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LandboForeningen Midtjyllands bemærkninger og forslag til planlægning for Grønt Danmarkskort i 

Viborg Kommune 

Indledningsvis vil foreningen gerne rose Viborg Kommune for en bred og god inddragelse i planlægningen 

for Grønt Danmarkskort i Viborg Kommune. Det er afgørende for en god proces, at alle parter har mulighed 

for at blive hørt, og lytte til hinanden. Det er vores oplevelse, at det er med en god og fælles forståelse for 

behov og omfang af naturprojekter, at vi i fællesskab finder de rigtige løsninger.  

Landboforeningen vil gerne anerkende Viborg Kommunes tilkendegivelse omkring anvendelsen af 

Naturrådets anbefalinger i planlægningen af det grønne Danmarkskort. Det mener vi er enormt vigtigt. Vi 

har yderligere inddraget erfaringer fra andre Naturråd i vores bemærkninger nedenfor. Vi ser frem til et 

godt samarbejde.  

Kommentar til udpegninger for Grønt Danmarkskort 

LandboForeningen Midtjylland vil gerne understrege vigtigheden af, at ny potentiel natur som 

udgangspunkt placeres i tilknytning til eksisterende, værdifuld natur. Det er vigtigt at fokusere på en 

videreudvikling af de allerede eksisterende, værdifulde naturområder. Her er det en vigtig pointe, at 

naturområder med potentiale for at fremme livsvilkår for truede arter på den internationale og nationale 

rødliste, fuglebeskyttelsesdirektivets bilagsarter, habitatdirektivets naturtyper og bilagsarter, har høj 

prioritet frem for kvantitet i størrelsen på naturområder.  

I forbindelse med udpegning af potentielle naturområder, er det vigtigt at udpegningerne tager, hvor 

muligt, udgangspunkt i kommunale og statslige arealer. Intensivt dyrkede marker og skove bør ikke indgå 

under potentiel natur. Det er vigtigt, at udpegningerne tilgodeser alle typer af landbrugsmæssige erhverv, 

således det grønne danmarkskort planlægges ud fra såvel landskabet som de dyrkede arealer. Uanset om 

udpegningerne ligger på marginale landbrugsjorde, dvs. næringsfattige sandjorde og våde arealer, eller om 

de ligger på intensivt dyrkede arealer, er det væsentligt, at myndigheden forud for udpegningen har en 

dialog med lodsejeren. Det er vigtigt, at dialogen opstartes så tidligt som muligt, og begrundelsen for 

udpegningen beror på en faglig vurdering, såsom eksempelvis fund af en truet art. Det er vores 

overbevisning, at de fleste lodsejere vil forstå vigtigheden i beskyttelsen af en truet art, såfremt det 

kommunikeres rigtigt ud. 

Ved udpegning af potentielle naturområder, er det vigtigt at der tages højde for eksisterende husdyrbrug 

herunder afdækning af eventuelle konflikter med udviklingsmuligheder af nye eller større 

husdyrproduktioner. Ny natur kan være en begrænsende faktor, så konsekvensvurderinger bør indgå forud 

for udpegningen. Eksempelvis på samme måde som ved justering af Natura2000 grænserne. Dertil bør 
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nævnes, at mindre §3-arealer kun bør inddrages i det grønne danmarkskort såfremt de ligger i umiddelbar 

tilknytning til større sammenhængende natur, med mindre de rummer én eller flere særligt værdifulde 

arter.  

Korridorer og økologiske forbindelseslinjer bør kun udpeges såfremt de reelt set bidrager til mere 

biodiversitet på den konkrete lokalitet. Det er i særdeleshed vigtigt, at udpegningen vægter kvalitet frem 

for kvantitet. Der bør således ikke udpeges korridorer for korridorens skyld, men med begrundelse i en 

faglig konkret vurdering. 

Forslag til inddragelse af lodsejere og den gode proces 

Det er Landboforeningen Midtjyllands klare overbevisning, at en god inddragelsesproces skaber rammerne 

for en dialogbaseret tilgang til planlægningen af det grønne danmarkskort. Det vil vi gerne være med til at 

fremme.  

Helt grundlæggende, vil det være en god ide at indkalde lodsejere til fælles arrangementer med 

informationer omkring udpegningsprocessen. Det kan være en god ide at inddrage lodsejerne så tidligt som 

muligt i processen, herunder både skriftligt men også via invitationer til workshops eller fælles 

informationsarrangementer.  

Vi kan fra Landboforeningen Midtjylland bistå med at skabe rammerne for en sådan udveksling af 

informationer og ideer, hvor vi i fællesskab som forening og kommune kan invitere og organisere fælles 

arrangementer og workshops. Det har vi gode erfaringer med fra tidligere projekter.  

Det vil være værdifuldt, at inddragelsen af lodsejerne sker på baggrund af mindre geografiske opdelinger i 

grupper, hvor arealerne konkretiseres for de enkelte lodsejere. Lodsejerne har derved mulighed for at 

visualisere deres arealer og blive en del af processen fra starten af. Her vil det også være muligt at synergier 

mellem andre interesser, som eksempelvis grundvandsbeskyttelse, afvanding og klima afsøges og 

udveksles. Frivillighed skaber en god proces, og derfor vil vi også gerne understrege hvor vigtigt det er, at 

kommunikationen og det første skridt er væsentlig for fremdriften og resultatet at naturprojekter.   

LandboForeningen Midtjylland ser frem til fortsat god dialog og inddragelse omkring Grønt Danmarkskort i 

Viborg Kommune, og bidrager gerne med viden og samarbejde. Foreningen ønsker også at kvittere for de 

nuværende drøftelser omkring udpegning og inddragelse. Det er vores opfattelse af Viborg Kommune søger 

at skabe en lokal og nærværende inddragelse. 

 

Med venlig hilsen 

Frede Lundgaard Madsen 

Formand, LandboForeningen Midtjylland 

http://www.lfmj.dk/

