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Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse og vejledning om 

etablering af lokale naturråd 

 

 

1. Indledning 

Bekendtgørelse med tilhørende vejledning om etablering af lokale natur-

råd, der skal bistå kommunalbestyrelserne med udpegning af områder, som 

skal indgå i Grønt Danmarkskort, er fastsat i medfør af lov om planlæg-

ning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015 om planlæg-

ning, som senest er ændret ved § 48 i lov nr. 1715 af 27. december 2016. 

 

Med lovforslag L 121 om ændring af lov om planlægning foretages en 

modernisering af planloven, som følger af aftalen om ”Danmark i bedre 

balance – Bedre rammer for kommuner, borgere og virksomheder i hele 

landet”, der er indgået mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk 

Folkeparti i juni 2016. Aftalen indebærer en forstærket indsats for større 

og mere sammenhængende naturområder, baseret på Grønt Danmarkskort.  

 

Med lovforslag L 121 bibeholdes kommunernes planlægning for Grønt 

Danmarkskort. Den gældende bestemmelse i planlovens § 11 a, stk. 5, der 

bemyndiger ministeren til at fastsætte regler om etablering af lokale natur-

råd m.v., videreføres ligeledes. Til bestemmelsen tilføjes, at fastsættelse af 

regler sker efter aftale mellem erhvervsministeren og miljø- og fødevare-

ministeren. Naturrådene skal bistå kommunerne med udpegning af områ-

der, som skal indgå i et Grønt Danmarkskort. 

 

Forslag til bekendtgørelse med tilhørende vejledning om lokale naturråd 

blev sendt i høring den 7. april 2017 med høringsfrist den 5. maj 2017 hos 

en bred kreds af myndigheder, organisationer m.v. Der er til høringsmate-

rialet om lokale naturråd modtaget 23 høringssvar, hvoraf 19 myndighe-

der, organisationer m.v. har haft bemærkninger til høringsmaterialet; heraf 

er 1 høringssvar fremsendt på vegne af 10 kommuner.  

 

De væsentligste bemærkninger fra de hørte parter til de enkelte emner i 

udkast til bekendtgørelse og vejledning gennemgås og kommenteres ne-

denfor.  

 

Visse høringssvar har givet anledning til redaktionelle ændringer og præ-

ciseringer. Disse ændrer ikke ved substansen i det pågældende forslag og 

omtales derfor ikke nærmere i dette notat. 
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2. Generelle bemærkninger til bekendtgørelse og vejledning 

Flere kommuner (Billund, Brønderslev, Frederikshavn, Jammerbugt, 

Vesthimmerland), KL samt Danmarks Naturfredningsforening, Landbrug 

& Fødevarer, Danmarks Jægerforbund og Friluftsrådet tilkendegiver, at de 

er positive over for oprettelse af lokale naturråd.  

 

Dansk Skovforening kvitterer for, at der er lagt op til en god proces om-

kring dannelsen af naturrådene. KL finder, at vejledningen generelt frem-

står klar og overskuelig og giver et godt billede af rammerne for de lokale 

naturråd. 

 

Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Jægerforbund, Danmarks 

Sportsfiskerforbund, Dansk Ornitologisk Forening og Friluftsrådet ser 

frem til at deltage i arbejdet i de lokale naturråd. 

 

Kommentarer 

Regeringen har besluttet, at der skal etableres lokale naturråd, som skal 

bistå kommunalbestyrelserne med udpegning af områder, der skal indgå i 

Grønt Danmarkskort. Bekendtgørelse med tilhørende vejledning om etab-

lering af lokale naturråd er fastsat i medfør af gældende planlov (§ 11 a, 

stk. 5). 

 

Bemærkningerne giver ikke anledning til ændringer i bekendtgørelse og 

vejledning om lokale naturråd. 

 

3. Bemærkninger til konkrete emner 

 

3.1.1 Timing i forhold til kommunernes planlægning 

3.1.2 Tidsplan for etablering af lokale naturråd 

3.1.3 Geografisk inddeling 

3.1.4 Øvrige bemærkninger 

 

3.1.3 Timing i forhold til kommunernes planlægning 

Byregion Fyn bemærker, at mange kommuner allerede er i gang med eller 

har gennemført en stor del af det arbejde, som der i bekendtgørelse og vej-

ledning om lokale naturråd er lagt op til, at kommunerne skal gøre i sam-

arbejde med de lokale naturråd. Lyngby-Taarbæk Kommune anfører, at 

kommunerne med udgangspunkt i de nationale kriterier netop har udarbej-

det et politisk godkendt forslag til områder, der skal indgå i Grønt Dan-

markskort, ligesom Vesthimmerlands Kommune oplyser at have udarbej-

det forslag til Kommuneplan 2017 med udpegning af Grønt Danmarkskort. 

