
 

 

 
 
 
 
 

Høring af Grønt Danmarkskort på vandløbsområdet 
 
Grønt Danmarkskort er et sammenhængende naturnetværk, som alle kommuner laver 

udpegninger til i deres kommuneplaner.  Grønt Danmarkskort udgør kerneområder for Faxe 

Kommunes natur og er helt central for bevarelsen af kommunens biologiske mangfoldighed. Det er 

inden for Grønt Danmarkskort, at naturindsatsen i videst muligt omfang skal målrettes. Desuden er 

Grønt Danmarkskort et planlægnings- og prioriteringsværktøj, der også kan anvendes af stat, 

foreninger, fonde m.m. som grundlag for prioritering af naturindsatser. 

 

Når der foretages udpegninger til Grønt Danmarkskort, er det naturinteresserne, der især tages 

hensyn til inden for udpegningerne. I Grønt Danmarkskort skal der indgå 4 typer udpegninger: 

 Naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser (herunder alle Natura 2000-områder 

på land)  

 Økologiske forbindelser  

 Potentielle naturområder  

 Potentielle økologiske forbindelser 

 

Når Faxe Kommune har arbejdet med udpegninger økologiske forbindelse og potentielle 

naturområder og forbindelser er disse udpegninger delt op i fire forskellige korridor- og natur typer: 

våde, tørre, skov og kyst.  

 

 

Hvordan er vandløb udpeget i Grønt Danmarkskort? 

 

Vandløb kan være udpeget som naturområde med særlige naturbeskyttelsesinteresser, hvis det 

har et højt naturindhold. Det kan være vandløb som Lilleå, Suså og Vivede Mølle å. 

 

Vandløb med mindre naturindhold er udpeget som en økologisk forbindelse. Det er vandløb som 

Søbækken, Freerslev Å og Orned Bæk. 

 

Rørlagte vandløb, som kommunen ønsker at genåbne, kan udpeges som potentiel ny natur eller 

korridor. Det kan fx være Mosebølle Bæk.  

 

Bilag 2 viser et kort med de foreløbige udpegninger for vandløb og andre våde naturtyper.  

 

 

Hvilken betydning får Grønt Danmarkskort? 

 

Grønt Danmarkskort er som skrevet en del af kommuneplanen.  Kommuneplanen, og dermed også 

Grønt Danmarkskort, har ingen direkte retsvirkninger over for kommunens borgere. Planen i sig selv 

kan hverken forbyde eller give lov til bestemte ting. Det kan først ske via den konkrete 

sagsbehandling i kommunen. 

 

Der er heller ikke handlepligt i en kommuneplan. Byrådet kan derfor ikke sikre, at de planlagte 

projekter rent faktisk gennemføres. Kommuneplanen kan kun sikre, at hvis der sættes en handling i 

gang, skal denne være i overensstemmelse med kommuneplanen. Byrådet skal dog arbejde for 

kommuneplanens realisering. 

 

For hvert emne i kommuneplanen er der udarbejdet retningslinjer. De udgør de overordnede 

rammer for kommuneplanlægningen, og fastlægger principperne for arealanvendelsen i 

kommunen. Derudover danner de grundlag for kommunens administration for områderne 

fremover. En retningslinje kan fx være, at i områder til potentiel ny natur skal større tekniske anlæg 

og byzoneudlægning undgås eller alternativt placeres, så spredningsmulighederne ikke forringes. 
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Bilag 1 

 

 
Foreløbige udpegninger i Grønt Danmarkskort i Faxe Kommune. 



 

 

Bilag 2 

 
Foreløbige udpegninger i Grønt Danmarkskort. Eksisterende korridorer, potentiel korridor og potentiel 

natur vises her kun for våde naturtyper (vandløb, lavbund, moser og enge). 


