Fakta om Lokale Naturråd
Ophæng: Planloven og bek. nr. 971 af 07/08/2017 om etablering af lokale naturråd
Formål: Rådgive kommunerne om udpegning af Grønt Danmarkskort
Antal: 20 i hele Danmark
Aktuelt naturråd: Allerød, Egedal, Furesø, Hørsholm, Gentofte, Gladsaxe, LyngbyTaarbæk og Rudersdal
Frist for indstilling af sekretariatskommune: 1. november 2017 til
Erhvervsstyrelsen. Offentliggørelse på hjemmeside.
Medlemmer:
- Relevante landsdækkende erhvervsorganisationer
- Landsdækkende foreninger og organisationer m. formål om beskyttelse af
natur og miljø, eller væsentlige rekreative interesser
- Lokale foreninger og organisationer m. interesser knyttet til beskyttelse og
benyttelse af natur
Eksempler:
- Landbrug og Fødevarer, Dansk Skovforening og Dansk Erhverv
- DN, DOF, Danmarks Jægerforbund og Friluftsrådet
- Lokale foreninger; lokalt udspring og være selvstændige foreninger
- (NB. Privatpersoner kan ikke være medlem)
NB. Det er ikke en forudsætning, at medlemmer har indgående kendskab til
naturplanlægning
Frist for indstilling af medlemmer: 4 uger. Der skal indstilles både en kvinde og en
mand. Kan fraviges i særlige tilfælde. Medlem og suppleant indstilles til sekretariatskommunen.
Max. Antal medlemmer: 20 (eksklusiv kommunale repræsentanter). Ligelig
repræsentation af erhverv vs. natur-, miljø og friluftsorganisationer. Hvis mere end 20
anmeldte eller ikke ligelig repræsentation træffer kommuner i samråd afgørelse.
Frist for oprettelse: den 15. januar 2018
Frist for afslutning: den 15. juli 2018
Opgaver - Naturrådet:
- Bistå kommunerne med et forslag til udpegning af områder, som skal indgå i
Grønt Danmarkskort.
- Forslag til udpegning af potentielle økologiske forbindelser som
sammenbinder eksisterende natur.

-

Forslag til udpegning af potentielle naturområder (nye, udvide, sammenbinde
og evt. synergieffekt)
Opgaver – kommunerne:
- Stiller materiale til rådighed f.eks. uddrag af Digitale Naturkort eller et forslag til
udpegning af Grønt Danmarkskort
- Rådgiver om formål og indhold i hidtidige planlægning for naturbeskyttelse
samt indhold i kortlag i Digitale Naturkort
- Introduktion til hvad udpegning af Grønt Danmarkskort indebærer
- Rammer som kommunerne er underlagt efter bl.a. planloven
Tilrettelæggelse af arbejdet:
Afgøres af Naturrådet selv. Eksempelvis om der skal arbejdes ud fra et forslag fra
kommunerne. Rådet kan foretage høringer, borgermøder, workshops eller kontakt
direkte til lodsejere om at bidrage med forslag/bemærkninger
Naturrådets slutprodukt:
Der er ikke krav om enighed. Et forslag kan ledsages af mindretalsudtalelser.
Rådet vælger selv om der afsluttes med:
- et samlet forslag til udpegning for hele det geografiske område
- forslag til udpegning for specifikke områder
- forslag på overordnet eller strategisk plan
Kommunernes og Naturrådets kompetencer:
Det lokale Naturråd har en rådgivende rolle i relation til kommunernes arbejde med
Grønt Danmarkskort og rådet har ingen myndighedsbeføjelser. Kommunerne skal
inddrage Naturrådets forslag og evt. mindretalsindstillinger i det videre arbejde med
Grønt Danmarkskort.

Link:
Bekendtgørelse nr. 971 af 07/08/2017 om etablering af lokale naturråd
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192394
Vejledning om etablering af lokale naturråd
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192395
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