By- og Landskabsudvalget

Punkt 18.

Orientering om Naturrådets konstituering
2017-021742
By- og Landskabsforvaltningen fremsender til By- og Landskabsudvalgets orientering sag om Naturrådets
nedsættelse og konstituering.
Beslutning:
Til orientering.
Per Clausen og Helle Frederiksen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
I juni 2017 vedtog Folketinget en ændring af planloven, som indebærer, at kommunerne skal foretage en
samlet planlægning for naturbeskyttelsesinteresser og Grønt Danmarkskort.
Ifølge planlovens § 11 a, stk. 1, nr. 14 skal kommuneplaner indeholde retningslinjer og kort, der beskriver:
”varetagelse af naturbeskyttelsesinteresserne, som udgøres af naturområder med særlige
naturbeskyttelsesinteresser, herunder eksisterende Natura 2000-områder på land og andre beskyttede
naturområder, samt økologiske forbindelser, potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser,
og for prioritering af kommunalbestyrelsens naturindsats inden for Grønt Danmarkskort”
Kommunerne skal ved revision af kommuneplanen eller i et kommuneplantillæg fastsætte retningslinjer for:
1. Varetagelse af naturbeskyttelsesinteresserne.
2. Prioritering af kommunalbestyrelsens naturindsats inden for Grønt Danmarkskort.
I kommunernes udpegninger indgår den eksisterende og den potentielle natur. Tilsammen udgør disse
udpegninger det grønne danmarkskort.
Alle Natura 2000-områder på land skal udpeges til Grønt Danmarkskort. Derudover skal følgende kriterier i
prioriteret rækkefølge ligge til grund for de øvrige udpegninger:
1. Områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser udenfor Natura 2000 områderne.
2. Potentielle naturområder, som udvider eller skaber sammenhæng mellem eksisterende naturområder.
3. Naturområder med synergieffekter for fx klimatilpasning, vandmiljø eller rekreation.
Ved at skabe sammenhæng i naturudpegningerne på tværs af kommunegrænser kan der skabes større og
bedre naturområder med bedre fysisk og/eller funktionel sammenhæng.
På tværs af kommunerne skal der i 2017/2018 nedsættes lokale naturråd, som skal bistå kommunerne med at
udpege områder, der skal indgå i Grønt Danmarkskort. Aalborg Kommune indgår i et fælles naturråd med
Mariagerfjord, Rebild og Vesthimmerland Kommuner, hvilket blev nedsat den 9. december 2017. Naturrådets
arbejde afsluttes medio 2018, hvorefter rådet nedlægges.
For at opfylde kriterierne om ligelig repræsentation mellem erhverv på den ene side og natur-, miljø- og
friluftsinteresser på den anden side blev rådet suppleret med et ekstra medlem fra henholdsvis Birdlife/DOF,
Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet. Rådet er nedsat med 16 medlemmer og 13 suppleanter.
Følgende 13 organisationer og foreninger er repræsenteret:
 Birdlife/DOF
 Familielandbruget MIDT-Jylland
 LandboNord
 Landbrug og Fødevarer
 NF Plus
 Familielandbruget Midtjylland
 Agri Nord
 Bæredygtigt Landbrug
 Danmarks Naturfredningsforening
 Danmarks Sportsfiskerforbund
 Danmarks Jægerforbund
 Friluftsrådet
 Dansk Skovforening.
Konstituerende møde i naturrådet blev afholdt den 11. januar 2018 kl 17.00-19.00.
Beslutningsreferat fra mødet:
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- Rådet besluttede, at mødeleder og formand for Naturrådet er Stadsgartner Kirsten Lund Andersen, Aalborg
Kommune.
- Rådet skal bistå kommunerne i det videre arbejde med Grønt Danmarkskort.
- Der afholdes månedlige møder.
- Navne- og billedgalleri udarbejdes for naturrådet.
- Der oprettes en hjemmeside hvor alt materiale lægges. Link vil blive sendt til medlemmer.
- Forud for alle møder fremsendes en deltagerliste til alle rådets medlemmer.
- Datoer for kommende møder fremsendes.
- Der laves dækkende beslutningsreferater.
Rådets møder er planlagt med følgende datoer og emner:






8. februar 2018. Præsentation af status på kommuneplan- og Grønt Danmarkskort.
22. marts 2018. Heldagsbesigtigelse med deltagelse af politikere.
12. april 2018. Naturrådets anbefalinger.
23. maj 2018. Naturrådets anbefalinger (ekstra møde hvis behov).
7. juni 2018. Overlevering af rådets anbefalinger til de respektive udvalgsformænd og næstformænd.
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Bilag:
Medlemsliste for Naturrådet
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