
Naturområder og Økologiske forbindelser
fra KP 13 til KP17

KP13: Områder med særlige natur-
beskyttelsesinteresser, 
bestående af eksisterende og 
potentielle naturarealer

KP13: Økologiske forbindelser,
bestående af eksisterende og 
potentielle forbindelser

KP17: Udpegninger, som skal indgå 
i Grønt Danmarkskort,  
bestående af eksisterende og
potentielle naturområder

KP17: Økologiske forbindelser,
bestående af eksisterende og
potentielle forbindelser



Retningslinjer, naturområder i KP13

• Naturbeskyttelsesområder
• 6.4.1 Udpegede OMRÅDER MED SÆRLIGE NATURBESKYTTELSESINTERESSER fremgår af 

temaet Områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser på kort 6.4.a. OMRÅDER MED SÆRLIGE 
NATURBESKYTTELSESINTERESSER omfatter kerneområder i kommunens natur og udgøres af 
Internationale naturbeskyttelsesområder, § 3 beskyttede arealer og naturfredede områder.

• Potentielle naturområder 
• 6.4.2 POTENTIELLE NATURBESKYTTELSESOMRÅDER fremgår af temaet Potentielle 

naturbeskyttelsesområder på 6.4.a. POTENTIELLE NATURBESKYTTELSESOMRÅDER er arealer der pt. 
er udpeget som råstofgraveområde, og som på sigt kan blive værdifulde naturområder som følge af 
efterbehandlingsplaner.

• 6.4.3 Inden for de POTENTIELLE NATURBESKYTTELSESOMRÅDER tilstræbes, at der skabes nye 
naturarealer, der kan forbedre dyr og planters spredning og fri bevægelse i de eksisterende 
nærliggende internationale naturbeskyttelsesområder.



KP13: Områder 
med særlige 
natur-
beskyttelses-
interesser

• § 3-områder
• Fredninger
• Natura 2000-områder

-lagt sammen

I alt (landareal):      11.530 ha
(19,1 % ud af kommunens 60.400 ha)

Potentielle naturbeskyttelsesområder: 
350 ha (0,5%)



Natur

§ 3-områder: 8.700 ha (14,4%)

Skovområder mv.: 5.300 ha (8,8 %)

Natura 2000-områder: 4.500 ha (7,6 ha)

Vandløb: 250 km offentlig 
vedligehold, dertil private

Fredninger: 4.400 ha (7,3 %)

Byzone: 3770  ha (6,2 %)
Sommerhusområder: 1470  ha (2,4 %)



Natur i KP17: Klip fra vejledningen (i udkast)



Særlige naturbeskyttelsesinteresser: 
Hvad ved vi?

Naturplan 2017
• undersøgelse af 

kommunens egne § 3-
beskyttete naturarealer 
(254 stk.)

• resultatet har vi ultimo 
2017

Gamle amtsdata mv. 
(1982-2006, dvs. forældede)

Ingen registrering af 
skove?



KP17: Grønt Danmarkskort støttet af
Digitale Naturkort



KP17: Grønt 
Danmarkskort

Eksisterende natur:
-Natura 2000-områder 
-visse § 3-områder er taget med
-visse fredninger er taget med

-visse skove er taget med

I alt 12.430 ha  (20,5 %)

Potentielle naturområder:
-de resterende § 3-områder
-de resterende skove
-dele af råstofområderne
I alt 3.520 ha   (5,8 %)



Retningslinjer, forbindelser i KP13

• Økologiske forbindelser
• 6.4.7 ØKOLOGISKE FORBINDELSER fremgår af temaet Økologiske forbindelser på kort 6.4.c. ØKOLOGISKE 

FORBINDELSER er arealer, hvor dyr og planters spredningsmuligheder i landskabet skal fremmes, bl.a. gennem 
planlægning, administration af planlovens landzonebestemmelser og eventuelle plejeforanstaltninger.

• 6.4.8 Inden for de ØKOLOGISKE FORBINDELSER tilstræbes det, at eksisterende naturområder sikres med fx 
naturpleje mod en udvikling, der kan forringe livsbetingelserne for det nuværende dyre- og planteliv. Tilsvarende 
skal det tilstræbes, at der i de ØKOLOGISKE FORBINDELSER skabes nye naturarealer, der kan forbedre dyr og 
planters spredning og frie bevægelse i de eksisterende naturområder.

