikre og udvikle
biodiversiteten via spredningsveje og potentielle naturområder, der skal

01.00.00-A00-1-18

styrke robustheden og sammenhængen mellem naturområder med
særlige beskyttelsesinteresser. I den forbindelse vil Naturrådet pege på
multifunktionel jordfordeling, som et redskab, hvor mulighederne for at
skabe bedre natur, vandmiljøindsatser, klimatilpasning og rekreative
værdier kan samtænkes til gavn for natur og miljø og til glæde for
landbrugserhverv og lokale bosætningsinteresser.
De mange konstruktive drøftelser har ført til, at Naturrådet anbefaler, at
rådet fortsætter. Vi anbefaler, at kommunerne i det fremtidige arbejde
inddrager erhvervs-, benyttelses- og naturorganisationerne i
udmøntningen af Grønt Danmarkskort.
Naturrådets anbefalingerne til de fire kommuner, der er vedlagt, er
vedtaget af det samlede Naturråd.

Med venlig hilsen
På vegne af Naturrådet for Viborg, Herning, Ikast-Brande og RingkøbingSkjern Kommuner
Anne Jul Kristensen
Miljømedarbejder
Ikast-Brande Kommune

Naturrådet:
Karen Thingsgaard, Botanisk Forening
Ole Rønnow, Danmarks Jægerforbund
Tage Madsen, Danmarks Naturfredningsforening
Torben Thinggaard, Danmarks Sportsfiskerforbund
Marianne Linnemann, Dansk Ornitologisk Forening
John Milther, Dansk Skovforening
Anette Klausen, Familielandbruget MIDT-Jylland
Lone Andersen, Familielandbruget VEST-Jylland
Benny Pedersen, Friluftsrådet
Jørgen Krøjgaard, Herning Ikast Landboforening
Ulla Rasmussen, Landboforeningen Midtjylland
Helle Borum, Landbrug & Fødevarer
Poul Uhrenholt Jensen, Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug
Karen-Louise Smidth, Naturvejlederforeningen i Danmark
Vedlagt:
Anbefalinger til byrådene i Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing, Skjern og
Viborg Kommuner med uddybende tekst.

Miljø-og Fødevareminister
Jakob Ellemann-Jensen
Sendt til: ministeren@mfvm.dk

29. juni 2018
Til Miljø-og Fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen

Bygge- og Miljøafdelingen
Centerparken 1

Kære Jakob Ellemann-Jensen

7330 Brande
Tlf.: +4599604000

Naturrådet for Viborg, Herning, Ikast-Brande og Ringkøbing-Skjern
Kommuner har siden januar arbejdet med anbefalinger til kommunerne

Sagsbehandler:

omkring Grønt Danmarkskort.

Anne Jul Kristensen
E-mail:

Naturrådet har 14 medlemmer med en ligelig fordeling af personer, der

ajkri@ikast-brande.dk

repræsenterer beskyttelses- og benyttelsesinteresserne.

Direkte telefon:
Tlf.: +4599603374

Efter at have drøftet anbefalinger om principper for et Grønt

Sagsnr.:

Danmarkskort, er det lykkedes at finde frem til en række anbefalinger,

01.00.00-A00-1-18

som et enigt Naturråd kan bakke op om. Anbefalingerne har vi sendt til de
fire kommuner.
Naturrådet er blevet enig om, at vi i forbindelse med vores drøftelser af
anbefalingerne vil sende nogle anbefalinger til Miljø- og
Fødevareministeren.
Efter gode og konstruktive drøftelser i Naturrådet vurderer vi, at
forudsætningerne for at udpege et kvalificeret Grønt Danmarkskort er, at
der afsættes midler til et forbedret kendskab til naturtyper og arters
forekomst i kommunerne. Det kunne være gennem afsætning af
tilstrækkelige midler til opdatering af den danske rødliste, så de
manglende arter bliver rødlistevurderede. Ligeledes ville en kortlægning af
kommunernes potentielle naturområder f.eks. dyrkningsusikre
marginaljorde og lavbundsjorde og fuldførelse af kortlægning af
naturværdier i skove kunne bidrage til det samlede kendskab til forekomst
af landets nuværende naturværdier. Et godt vidensgrundlag er essentielt
for at kunne gennemføre målrettede og meningsfulde projekter og en
effektmåling af indsatserne.
Ligeledes anbefaleret enigt Naturråd, at der prioriteres økonomiske midler
til realiseringen af Grønt Danmarkskort for at sikre og udvikle
biodiversiteten via spredningsveje og potentielle naturområder, der skal

styrke robustheden og sammenhængen mellem naturområder med
særlige beskyttelsesinteresser. I den forbindelse vil Naturrådet pege på
multifunktionel jordfordeling, som et redskab, hvor mulighederne for at
skabe bedre natur, vandmiljøindsatser, klimatilpasning og rekreative
værdier kan samtænkes til gavn for natur og miljø og til glæde for
landbrugserhverv og lokale bosætningsinteresser.
Naturrådets anbefalingerne til de fire kommuner, der er vedlagt, er
vedtaget af det samlede Naturråd.

Med venlig hilsen
På vegne af Naturrådet for Viborg, Herning, Ikast-Brande og RingkøbingSkjern Kommuner
Anne Jul Kristensen
Miljømedarbejder
Ikast-Brande Kommune

Naturrådet:
Karen Thingsgaard, Botanisk Forening
Ole Rønnow, Danmarks Jægerforbund
Tage Madsen, Danmarks Naturfredningsforening
Torben Thinggaard, Danmarks Sportsfiskerforbund
Marianne Linnemann, Dansk Ornitologisk Forening
John Milther, Dansk Skovforening
Anette Klausen, Familielandbruget MIDT-Jylland
Lone Andersen, Familielandbruget VEST-Jylland
Benny Pedersen, Friluftsrådet
Jørgen Krøjgaard, Herning Ikast Landboforening
Ulla Rasmussen, Landboforeningen Midtjylland
Helle Borum, Landbrug & Fødevarer
Poul Uhrenholt Jensen, Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug
Karen-Louise Smidth, Naturvejlederforeningen i Danmark
Vedlagt:
Anbefalinger til byrådene i Herning, Ikast-Brande, Ringkøbing, Skjern og
Viborg Kommuner med uddybende tekst.