Skanderborg Kommune oplyser ligeledes, at kommunen allerede i sin 

Kommuneplan 2016 har udpeget Grønt Danmarkskort i overensstemmelse 

med gældende planlov. Solrød og Vesthimmerlands kommuner, Dansk 

Ornitologisk Forening og Friluftsrådet er uforstående over for timingen. 

 

Byregion Fyn finder, at det ikke giver mening at nedsætte lokale naturråd, 

der skal arbejde fra den 15. oktober 2017 og et halvt år frem, og Byregion 
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Fyn og Skanderborg Kommune finder, at der for disse kommuners ved-

kommende vil være tale om at oprette lokale naturråd til en opgave, der er 

lavet.  

 

Byregion Fyn foreslår, at de lokale naturråds arbejdsproces udskydes til 

oktober 2018-april 2019 (næste kommuneplanrevision) – dette vil tillige 

hindre, at de lokale naturråd skal arbejde hen over kommunalvalget i no-

vember 2017 med deraf følgende mulighed for udskiftning af politiske re-

præsentanter undervejs. 

 

Kommentarer 

Med forslag til modernisering af planloven får kommunerne mulighed for 

at udpege udviklingsområder i kystnærhedszonen, hvilket skal ske paral-

lelt med kommunernes udpegning af Grønt Danmarkskort, således at både 

udviklingsområder og kommunernes indsats for at sikre flere og større 

sammenhængende naturområder kommer til at indgå integreret i kommu-

neplanlægningen. Områder, der udpeges som udviklingsområder, må ikke 

overlappe med områder, der indgår i Grønt Danmarkskort. 

 

Kommunerne er invitereret til at søge om udpegning af udviklingsområder 

med frist den 15. oktober 2017, jf. erhvervsministerens brev af 10. februar 

2017 til kystkommunerne. Erhvervsministeren forventer på baggrund af 

kommunernes ansøgninger at udstede et landsplandirektiv med udpegning 

af udviklingsområder i efteråret 2018. Herefter vil kommunerne kunne ud-

arbejde kommuneplan eller kommuneplantillæg, der indarbejder udvik-

lingsområderne i kommuneplanlægningen.  

 

Forud for kommunernes udpegning eller revision af Grønt Danmarkskort 

forudsættes en proces, hvor lokale naturråd bistår kommunerne med for-

slag til udpegning af områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort. 

  

Timingen af etablering af de lokale naturråd skal således sikre, at de lo-

kale naturråd kan bistå kommunerne med udpegning af områder til Grønt 

Danmarkskort, inden kommunerne planlægger for udpegning af udvik-

lingsområder parallelt med udpegning af områder til Grønt Danmarks-

kort, hvilket kan ske, når landsplandirektivet om udviklingsområder er ud-

stedt. 

 

De kommuner, som allerede har foretaget udpegning af Grønt Danmarks-

kort efter gældende planlov, kan vælge at præsentere udpegningen for det 

lokale naturråd og foreslå, at den lægges til grund for de lokale naturråds 

arbejde. 

 

Kommuner, som ikke ansøger om udviklingsområder, kan vente med at 

indarbejde udpegningen af Grønt Danmark baseret på de lokale naturråds 

bistand i kommuneplanen til den førstkommende revision af deres kommu-

neplan.  
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På baggrund af ovenstående bemærkninger fastholdes timingen af etable-

ringen af lokale naturråd, idet det giver de kommuner, der ønsker det, mu-

lighed for at bringe de nye muligheder i forslag til moderniseret planlov i 

anvendelse hurtigst muligt.  

 

3.1.1 Tidsplan for etablering af lokale naturråd 

Hovedparten af kommunerne (Frederikshavn, Gladsaxe, Herning, 

Lyngby-Taarbæk, Thisted og Byregion Fyn (repræsenterer de fynske kom-

muner, inkl. Langeland og Ærø) samt KL peger på, at tidfristerne, der er 

fastsat i bekendtgørelsen ikke er realistiske. Dansk Skovforening finder, at 

der er lagt op til en god tidsramme. 

 

Det anføres, at de foreslåede tidfrister for valg af sekretariatskommune 1. 

august 2017 og etablering af lokale naturråd 15. oktober 2017 er stort set 

umulige at honorere for de fleste kommuner. Byregion Fyn påpeger, at 

bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 2. juni 2017, hvilket sand-

synligvis er efter fristen for færdiggørelse af sagsfremstillinger til politisk 

behandling inden sommerferien i flertallet af kommunerne. 

