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Høringssvar vedr. ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse – etablering af et
Grønt Danmarkskort (j.nr. NST-400-00087)
Akademiraadets Landskabsudvalg bifalder lovforslaget om øget beskyttelse af §3-områder, en
kommunal forpligtelse til udpegning af nye potentielle områder, der kan støtte op omkring et
Grønt Danmarkskort samt øget beskyttelse af naturen via sanktioner.
Det er et nyt vigtigt skridt på vejen frem mod opnåelse af mere biodiversitet, og det er et handlingsorienteret initiativ, der kan medvirke til at skabe et nationalt overblik på tværs af kommunegrænserne. Det bibringer endvidere en billedlig bevidstliggørelse af naturplanlægningen, som en
af samfundets vigtigste opgaver for at sikre et bæredygtigt udviklingsgrundlag.
I Akademiraadets Landskabsudvalg arbejder vi ganske sammenfaldende på visioner for et nyt
Danmarkskort, hvor også de mindre attraktive landskabsarealer, som arealer langs infrastrukturer
og erhvervsområder kan indgå i planlovens løbende tilpasning af den aktuelle samfundsudvikling.
Her er der brug for værktøjer, grønne planlægningsredskaber og fordringer, der kan medvirke til
at gøre erhvervsområder og infrastrukturer til mere grønne og æstetiske korridorer.
Landbrugserhvervet stilles stadig overfor nye udfordringer i deres daglige drift med begrænsninger ift. konventionel drift, men der er mange andre af Danmarkskortets landzonearealer, der kunne indtænkes gennem planlægning og forhandlingsprocedurer, hvor man som erhverv skal bidrage til den samlede grønne plan. Tilplantning med skov på udlagte erhvervsarealer kunne være en
mulighed.
Med andre ord kan vi kun imødekomme lovforslaget, og vi stiller os gerne til rådighed for yderligere sparring og idéudveksling fsva. et nyt Danmarkskort, hvor biodiversitet, rekreative naturområder og æstetiske forhold kan tænkes sammen.
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