
Bilag 5 Omstrukturering af retningslinjer for naturudpegninger KP2019 
 
RETNINGSLINJER NATUR2000 
 
7.1.1 
Udpegningerne fremgår af Hovedkort 3A: Naturkvalitet og internationale beskyttelsesområder.pdf hovedkort 6 
 
7.1.2 
De internationale naturbeskyttelsesområder skal beskyttes og videreudvikles, så de arter og naturtyper, som er 
grundlaget for udpegningen, sikres eller genoprettes til en gunstig bevaringsstatus. 
 
7.1.3 
De internationale naturbeskyttelsesområder skal friholdes for aktiviteter og anlæg mv., som kan indebære en forringelse 
af områdets naturtyper og levesteder for de arter, området er udpeget for. Dette gælder også for aktiviteter og anlæg 
uden for de internationale naturbeskyttelsesområder, som kan have indvirkning inde i områderne. 
 
7.1.4 
Levevilkårene for arterne på Habitatdirektivets bilag IV og på fuglebeskyttelsesdirektivets bilag I skal forbedres, og deres 
levesteder skal beskyttes både i og uden for de internationale naturbeskyttelsesområder. 
 
 
RETNINGSLINJER NATUR 
7.2.1 
Udpegningerne fremgår af kommuneplanens interaktive kort og pdf hovedkort_6_-_naturkvaliteter.pdf og pdf 
hovedkort_7_-_grønt_danmarkskort.pdf  
 
  
Retningslinjer for særligt værdifulde naturområder 
7.2.3 
De særligt værdifulde naturområder skal bevares og søges udvidet. Deres helt særlige naturværdier skal sikres og 
gennem pleje og andre tiltag forbedres. 
 
7.2.4 
Hvis der helt undtagelsesvis tillades byggeri eller arealanvendelse af samfundsmæssig interesse, som forringer et 
særligt værdifuldt naturområde, skal der stilles krav om udlægning af nye naturarealer, i et omfang så naturværdierne 
samlet set bliver fastholdt eller forbedret. 
 
7.2.5 
Dette gælder også for byggeri eller arealanvendelse, som finder sted udenfor selve naturområdet, men som får 
indflydelse på naturområdet. Derudover må der ikke etableres anlæg eller foretages indgreb, som forringer tilstanden for 
de særligt værdifulde naturområder på land. Der skal stilles krav om foranstaltninger, der kan sikre overlevelse og fortsat 
udbredelse af de arter og naturtyper, der ligger til grund for udpegningen af det særligt værdifulde naturområde. 
 
7.2.6 
I landbrugsområder med særlige småbiotoper skal de små biotoper bevares, øges i antal og der skal sikres bedre 
sammenhæng mellem dem. Småbiotoperne skal sikres og forbedres gennem pleje og andre forbedringer. 
 
 
Retningslinjer for potentiel natur  
7.2.7  
Udpegede områder til potentiel natur skal så vidt muligt friholdes for byggeri, anlæg og arealanvendelse, der forringer 
muligheden for at oprette nye naturområder og sammenhænge mellem eksisterende naturområder. 
 
7.2.8  
Med henblik på at skabe nye naturområder, der kan fungere som forbindelse mellem eksisterende naturområder i 
agerlandet, skal der udlægges væsentlige arealer til potentiel natur i råstofgrave uden tilførsel af muld. Der skal samtidigt 
etableres væsentlige nye vådområder indenfor de potentielle vådområder og på lavbundsjorder. 
 
7.2.9 
For byudviklingsområder, der indeholder områder til potentiel natur, skal lokalplaner sikre at dele af området friholdes for 
bebyggelse, og at der sikres mulighed for sammenhængende natur.  
 
 
 



Eksisterende og potentielle økologiske forbindelser 
7.2.10 
Ved byggeri og anlæg, der nødvendigvis skal placeres i områderne, skal der stilles krav om tiltag, der sikrer hensynet til 
en mere sammenhængende natur. Hvor nye anlæg, veje m. v. passerer eksisterende økologiske forbindelser skal der 
stilles krav om etablering af faunapassager og ledelinjer i landskabet, hvor der er behov for det. 
 
7.2.11  
Udpegede områder til eksisterende og potentielle økologiske forbindelser skal så vidt muligt friholdes for byggeri, anlæg 
og arealanvendelse, der forringer muligheden for at oprette nye naturområder og sammenhænge mellem eksisterende 
naturområder. 
 
7.2.12 Inden for potentielle økologiske forbindelser gælder dog 
Inden for potentielle økologiske forbindelser skal det ved ændringer i arealanvendelsen eller ved byggeri, anlæg eller 
ombygning af veje, jernbaner eller lignende sikres, at det i fremtiden er muligt at skabe en økologisk forbindelse. 
 
7.2.13 
Eksisterende økologiske forbindelser og potentielle økologiske forbindelser inden for byzone skal styrke byernes 
rekreative og naturlige miljøer og i videst muligt omfang friholdes som rekreative forbindelser ud til det omkringliggende 
åbne land. 
 
7.2.14 
For byudviklingsområder, der indeholder eksisterende økologiske forbindelseslinjer eller områder til potentielle 
økologiske forbindelser, skal lokalplaner sikre at dele af området friholdes for bebyggelse, og at der sikres mulighed for 
sammenhængende natur.  
 
 
Retningslinjer for naturområder indenfor NATURKVALITETSPLAN 
7.2.15 
Naturområder skal bevares og søges udvidet. Der skal sikres mulighed for et mangfoldigt og varieret dyre- og planteliv. 
 
7.2.16 
Naturbeskyttelsesinteresserne skal tilgodeses, også uden for de udpegede naturområder. 
 
7.2.17 
Naturområder, der indgår i byer og sommerhusområder, bevares og styrkes som naturområde med øget biodiversitet 
som en del af by- eller sommerhusområdernes rekreative rum.  
 
7.2.18 
Naturområder i byudviklingsområder skal bevares og de skal sikres mulighed for et mangfoldigt og varieret dyre- og 
planteliv, der understøtter målsætningen i naturkvalitetsplanen.  
 
7.2.19 
Hvis der undtagelsesvis tillades byggeri eller arealanvendelse af samfundsmæssig interesse, som forringer et 
naturområde, skal der stilles krav om udlægning af nye naturarealer, i et omfang så naturværdierne samlet set bliver 
fastholdt eller forbedret. Dette gælder også for byggeri eller arealanvendelse, som finder sted uden for selve 
naturområdet, men som får indflydelse på naturområdet. Derudover må der ikke etableres anlæg eller foretages indgreb, 
som forringer tilstanden for naturområderne på land. 
 
 
 