 

KL foreslår, at tidsplanen forskydes, således at frist for de lokale naturråds 

oprettelse fastsættes til 15. januar 2018, herunder frist for kommunerne 

den 1. november 2017 til at oplyse, hvilke kommuner, der skal være se-

kretariatskommuner. De lokale naturråd gives en frist til 15. juli 2018 for 

afslutning af deres arbejde, hvorefter kommunerne vurderes af have til-

strækkelig tid til at inddrage naturrådenes arbejde i deres eventuelle kom-

muneplantillæg for udpegning af Grønt Danmarkskort. 

 

Kommentarer 

Baggrunden for den fastsatte tidsplan for etablering af lokale naturråd er 

at give de kystkommuner, der ønsker det, mulighed for at indarbejde ud-

viklingsområder i deres kommuneplan når landsplandirektivet for udvik-

lingsområder er udstedt.  

 

Erhvervsministeren forventer at udstede et landsplandirektiv med udpeg-

ning af udviklingsområder i efteråret 2018. Herefter vil kommunerne 

kunne udarbejde forslag til kommuneplan eller kommuneplantillæg, der 

indarbejder udviklingsområderne i kommuneplanlægningen, hvilket skal 

ske parallelt med udpegning af områder til Grønt Danmarkskort. Det for-

udsættes derfor, at de lokale naturråd har ydet deres bistand til kommu-

nalbestyrelsens arbejde med Grønt Danmarkskort inden efteråret 2018.  

 

KL har i sit høringssvar anført, at det er KL's vurdering, at de ændrede 

tidsfrister fortsat vil give de kommuner, der ønsker hurtigst muligt at an-

vende de nye muligheder for udpegning af udviklingsområder i kystnær-

hedszonen, tilstrækkelig tid til at inddrage de lokale naturråds arbejde i 

kommuneplanlægningen for udpegning af Grønt Danmarkskort. 

 

På baggrund af høringssvarene fra KL og en række kommuner justeres 

tidsplanen i bekendtgørelse om lokale naturråd som foreslået af KL.  
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Frist for indmelding af sekretariatskommuner til Erhvervsstyrelsen æn-

dres således til den 1. november 2017, frist for rådenes oprettelse ændres 

til den 15. januar 2018, og frist for de lokale naturråds afslutning af deres 

arbejde ændres til den 15. juli 2018. 

 

3.1.2 Geografisk inddeling 

En række kommuner (Billund, Brønderslev, Herning, Jammerbugt, Vi-

borg), KL samt Landbrug & Fødevarer bemærker, at den foreslåede geo-

grafiske inddeling er uhensigtsmæssig og fremsætter forslag om, at den 

revideres. Det foreslås f.eks., at kommuner, der samarbejder om Natura 

2000-planer, opretter lokale naturråd sammen. 

 

Herning Kommune påpeger, at ikke alle kommunens naboområder er 

omfattet af det lokale naturråd, som kommunen er foreslået at indgå i. 

 

Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk kommuner anfører, at det bør overvejes, 

om det er de rigtige kommuner, der er sat sammen, herunder om antallet 

af kommuner i de enkelte lokale naturråd eventuelt skal være lavere.   

 

Kommentarer 

I det aktuelle forslag til geografisk inddeling følges regionsgrænserne. 

Desuden følges i vidt omfang Danmarks Naturfredningsforenings opde-

ling af landet i 20 afgrænsede naturzoner ud fra landskabs- og naturfor-

hold. 

 

En ændring af tidsplanen for oprettelse af de lokale naturråd, vil give mu-

lighed for en proces med afklaring af, om der skal fastsættes en anden 

geografisk inddeling end den, der er foreslået i udkast til bekendtgørelse, 

uden at det vil påvirke tidsplanen for kommuneplanlægning for udpegning 

af udviklingsområder parallelt med udpegning af et Grønt Danmarkskort, 

hvor lokale naturråd har bistået kommunerne.  

 

På baggrund af de fremsatte bemærkninger med ønske om ændring af den 

geografiske inddeling samt om de ændrede tidsfrister igangsættes en pro-

ces for revision af den foreslåede geografiske inddeling i områder, inden 

for hvilke der oprettes lokale naturråd.  

 

KL tilbydes i tæt dialog med kommunerne at foreslå en justeret geografisk ind-

deling af Danmark i højst 25 lokale naturråd senest den 5. juli 2017.  

Som konsekvens heraf ændres tidspunkt for ikrafttræden af bekendtgørel-

sen til 10. august 2017, så den nye inddeling af kommunerne i lokale na-

turråd kan fremgå af bekendtgørelsen. 

 

3.1.4 Øvrige bemærkninger 

Høringsfrist 

Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk kommuner anfører, at en 4 ugers hørings-

frist indeholdende en påske er kort tid og ikke har muliggjort politisk be-

handling af høringsmaterialet. 
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Sammensætning af de lokale naturråd 

I forhold til sammensætning af de lokale naturråd påpeger Gladsaxe Kom-

mune, at det for en bykommune uden landbrug er vanskeligt at se hvilke 

erhvervsorganisationer, der vil være interesserede i at deltage i det lokale 

naturråd. 

