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BILAG 4 - NATURINTERESSER

Nyt hovedstrukturafsnit og retningslinjer 
om Natura 2000 i Forslag til Kommune-
plan 2019 - 2031
###Placeres under Naturbeskyttelse i hovedstruktur###

Natura 2000-området Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov
I forbindelse med Miljø- og fødevareministeriets revision af habitatbekendtgørelsen, 
har Ballerup Kommune pr. 1. november 2018 fået to nye Natura 2000-områder. 
Områderne optages i det eksisterende Natura 2000-område ”Øvre Mølleådal, Fure-
sø og Frederiksdal Skov”. Områderne er endnu ikke omfattet af handleplaner, men 
kommunerne har pligt til at beskytte de nyudpegede arealer med det samme. Det 
forventes, at Europa-Kommissionen godkender de nye områdegrænser ved udgan-
gen af 2019. Bekendtgørelsen og kortene på Danmarks Miljøportal og Miljøstyrel-
sens MiljøGIS løsninger vil herefter blive rettet til. Man kan se grænserne for habi-
tatområderne, sådan som Miljøstyrelsen forventer, at de kommer til at se ud 
2019/2020 i Miljøgis i temaet "Forventede grænser for Habitatområder", der ligger i 
gruppen "Justeringer i habitatområder".

Det samlede Natura 2000-område ’Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov’ 
strækker sig ind i Ballerup, Frederikssund, Egedal, Allerød, Rudersdal og Lyngby-
Taarbæk kommuner. Områderne er udpeget i overensstemmelse med EUdirektiver 
og er bindende for kommunens planlægning og administration. Det indgår, sammen 
med de andre internationale naturbeskyttelsesområder i Danmark, i Natura 2000, 
der er et europæisk netværk af beskyttede naturområder, der skal bidrage til at 
øge den biologiske mangfoldighed i EU. Områderne er udpeget på baggrund af fore-
komster af en række særlige naturtyper, herunder også skovnaturtyper, og af fore-
komster en række særlige arter, der er sjældne eller sårbare i europæisk sammen-
hæng. I Natura 2000-områderne skal der sikres gunstig bevaringsstatus og opstil-
les kvalitetsmål for arter og naturtyper i udpegningsgrundlaget. Staten vedtager 
hvert 6. år en Natura 2000-plan for området, og kommunerne vedtager herefter en 
handleplan for at sikre, at de beskrevne indsatser gennemføres.

###Ny retningslinje med kort over de to Natura 2000-områder###
xx.xx
Indenfor Natura 2000-områder må der ikke ske forringelse af naturtyper og leveste-
der eller ske betydelig forstyrrelse af de arter, for hvilke områderne er udpeget.
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Indenfor Natura 2000-områder må der ikke;

• Udlægges nye arealer til byzone eller sommerhusområder.

• Planlægges for trafikanlæg, andre tekniske anlæg og lignende.

• Udlægges nye områder til råstofindvinding på land.

Revideret hovedstruktur, retningslinjer 
og redegørelse om Grønt Danmarkskort i 
Forslag til Kommuneplan 2019 - 2031
###HOVEDSTRUKTUR### GRØNT DANMARKSKORT

I juni 2017 vedtog Folketinget en ændring i Planloven, som indebærer, at kommu-
nerne skal foretage en samlet planlægning for naturbeskyttelsesinteresser og lave 
et Grønt Danmarkskort. I forbindelse med det grønne danmarkskort, skal Kommu-
nalbestyrelsen beskrive hvordan de vil prioritere og varetage naturbeskyttelsesin-
teresserne i kommunen. Udarbejdelse af danmarkskortet foretages i samarbejde 
med
interesseorganisationer som Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening, 
med flere.

Grøn Danmarkskort består af fire temaer:
1) natur,
2) potentiel natur,
3) økologiske forbindelser og
4) potentielle økologiske forbindelser.

I naturtemaet indgår Natura 2000-områder på land, og herudover er der prioriteret 
områder med særlige beskyttelsesinteresser udenfor Natura 2000-områder: Be-
skyttet natur, fredninger og skov.

Temaet potentiel natur er arealer, der kan skabe sammenhæng mellem eksisteren-
de værdifulde naturområder, og hvor ny natur vil udvikle sig. Områderne er udpe-
get, hvor naturområderne i forvejen ligger tæt, eller hvor det ved analyse af ældre 
kort, viser sig at have været natur i tidligere tid. Det giver nemlig god mulighed for 
at naturen kan indvandre og etablere sig.

Økologiske forbindelser er arealer, der giver mulighed for, at arter kan sprede sig. 
De består af læhegn, beplantninger, vandløb, grønne områder mv.

Potentielle økologiske forbindelser er arealer, som med mindre indgreb kan udvikle 
sig til økologiske forbindelser.

RETNINGSLINJER FOR GRØNT DANMARKSKORT
Der er knyttet et sæt retningslinjer til Grønt Danmarkskort, som regulerer, hvad 
der må ske inden for disse fire udpegninger.

11.1
Inden for Grønt Danmarkskort skal beskyttelseshensyn veje tungere end benyttel-
seshensyn.

11.2
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Eksisterende naturområder og eksisterende økologiske forbindelser skal sikres mod 
forhold, der kan forringe levevilkårene for de tilstedeværende dyre- og plantearter. 
Der skal tages hensyn til den enkelte områdetype.

