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Senest 15. januar 2018 skal landets kommuner have oprettet 20 naturråd, som på tværs af kommunegrænserne kan 

rådgive dem om, hvordan man bedst kan udpege Det Grønne Danmarkskort i medfør af planloven. 

 

Fra organisationerne har vi et ønske om, at processen med nedsættelse af Naturråd og rådenes videre arbejde kommer 

til at forløbe så smidigt og hensigtsmæssigt som muligt, således at der er størst mulig chance for at få de mange 

forskellige interesser i det åbne land til at arbejde sammen. 

 

Vi er dog allerede nu bekymrede over to forhold i forbindelse med naturrådene, som vi håber, at du vil være med til at 

finde en løsning på. Det drejer som om følgende to forhold: 

 

- At få fastslået, vigtigheden af, at der inden for rammerne af bekendtgørelsen om etablering af naturråd afsættes 

tilstrækkelig tid til arbejdet, og at det er naturrådene og ikke sekretariatskommunerne, der fastlægger tidsplaner m.v. 

- Et behov for at der oprettes en fællesportal med oplysninger om sekretariatskommuner, tidsfrister m.m. 

 

Den første bekymring går på, at der allerede nu er kommuner (Bornholm) der har meldt ud, at de af hensyn til den øvrige 

kommuneplanlægning ønsker at forkorte Naturrådenes arbejdsperiode. Rådenes arbejde er meget bredt defineret, og 

derfor er det yderst vigtigt, hvis de forskellige interesser skal mødes, at der afsættes tilstrækkelig tid til arbejdet.  

 

Det er vores overbevisning, at Naturrådenes succes vil afhænge af, at der er nok tid til at skabe tillid og dialog mellem de 

forskellige interesser, der repræsenteres i Naturrådene – både de lodsejere, der har ejendomsretten og de øvrige 

interesser i forvaltningen af det åbne land.  Det fremgår blandt andet af vejledningen om etablering af naturråd, at det ”vil 

være naturligt, at naturrådene foretager høringer eller på anden vis inddrager lodsejere og andre borgere”. Hvis denne 

proces skal være mulig, er der behov for en arbejdsperiode på mere end nogle få måneder. 

 

Som bekendtgørelsen er nu, er der ikke noget krav om, hvor længe rådene skal have til deres arbejde men blot fastsat 

en endelig slutdato, hvor arbejdet skal være tilendebragt. Men vi håber, at du er enig med os i, at det er vigtigt, at det er 

naturrådene selv og ikke sekretariatskommunerne, der inden for bekendtgørelsens rammer fastsætter, hvor længe de 

mener at skulle bruge til opgaven. Vi håber, at du evt. vil tydeliggøre dette overfor kommunerne.  

 

Vores anden bekymring hænger sammen med, at vi har erfaret, at der ikke er nogen hensigt om at etablere en central 

portal (hjemmeside eller lign,) hvor det er muligt som organisation at indhente oplysninger om, hvilke kommuner, der 

fungerer som sekretariatskommune for naturrådene, og hvilke tidsfrister der er for indstilling af repræsentanter m.v. 

 

Det er vores klare opfattelse, at det vil være meget gavnligt med en naturrådshjemmeside, hvor sådanne oplysninger vil 

være let tilgængelige sammen med blandt andet bekendtgørelser og vejledninger. Hvis ikke oplysningerne samles et 

sted, vil det blive en meget ressourcetung proces for foreninger og organisationer at skulle holde sig orienterede om 



sekretariatskommuner og frister for alle 20 naturråd. Der vil være risiko for, at ikke alle relevante foreninger og 

organisationer får indstillet deres repræsentanter rettidigt.  

 

Vi kan i den forbindelse pege på, at der for Vandrådene er etableret en sådan hjemmeside som en del af Miljøstyrelsens 

hjemmeside.   

 

Vi ser frem til arbejdet med de nye naturråd og håber, at vi i fællesskab kan finde løsninger, der tilgodeser alle interesser 

i det åbne land. 

 

 

Med venlig hilsen 
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