 

Dansk Erhverv sætter pris på, at erhvervslivet inddrages i de lokale natur-

råd og tilkendegiver, at organisationen betragter sig som en relevant er-

hvervsorganisation i denne sammenhæng. 

 

Herning Kommune stiller spørgsmål til sammensætningen af de lokale na-

turråd, herunder til om der hovedsageligt vil blive ”tale om landsdækkende 

ikke-lokale medlemmer”. 

 

Landbrug & Fødevarer finder det meget tilfredsstillende, at der fastsættes 

en ligelig sammensætning af naturrådene således, at erhvervsinteresser 

vægtes ligeligt i forhold til natur-, miljø- og fritidsinteresser. Dansk Skov-

forening kvitterer ligeledes for kravet om en ligelig fordeling af benyttel-

ses- og beskyttelsesinteresser i rådene. 

 

Danmarks Naturfredningsforening, DN, støtter, at erhvervsinteresserne er 

repræsenteret i de lokale naturråd. DN mener dog ikke, at det i forhold til 

formålet med Grønt Danmarkskort og fagligheden er hensigtsmæssigt, at 

lade naturen være i mindretal i rådene, når det foreslås, at erhvervslivet 

udgør 50 % og de resterende 50 % deles mellem natur-, miljø- og fritids-

interesser. Dansk Ornitologisk Forening bemærker, at der i forhold til er-

hvervsinteresserne er langt flest forskellige interesser repræsenteret i na-

tur-, miljø- og friluftsorganisationerne, ligesom der er divergenser mellem 

natur- og miljøinteresser i forhold til fritidsinteresser og mellem fritidsin-

teresser, hvorfor en ligelig fordeling mellem erhvervsinteresser og natur-, 

miljø- og fritidsinteresser ikke nødvendigvis er hensigtsmæssig.  

 

Landbrug & Fødevarer peger på, at det bør præciseres, hvad der forstås 

ved repræsentanter. 

 

Danmarks Jægerforbund finder, at der i bekendtgørelsen beskrives en 

bredt funderet sammenslutning af interessenter, som varetager såvel nati-

onale samt lokale interesser i naturbeskyttelse og benyttelse. 

 

Hovedstadskommuner omfattet af Fingerplanen 

Gladsaxe Kommune peger på, at alle kommunens udpegninger af naturbe-

skyttelsesinteresser i kommuneplanlægningen er sammenfaldende med 

Fingerplanens grønne kiler samt med arealfredninger, og kommunerne 

Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk vurderer, at der med bekendtgørelse om lo-

kale naturråd er tale om overregulering i Hovedstadsområdet. Gladsaxe 

Kommune ønsker Erhvervsstyrelsens udmelding om, hvad naturrepræsen-

tanter i kommunen vil kunne få af reel indflydelse. 
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Økonomisk kompensation 

En række kommuner og KL peger på, at der bør være en statslig økono-

misk kompensation til de kommuner, der skal varetage sekretariatsfunkti-

onen.  

 

Landbrug & Fødevarer påpeger, at der i bekendtgørelsen bør fastsættes 

vilkår om godtgørelse af medlemmernes kørselsudgifter ved besigtigelser. 

 

Inddragelse af berørte lodsejere 

Landbrug & Fødevarer finder det problematisk, at der ikke er opstillet ret-

ningslinjer for direkte inddragelse af berørte lodsejere. Dansk Skovfor-

ening finder det positivt, at det nævnes i vejledningen, at der kan gennem-

føres høringer, afholdes borgermøder eller på anden måde inddrages be-

rørte lodsejere. 

 

Ligelig fordeling af medlemmer i forhold til køn 

Landbrug & Fødevarer anfører, at hver organisation skal kunne indstille to 

medlemmer og to suppleanter af hvert køn for at kunne opfylde kravet til 

lige fordeling af medlemmer i forhold til køn. 

 

Lokale naturråd bør være permanente 

Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund og 

Dansk Ornitologisk Forening finder, at de lokale naturråd skal gøres per-

manente. De lokale naturråd bør træde sammen hvert 4. år i forbindelse 

med kommunernes løbende revision og opfølgning på Grønt Danmarks-

kort. DN og Danmarks Sportsfiskerforbund foreslår, at naturrådene fort-

sætter og tillige tildeles en opfølgende og rådgivende rolle i forhold til re-

alisering af Grønt Danmarkskort. 

 

Inddragelse af lokale naturråd i forhold til tidspunkt for udpegning 

Danmarks Sportsfiskerforbund understreger, at det er vigtigt, at de lokale 

naturråd inddrages i processen med udpegning af områder, der skal indgå 

i Grønt Danmarkskort forud for kommunernes udpegning. 

