Lolland Falster Naturråds anbefalinger til Guldborgsund og Lolland Kommune
Naturråd Lolland Falster blev nedsat den 6. december 2017 med deltagelse af flg. organisationer:












Bæredygtigt Landbrug
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Jægerforbund
Friluftsrådet
Dansk Ornitologisk Forening
Foreningen Toreby Landsby
Rødby Fjord Lodsejerlaug
Guldborgsund Sports- og Idrætsråd
Dansk Landbrug Sydhavsøerne
Landbrug & Fødevarer
Dansk Skovforening

Bekendtgørelse om etablering af lokale naturråd af 7. august 2017 udstikker rammerne for naturrådets
arbejde, der afsluttes med fremsendelse af nedenstående anbefalinger til de to byråds videre arbejde med
Grønt Danmarkskort og dermed næste generation af kommuneplanerne.

Grønt Danmarkskort
Ved udpegningen af Grønt Danmarkskort anbefaler Naturrådet, at der lægges særlig vægt på flg. kriterier:
Udgangspunktet for udpegningerne er Natura 2000-områderne på land samt de øvrige, eksisterende
naturområder, der har størst biologisk mangfoldighed i dag.
Der lægges vægt på at udvide disse naturområder og binde dem sammen for at sikre deres robusthed og
forbedre spredningsmulighederne for forekomster af fortrinsvist sjældne eller særlig beskyttelseskrævende
dyr, planter og svampe.
Ved sammenbinding og udvidelse af de særligt værdifulde naturområder medtages fortrinsvist arealer ud
fra flg. kriterier i hver af de fire kategorier:

”Eksisterende (værdifuld) natur”
•

§ 3 arealer med HNV større end eller lig med 5, samt § 3 beskyttede søer på 0,5 ha og derover.

•

Arealer fredet med naturformål - såvel skov som åbent land (fredninger i henhold til
naturbeskyttelsesloven)

•

Arealer med urørt skov

•

Offentligt ejet skov

•

§ 3 beskyttede arealer og søer indenfor strandbeskyttelseslinjen inkl. kystskrænterne.

•

§ 3 beskyttede arealer og søer med konstateret rødlistede og bilag IV-arter (med undtagelse af
fugle).

”Potentiel natur”
•

§ 3 arealer med HNV mindre end 5

•

Projektområder, hvor kommunerne/staten sammen med lodsejerne på frivilligt grundlag arbejder
på at skabe ny natur

•

Andre arealer, hvor lodsejer ønsker at indgå i et naturprojekt

•

Offentligt ejet skov og øvrige offentlige, grønne arealer

•

Fondsejede arealer, der har naturformål indskrevet i fundatsen

•

Råstofgraveområder, afsluttede råstofgrave, samt råstofinteresseområder, hvor lodsejerne
arbejder på at skabe ny natur

•

Visse tekniske anlæg som f.eks. regnvandsbassiner og større, nye infrastrukturanlæg

•

Oversvømmelsestruede arealer, hvor driften ønskes opgivet og lodsejerne arbejder på at skabe ny
natur

•

Tidligere industrianlæg, f.eks. slambede og lign.

•

Drikkevandsområder, hvor driften af andre grunde ekstensiveres og lodsejerne arbejder på at
skabe ny natur

”Økologiske forbindelser”
•

Eksisterende, beskyttede sten- og jorddiger

•

§ 3 vandløb

•

Skovbryn, der har høj naturværdi, og skaber sammenhæng mellem områder med værdifuld natur

•

Ledelinjer på offentlige arealer, f.eks. jernbanelinjer, stier og lign.

•

Levende hegn, hvor lodsejerne arbejder på at skabe ny natur

•

Stier, der skaber sammenhæng, er ledelinjer og har høj naturværdi

”Potentielle økologiske forbindelser”
•

Offentlige vejrabatter

•

Arealer i tilknytning til nyanlæg af veje

•

Solcelleområder

•

Nye ledelinjer som f.eks. banestrækninger/skråninger

Nye spredningsveje tegnes som udgangspunkt bredt, således at der er flere forskellige muligheder for
målopfyldelse af frivillighedens vej.
Der lægges vægt på helhedstænkning og synergier i forhold til rekreative og landskabelige værdier, samt på
sammenhænge på tværs af kommunegrænsen.

Retningslinjer til kommuneplanerne
Ved udarbejdelse af kommuneplanerne anbefaler Naturrådet, at der lægges særlig vægt på retningslinjer,
som beskriver


at kommunens aktive indsats for at sikre vilde dyrs og planters levemuligheder fokuseres i områder,
der er omfattet af Grønt Danmarkskort,



at der arbejdes aktivt for at realisere Grønt Danmarkskort gennem projekter, som sikrer bedre
spredningsmuligheder for vilde dyr og planter samt udvidelse af særligt værdifulde naturområder,



at projekter, som skal realisere Grønt Danmarkskort, gennemføres ved frivillighed og samskabelse
med lodsejerne,



at der ved anlæg af veje og andre tekniske anlæg samt byvækst eller lignende, der kan forringe den
biologiske mangfoldighed eller spredningsmulighederne for vilde dyr og planter, indtænkes
løsninger, så anlæggene ikke bliver til hinder for realiseringen af Grønt Danmarkskort,



at Grønt Danmarkskort anvendes som det er tænkt - som et planlægningsværktøj - og at
forudsætningerne for udarbejdelsen respekteres

Overordnet anbefales det endvidere, at der forud for alle konkrete projekter skal indtænkes muligheder for
-

at standse tilbagegangen i biodiversitet
at imødegå de stigende nedbørsmængder
at imødegå fremtidige havvandsstigninger
at sikre det rene drikkevand
at opfange kvælstofudvaskningen