• Potentielle økologiske forbindelser
• 6.4.9 Udpegede POTENTIELLE ØKOLOGISKE FORBINDELSER fremgår af temaet Potentielle økologiske 

forbindelser på kort 6.4.c. POTENTIELLE ØKOLOGISKE FORBINDELSER er arealer, hvor dyr og planters 
spredningsmuligheder i landskabet bør fremmes, bl.a. gennem planlægning, administration af planlovens 
landzonebestemmelser og eventuelle plejeforanstaltninger.

• 6.4.10 Inden for de POTENTIELLE ØKOLOGISKE FORBINDELSER tilstræbes det, at eksisterende naturområder sikres 
mod en udvikling, der kan forringe livsbetingelserne for det nuværende dyre- og planteliv. Tilsvarende skal det 
tilstræbes, at der i de POTENTIELLE ØKOLOGISKE FORBINDELSER skabes nye naturarealer, der kan forbedre dyr og 
planters spredning og frie bevægelse i de eksisterende naturområder.



KP13: 
Økologiske 

forbindelser
Buffer (100 m) lagt efter vandløb og efter 
kysten: 7.550 ha   (12,5 %)

Potentielle forbindelser lagt efter 
rørlagte vandløb: 1.510 ha    (2,5 %)

Fra Redegørelsen:
”…I den kommende planperiode 
udpeges økologiske 
forbindelser der 
forbinder overdrev og skove.”



Eksempel fra Ll. Åmose

skov

skov

Ingen 
spredning 
over mose 
og eng her??

eller her??

Åbning af 
vandløb
– sker det??

100 m buffer til 
vandløb (og en sø)

§ 3-vandløb



Skov-forbindelse:

FOT-skov

100 m buffer 
til FOT-skov, 
fratrukket 50 
m buffer og 
renset for 
småarealer 
(>10 ha)

250 m buffer 
til FOT-skov, 
fratrukket 200 
m buffer og 
renset for 
småarealer 
(>10 ha)

Eksisterende 
skovforbindelse

Potentiel 
skovforbindelse



Våd forbindelse:

§ 3-
beskyttet, 
våd natur: 
Eng, mose, 
sø og 
vandløb

100 m buffer 
til våd natur, 
fratrukket 50 
m buffer og 
renset for 
småarealer 
(>10 ha)

250 m buffer 
til våd natur, 
fratrukket 200 
m buffer og 
renset for 
småarealer 
(>10 ha)



Økologiske forbindelser, lagt sammen



For hele 
kommunen

Våd forbindelse:     12.650 ha (20,9 %)
-heraf 7.300 ha § 3-areal (12,1 %)

Tør og kyst-forbindelse:    3.630 ha  (6,0 %)
-heraf 2.100 ha § 3-areal (3,4 %)

Skov-forbindelse: 10.410 ha  (17,2 %) 
-heraf 4.910 ha skovdækket   (8,1 %)

Lagt sammen: 22.410 ha (37,1 %)
-heraf 13.670 ha allerede  
skov eller § 3-natur  (22,6 %)



Potentiel forbindelse:          8.590 ha (14,2 %)
-heraf 380 ha allerede skov
eller § 3-natur (0,6 %)

-navnlig potentielle våde forbindelser og 
skovforbindelser
-håndplukkede tørre forbindelser
-ingen potentielle kystforbindelser



Opsummeret: Kommuneplantemaer 
om Naturbeskyttelse

KP13 KP17 (forslag)

Områder med særlige 
naturbeskyttelsesinteresser Eksisterende Naturområder

11.530 ha 12.430 ha
(19,1 %) (20,5 %)

Potentielle naturbeskyttelsesområder Potentielle Naturområder
350 ha 3.520 ha
(0,6%) (5,8 %)

Økologiske forbindelser Økologiske forbindelser
7.550 ha 22.410 ha
(12,5 %) (37,1 %)

Potentielle økologiske forbindelser Potentielle økologiske forbindelser
1.510 ha 8.590 ha

(2,5 %) (14,2 %)