 

Konkrete retningslinjer for naturrådenes arbejde 

Landbrug & Fødevarer og Dansk Skovforening efterspørger, at staten fast-

sætter mere konkrete retningslinjer for naturrådenes arbejde.  

 

Ingen bemærkninger 

Følgende parter har ikke haft bemærkninger til udkast til bekendtgørelse 

og vejledning om lokale naturråd: Dansk Bilbrancheråd, Danske Vandvær-

ker, DPA-System og Ældresagen. 

 

Forbrugerrådet Tænk har oplyst, at de af ressourcemæssige årsager ikke 

har haft mulighed for at forholde sig til det fremsendte høringsmateriale. 

 

Kommentarer 

Høringsfristen har været 4 uger, hvilket er normalt for bekendtgørelser 

udsendt af Erhvervsministeriet, der ikke er landsplandirektiv. 
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I alle de 19 foreslåede geografiske områder indgår landbrugsarealer, 

hvorfor det i alle naturråd vil være relevant med et medlem, der varetager 

landbrugets interesse.  

 

Dansk Erhverv er et eksempel på en erhvervsorganisation, der varetager 

andre erhvervsinteresser end landbrugets, og som har tilkendegivet inte-

resse i at deltage i de lokale naturråd. 

 

Det enkelte lokale naturråd vil skulle have fokus på hele sit geografiske 

område og ikke udelukkende enkelte kommuner. I arbejdet indgår eksem-

pelvis også et fokus på friluftsliv, og der er krav om sikring af sammen-

hæng over kommunegrænser. 

 

En række forskellige forhold vil kunne danne baggrund for en geografisk 

inddeling, herunder et tværkommunalt samarbejde i Fingerplanområdet 

så som udpegning af grønne bykiler i Ringbykommunerne. I det aktuelle 

forslag til geografisk inddeling følges regionsgrænserne og så vidt muligt 

følges Danmarks Naturfredningsforenings opdeling af landet i 20 afgræn-

sede naturzoner ud fra landskabs- og naturforhold. 

 

Det er sekretariatskommunerne, der, med bistand fra de øvrige kommuner 

i de enkelte lokale naturråd, er ansvarlige for at tilrettelægge arbejdet i 

naturrådene, herunder etablere naturrådene, rekruttere medlemmer og 

suppleanter, sørge for materiale og information, strukturere møderne m.v.  

 

De lokale naturråds rolle er at bistå kommunerne med forslag til områder, 

som skal indgå i Grønt Danmarkskort. De lokale naturråd inddrages så-

ledes forud for, at kommunerne reviderer eksisterende udpegning eller fo-

retager førstegangsudpegning af Grønt Danmarkskort. 

 

Der er lagt op til, at de lokale naturråd opløses efter afslutning af deres 

arbejde i 2018.  

 

Ved repræsentanter forstås personer, der i kraft af medlemsskab af en or-

ganisation eller forening, varetager organisationens/foreningens interes-

ser og ikke private interesser. 

 

Det fremgår af Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne og Dansk 

Folkeparti om Danmark i bedre balance – Bedre rammer for kommuner, 

borgere og virksomheder i hele landet fra juni 2016, at ”Kommuner, virk-

somheder og borgere skal have bedre muligheder for at skabe vækst og 

udvikling i hele Danmark. Samtidig skal der fortsat værnes om et godt 

miljø og en righoldig natur.” og at ”Kommunalbestyrelsen skal i højere 

grad bære det politiske ansvar for den fysiske planlægning. Planlægningen 

vil fortsat baseres på en åben demokratisk proces, hvor planforslag lægges 

frem til offentlig høring og debat, så alle interesser og synspunkter kan 

komme til orde.”. 

 

Dette øgede ansvar for planlægningen til kommunerne afspejles i statens 

vejledningsmateriale til kommunerne.  
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Kommunernes forslag til retningslinjer og udpegninger i kommuneplaner 

og kommuneplantillæg, herunder af Grønt Danmarkskort, skal efter plan-

lovens bestemmelser sendes i høring og i forbindelse hermed skal der af-

holdes borgermøder. Alle borgere har her mulighed for at komme med be-

mærkninger til kommuneplanlægningen. 

 

Det fremgår af udkast til vejledning om lokale naturråd, at ”De lokale 

naturråd kan i forbindelse med deres arbejde vælge undervejs at foretage 

høringer, afholde borgermøder eller på anden måde inddrage berørte 

lodsejere og andre borgere.” 

 

Det er kommunerne, der som planlægningsmyndighed, er ansvarlige for 

at foretage en udpegning af de områder, som skal indgå i Grønt Dan-

markskort i kommuneplanlægningen.  