11.3
Tilstanden af eksisterende naturområder må ikke ændres uden Kommunalbestyrel-
sens beslutning eller i medfør af en plejeplan for de fredede områder.

11.4
Inden for de potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser skal 
der ske en afvejning af de forskellige interesser, inden der planlægges eller gen-
nemføres projekter, som forhindrer, at området kan udvikle sig til et nyt naturom-
råde eller en ny økologisk forbindelse.

11.5
Bygninger og anlæg inden for de potentielle naturområder og de potentielle økolo-
giske forbindelser skal anlægges og udformes så de ikke forhindrer, at området på 
sigt kan udvikle sig til et nyt naturområde eller en ny økologisk forbindelse.

11.6
Der må ikke foretages ændringer, som overskærer de økologiske forbindelser, re-
ducerer eller i øvrigt forringer forbindelsernes biologiske værdi, uden at der sikres 
kompenserende foranstaltninger.

11.7
Naturindsatsen inden for Grønt Danmarkskort skal prioriteres så den: 

 sikrer og styrker eksisterende værdifuld natur
 skaber og styrker sammenhængen mellem eksisterende værdifulde
 naturområder
 sikrer og forbedrer vilkårene for beskyttede arter
 giver mulighed for oplevelse og formidling af naturområderne.

11.8
Uden for Grønt Danmarkskort skal naturområder og småbiotoper i videst muligt 
omfang bevares og undgå yderligere fragmentering. Det skal generelt være muligt 
at etablere nye naturområder og småbiotoper.

REDEGØRELSE OM NATURBESKYTTELSE OG GRØNT DANMARKSKORT
Ballerup Kommune har ansvaret for planlægningen af det åbne land. Kravene til, 
hvordan dette skal gøres, findes i Planloven.

Det er i naturbeskyttelsesloven, at alle forhold omkring naturbeskyttelse varetages. 
Det gælder dels beskyttelse af arter og naturtyper, men også formidling af og of-
fentlighedens adgang til naturen.

Ballerup Kommune har udarbejdet en folder med beskrivelse af tolv naturområder i 
kommunen med netop det formål at formidle kommunens natur i et forsøg på at 
lokke flere borgere ud i naturen. Af samme grund ønsker Ballerup Kommune at 
kortlægge borgernes adgang til grønne områder med det mål, at ingen borgere i 
kommunen har længere end 5 minutters gang til et grønt område.

Grønt Danmarkskort
I 2017 vedtog Folketinget en ændring af Planloven, som indebar, at kommunerne 
skal foretage en samlet planlægning for naturbeskyttelsesinteresser i et Grønt Dan-
markskort. Grønt Danmarkskort er kommunernes samlede udpegning af naturom-
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råder med særlige naturbeskyttelsesinteresser og økologiske forbindelser samt po-
tentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser. 

Det Lokale Naturråd for bl.a. Ballerup Kommune blev nedsat i starten af 2018 og 
havde til formål at udpege områder til Grønt Danmarkskort. Rådets udpegninger 
kunne indgå helt eller delvist i kommunernes endelige udpegninger. 

Processen var den, at det Lokale Naturråd fik stillet al eksisterende data om beskyt-
tet natur, levesteder for truede arter, relevante plantemaer samt de digitale natur-
kort til rådighed. Disse data blev suppleret med lokal viden, og på den baggrund 
udpegede det Lokale Naturråd naturarealer til Grønt Danmarkskort. De potentielle 
naturområder blev prioriteret, hvor lokalviden, historiske kort og de digitale natur-
kort viste mulighed for udvikling af natur ud fra de biologiske og abiotiske forhold. 
Det lokale Naturråd tog dermed udgangspunkt i de nationale kriterier med undta-
gelse af udpegning af Natura 2000 områder i Ballerup Kommune. Rådet arbejdede 
med flere kommuner og har dermed sikret sammenhæng på tværs af kommune-
grænser.

Den 15. juli 2018 afsluttedes det Lokal Naturråds arbejde med en rapport over ud-
pegningerne.

Ballerup Kommune har i det store hele brugt udpegningerne fra det Lokale Naturråd 
efter, at data var kvalitetssikret. Kvalitetssikring omfattede fx finjustering af af-
grænsninger til højdekurver, plangrænser samt afgrænsninger mod Furesø og Ege-
dal Kommuner, der ikke var repræsenteret i samme lokale naturråd som Ballerup 
Kommune. Derudover blev de dele af Natura 2000 område nr. 139 Øvre Mølledal, 
Furesø og Frederiksdal Skov, der ligger i Ballerup Kommune tilføjet Grønt Dan-
markskort efter, at grænserne for disse blev justeret den 1. november 2018.

Med udgangspunkt i Grønt Danmarkskort ønsker Ballerup Kommune at bidrage til 
EU’s målsætning om at standse tilbagegangen af biodiversitet med udgangen af 
2020. Især er insekter udsat, og kommunen ønsker derfor bl.a. at fokusere på bier 
og andre bestøvende insekter, og dermed også på forvaltningen af kommunens 
grønne arealer.

Retningslinjerne for de udpegede naturbeskyttelsesinteresser i Grønt Danmarkskort 
er redigeret og tilpasset de begreber, der anvendes i Erhvervsstyrelsens Oversigt 
over nationale interesser i kommuneplanlægningen – planlægning og byudvikling.

Fingerplanen har som landsplandirektiv fortsat en overordnet rolle for planlægnin-
gen af det åbne land.


