Pressemeddelelse
Naturråd Lolland Falster har afsluttet sit arbejde og udarbejdet et sæt anbefalinger, der er sendt til
byrådene i Lolland og Guldborgsund kommuner til brug for det kommende arbejde med
kommuneplanerne. Anbefalingerne er vedlagt.
Naturrådets opgave
Naturråd Lolland Falster har de seneste 5 måneder drøftet kriterier for udpegning af de områder, der skal
indgå i Grønt Danmarkskort.
Ifølge planloven skal Grønt Danmarkskort sikre en forstærket indsats for større og mere sammenhængende
naturområder. Det vil understøtte en positiv udvikling i biodiversitet og indfrielsen af intentionerne med
Naturplan Danmark. Samtidig vil udpegningen bidrage til at opfylde FNs og EUs 2020 biodiversitetsmål om
at standse tilbagegangen i biodiversiteten.
Grønt Danmarkskort skal, når det er færdigudpeget, tjene som et strategisk planlægnings- og
prioriteringsværktøj, der kan anvendes af både kommuner, staten, foreninger og fonde som grundlag for en
prioritering af kommende naturindsatser.
Kommunernes udpegninger af potentielle naturområder til Grønt Danmarkskort indebærer ikke i sig selv, at
der stilles nye krav til landbruget om naturbeskyttelse. Fra statens side lægges der vægt på, at
kommunernes udpegninger heller ikke på sigt kan påføre lodsejernes begrænsninger ift. udnyttelse af
mulighederne for landbrugsejendomme, f.eks. til udvidelse af husdyrbrug eller ny bebyggelse.
Et enigt Naturråd betoner, at udlægning af ny natur på private arealer bør være frivillig for lodsejer.
Indsatsen for at skabe ny natur på offentlige arealer såvel statslige som kommunale bør intensiveres.
Naturprojekter i samarbejde med lodsejere skal bane vejen for ny natur.
Gunvor Thorsen, DN siger om drøftelserne, at ”selvom der fra statslig side har været mange bindinger bl.a.
tidsmæssigt på opgaven, har det været en forbilledlig proces. Der har været en fri tone og alle har
prioriteret at opnå enighed.”.
Nicolas de Bertouch-Lehn, Landbrug og Fødevarer udtaler, at ”selvom der indledningsvis var skepsis i
forhold de forskellige interesser rundt om bordet, er vi alle blevet klogere på hinanden og det er vældigt
befordrende for det videre arbejde”.
Christian Clausen, Danmarks Jægerforbund glæder sig over at det er lykkedes at blive enige om de
overordnede betragtninger og understreger, at ” det er vigtigt at skabe økologiske forbindelser alle de
steder, det er muligt også vejrabatterne – ikke mindst af hensyn til bier og de små kriblekrabler”.

Sammensætning af Naturrådet
Følgende organisationer og foreninger har deltaget i Naturråd Lolland Falster:
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
Det videre forløb
Anbefalingerne fremlægges på møder i henholdsvis Teknisk Udvalg, Lolland Kommune den 5. september og
i Teknik, Miljø- og Ejendomsudvalget, Guldborgsund Kommune den 17. september 2018.
Guldborgsund Kommune står overfor en revision af kommuneplanen, mens Lolland Kommunes tidsplan
afhænger af hvorvidt der sker en statslig udpegning af udviklingsområder i kommunen hen over sommeren.
For yderligere oplysninger kontakt Naturrådets medlemmer – se vedhæftede liste – eller
Lolland Kommune: Magnus Klamer Jørgensen, makj@lolland.dk eller Regitze Lassen relas@lolland.dk