 

Kommuneplanlægningen har ikke direkte retsvirkning for lodsejere. Lov-

lig arealanvendelse kan således fortsætte uanset en udpegning i kommu-

neplanlægningen. 

 

Det er forventningen, at kommunerne i deres konkrete administration, er i 

stand til at varetage både hensynet til naturen og til vækst og udviklings-

muligheder.  

 

I vejledning om lokale naturråd præciseres, at det er forventningen, at 

kommunerne på baggrund af anbefalinger fra naturrådene planlægger for 

potentiel natur på en måde, så der ikke i praksis opstår konflikter med 

private eller offentlige interesser eller sker begrænsninger af muligheder 

for udvikling og vækst i kommunen. 

 

 

5. Oversigt over hørte organisationer, myndigheder m.v.  

Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Albertslund Kommune, Alle-

rød Kommune, Assens Kommune, Ballerup Kommune, Billund Kommune, 

Bornholms Regionskommune, Brøndby Kommune, Brønderslev Kommune, 

Dragør Kommune, Egedal Kommune, Esbjerg Kommune, Faaborg-Midtfyn 

Kommune, Fanø Kommune, Favrskov Kommune, Faxe Kommune, Fredensborg 

Kommune, Fredericia Kommune, Frederiksberg Kommune, Frederikshavn Kom-

mune, Frederikssund Kommune, Furesø Kommune, Gentofte Kommune, Glad-

saxe Kommune, Glostrup Kommune, Greve Kommune, Gribskov Kommune, 

Guldborgsund Kommune, Haderslev Kommune, Halsnæs Kommune, Hedensted 

Kommune, Helsingør Kommune, Herlev Kommune, Herning Kommune, Hille-

rød Kommune, Hjørring Kommune, Holbæk Kommune, Holstebro Kommune, 

Horsens Kommune, Hvidovre Kommune, Høje-Taastrup Kommune, Hørsholm 

Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ishøj Kommune, Jammerbugt Kommune, 

Kalundborg Kommune, Kerteminde Kommune, Kolding Kommune, Køben-

havns Kommune, Køge Kommune, Langeland Kommune, Lejre Kommune, 

Lemvig Kommune, Lolland Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Læsø 

Kommune, Mariagerfjord Kommune, Middelfart Kommune, Morsø Kommune, 
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Norddjurs Kommune, Nordfyns Kommune, Nyborg Kommune, Næstved Kom-

mune, Odder Kommune, Odense Kommune, Odsherred Kommune, Randers 

Kommune, Rebild Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune, Ringsted Kom-

mune, Roskilde Kommune, Rudersdal Kommune, Rødovre Kommune, Samsø 

Kommune, Silkeborg Kommune, Skanderborg Kommune, Skive Kommune, Sla-

gelse Kommune, Solrød Kommune, Sorø Kommune, Stevns Kommune, Struer 

Kommune, Svendborg Kommune, Syddjurs Kommune, Sønderborg Kommune, 

Thisted Kommune, Tårnby Kommune, Tønder Kommune, Vallensbæk Kom-

mune, Varde Kommune, Vejen Kommune, Vejle Kommune, Vesthimmerlands 

Kommune, Viborg Kommune, Vordingborg Kommune, Ærø Kommune, Aaben-

raa Kommune, Aalborg Kommune, Aarhus Kommune, 3F – Fagligt Fælles For-

bund, 92-gruppen, Advokatfirmaet Henning Moritzen, Advokatrådet/Advokat-

samfundet, Affald Danmark, Akademikernes Centralorganisation, Akademirå-

det, Akademiet for de tekniske videnskaber, Andelsboligforeningernes Fællesre-

præsentation, Akademisk Arkitektforening, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 

Antenne-, Satellit- og Kabel-tv-branchens Fællesorganisation (ASK), Asfaltin-

dustrien, ATV – Akademiet for de Tekniske Videnskaber, Batteriforeningen, Be-

kæmpelsesmiddelrådets medlemmer, Benzinforhandlernes Fælles repræsenta-

tion, Biokemisk Forening ved Vivian Dyrup Juhl, BL – Danmarks almene Boli-

ger, Boxer TV ApS, Branchen Forbruger-Elektronik (BFE), Branchearbejdsmil-

jørådet Jord til Bord, Brancheforeningen SPT, Bryggeriforeningen, By & Havn, 

BYFO – Foreningen for ejere af private fredede ejendomme i Danmark, Bygher-

reforeningen, Byggeskadefonden, Byggesocietetet, Bygningskultur Danmark, 

Bæredygtigt Landbrug, Canal Digital Danmark A/S, Campingrådet, Centralorga-

nisationen af industriansatte i Danmark (CO-industri), Centralorganisationernes 

Fællesudvalg (CFU), Coop Danmark, DAKOFA (Dansk Kompetencecenter for 

Affald), Danmarks Apotekerforening, Danmarks Cykel Union, Danmarks Fiske-

riforening, Danmarks Frie AutoCampere, Danmarks Idrætsforbund, Danmarks 

Jægerforbund, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Rederiforening, 

Danmarks Sportsfiskerforbund, Danmarks Vindmølleforening, Dansk Akvakul-

tur, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Autogenbrug, Dansk Automobil Sports 

Union (DASU), Dansk Bilbrancheråd, Dansk Blindesamfund, Dansk Botanisk 

forening, Dansk Byggeri, Dansk Bygningsinspektørforening, Dansk Byplanlabo-

ratorium, Dansk Camping Union, Dansk Cyklistforbund, Dansk Detail, Dansk 

Ejendomsmæglerforening, Dansk Energi, Dansk Energi Brancheforening, Dansk 

Entomologisk Forening, Dansk Erhverv, Dansk ErhvervsFremme, Dansk Fjern-

varme, Dansk Fåreavl, Dansk Gartneri, Dansk Industri, Dansk Journalistforbund, 

Dansk Kano- og Kajak Forbund, Dansk Juletræsdyrkerforening, Dansk Jægerfor-

bund, Dansk Landboungdom, Dansk Landbrugsrådgivning (DLBR), Dansk 

Land- og Strandjagt, Dansk Landskabsarkitektforening, Dansk Magisterforening, 

Dansk Metal, Dansk Mode og Textil, Dansk Navigatørforening, Dansk Ornitolo-

gisk Forening, Dansk Pelsdyravlerforening, Dansk Planteværn, Dansk produ-

centansvarssystem (DPA-System), Dansk Retspolitisk Forening, Dansk Sejl-

union, Dansk skovforening, Dansk Solvarme Forening, Dansk Sportsdykker For-

bund, Dansk Supermarked I/S, Dansk Standard, Dansk Transport og Logistik, 

Dansk Vand- og Spildevandsforening, Dansk Vandrelaug, Danske Advokater, 

Danske Anlægsgartnere, Danske Arkitektvirksomheder, Danske Dagblades For-

ening, Danske Designere, Danske Døves Landsforbund, Danske Handicaporga-
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nisationer, Danske Havne, Danske Maritime, Danske Maskinstationer og Entre-

prenører, Danske Mediers, Danske Overfladebehandlere, Danske Revisorer, 

Danske Råstoffer, Danske Specialmedier, Danske Speditører, Danske Svinepro-

ducenter, Danske Udlejere, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, De Dan-

ske Skytteforeninger, De Danske Frie Autocampere, De Samvirkende Købmænd, 

DELTA, Den Danske Dyrlægeforening, Den Danske Landinspektørforening, 

Den Danske Nationalkomité for Geologi, Det Centrale Handicapråd, Det Danske 

Fjerkræråd, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og 

Forskning – KORA, Det Ny Public Serviceråd, Det Økologiske Råd, Det Øko-

nomiske Råd, DHI, DGI, Dk4, DONG Energy, Danske Regioner, att.: Danske 

Regioner Jura, Politik og Strategi, Dyrenes Beskyttelse, EHS Foreningen af el-

overfølsomme, Ejendomsforeningen Danmark, Elretur, Energinet.dk, Energi- og 

Olieforum.dk, EnviNa, Erhvervslejernes Landsorganisation og Storkøbenhavns 

Erhvervslejer Forening, FAB – Foreningen af byplanlæggere, Feriehusudlejernes 

Brancheforening, Ferskvandsfiskeriforeningen, Finansrådet, Forbrugerrådet, 

Forbundet arkitekter og designere, FORCE Technology, Foreningen Bevarings-

værdige Bygninger, Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger, Foreningen af 

Danske Biologer, Foreningen af Danske Brøndborere, Foreningen af Danske In-

teraktive medier (FDIM), Foreningen af Danske Kraftvarmeværker, Foreningen 

af Danske Privathavne, Foreningen af Forlystelsesparker i Danmark, Foreningen 

af Fredningsnævnsformænd i Danmark og disses suppleanter, Foreningen af 

Lystbådehavne i Danmark, Foreningen af Miljø-, plan- og naturmedarbejdere i 

det offentlige (EnviNa), Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Foreningen for 

Dansk Internet Handel, Foreningen Vandværker i Danmark, Foreningen Digitale 

Publicister, Foreningen for Danmarks Fiskemel- og Fiskeolieindustri, Foreningen 

Ugeaviserne, Forsikring & Pension, Friluftsrådet, Fritidshusejernes Landsfor-

ening, FTVS – fællesrådet for tv-sendesamvirker i Danmark, GI – Genvindings-

Industrien, Godkendt Teknologisk Service – GTS, Gold FM/Klassisk FM ApS, 

Green Network, Greenpeace Danmark, Grønne Familier, Hedeselskabet, HK 

Handel, HK Danmark, HK-Kommunal, HK-Kommunal Miljøudvalg, HOFOR, 

HORESTA, Høreforeningen, Håndværksrådet, Ingeniørforeningen IDA, Institut 

for Center Planlægning, ICP A/S, International Transport Danmark (ITD), I/S 

DIGI-TV, ITEK, Kalk- og Teglværksforeningen, Kanal Hovedstaden, Kanal 23, 

Kolonihaveforbundet, Kommunalteknisk Chefforening, Kommunekemi A/S, 

Kyst, Land & Fjord, Københavns Kommune – Center for byudvikling, Landbrug 

& Fødevarer, LandBoUngdom, Landdistrikternes Fællesråd, Landsbyrådet, 

Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter, Landsforeningen for Bygnings- 

og Landskabskultur, Landsforeningen for Gylleramte, Landsforeningen Lands-

byerne i Danmark, Landsforeningen Levende Hav, Landsforeningen Praktisk 

Økologi, Landsforeningen Ældre Sagen, LO, Lejernes Landsorganisation i Dan-

mark, Lægemiddelindustriforeningen (LIF), Lægeforeningen, Lønmodtagernes 

Dyrtidsfond, Nordicom, Mejeriforeningen, METV – Mesopotamia TV, Miljøbe-

vægelsen NOAH, Miljøpartiet de Grønne, Mobilselskabet 3 v/Anne Louise Vo-

gensen, MTG A/S, Mærsk Olie & Gas A/S, Nationalpark Thy, sekretariatet, Na-

tionalpark Mols Bjerge, sekretariatet, Nationalpark Vadehavet, sekretariatet, Na-

tionalpark Skjoldungernes Land, Natur og Ungdom, Novo Nordisk A/S, Parcel-

husejernes Landsforening, Plastindustrien, Praktiserende Landinspektørers For-

ening, Radio 100FM, Radio 2, RealDania, Realkreditforeningen, Realkreditrådet, 
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ReturBat, Rådet for Danske Campister, Rådet for Større Badesikkerhed, Sam-

menslutningen af Danske Småøer, SBS-Net, SBS Radio A/S, att. Jim Receveur, 

SBS TV A/S, Skovdyrkerforeningerne, Skov & Landskab (Københavns Univer-

sitet), Småskovsforeningen Danmark, Spildevandsteknisk Forening, Statens 

Byggeforskningsinstitut (Aalborg Universitet), Stofa A/S, TDC, Teknologirådet, 

Teknologisk Institut, Telekommunikationsindustrien, Telenor, Trolle Advokat-

firma, TV Midt Vest, TV Syd, TV 2 Bornholm, TV 2/Danmark A/S, TV 2/Fyn, 

TV 2/Lorry, TV 2/Nord, TV 2/Øst, TV 2/Østjylland, TV 3 A/S, Verdensnatur-

fonden (WWF), Verdens Skove, Viasat, Videnscenter for Landbrug, Visit Den-

mark, WAOO, YOUSEE, Ældresagen, Økologisk Landsforening, Ålborg Port-

land, Økologisk Landsforening, Ålborg Portland, Aalborg Universitet, Aarhus 

Universitet, Arkitektskolen i Århus, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, 

Danmarks Tekniske Universitet, Ellen Margrethe Basse, Aarhus Universitet, 

Helle Tegner Anker, Københavns Universitet, Kunstakademiets Arkitektskole, 

Københavns Universitet, Peter Pagh, Københavns Universitet, RUC – Roskilde 

Universitetscenter og Syddansk Universitet. 

 

Følgende organisationer, myndigheder m.v. har fremsendt hørings-

svar:  

Billund Kommune, Brønderslev Kommune, Byregion Fyn (på vegne af de 8 fyn-

ske kommuner samt Langeland og Ærø), Frederikshavn Kommune, Gladsaxe 

Kommune, Herning Kommune, Jammerbugt Kommune, Lyngby-Taarbæk Kom-

mune, Skanderborg Kommune, Solrød Kommune, Thisted Kommune, Vesthim-

merlands Kommune, Viborg Kommune, KL, Bæredygtigt Landbrug, Danmarks 

Jægerforbund, Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerfor-

bund, Dansk Bilbrancheråd, Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, Dansk Ornitologisk 

Forening, Dansk Skovforening, Danske Vandværker, DPA-System, Foreningen 

af Byplanlæggere, Forbrugerrådet Tænk, Friluftsrådet, Landbrug & Fødevarer, 

Ældresagen. 

 


