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Nedsættelse af naturråd
Faxe, Næstved, Ringsted, Stevns og Vordingborg kommuner
har fået til opgave at nedsætte et fælles lokalt naturråd, der
skal bistå kommunerne i arbejdet med at udpege Grønt
Danmarkskort.
Faxe Kommune er valgt som
naturrådet for de fem kommuner.

sekretariatskommune

for

Det lokale naturråd skal bistå kommunerne med forslag til
udpegning af områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort.
Kommunerne skal i deres videre arbejde med Grønt
Danmarkskort inddrage det lokale naturråds forslag,
bemærkninger og udtalelser. Kommunalbestyrelserne har den
endelige beslutningskompetence vedrørende udpegningen.
Grønt Danmarkskort er et nationalt og sammenhængende
naturnetværk, som kommunerne i fællesskab skal udpege.
Grønt Danmarkskort skal bestå af naturområder med særlige
naturbeskyttelsesinteresser, herunder eksisterende Natura 2000områder på land og andre beskyttede naturområder samt
økologiske
forbindelser,
potentielle
naturområder
og
potentielle økologiske forbindelser. Kortet skal være en del af
kommunernes fremtidige kommuneplaner.
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12. januar 2018

Afgørelse
Faxe Kommune har i samarbejde med Næstved, Ringsted,
Stevns og Vordingborg kommuner truffet afgørelse om
sammensætningen af det lokale naturråd for det geografiske
område nr. 17. Afgørelsen er truffet efter bekendtgørelsen om
etablering af naturråds § 31.
Det lokale naturråd er nedsat med følgende sammensætning:
Organisation

Medlem

Suppleant

Dansk Skovforening

Søren Boas

Jens Rasmussen

Bæredygtigt Landbrug

Bøje Nielsen

Charlotte Riegels Hjorth

Dansk Ornitologisk Forening

Henrik Dahl

Birgitte Norby

Friluftsrådet

Henrik B Simonsen

Inger Nielsen

Sjællandske Familielandbrug

Peter Christensen

Gefion

Harald Palmvang

Jens Henrik Madsen

Næstved Turistforening og Næstved
Turisme A/S

Claus Neergaard

Gitte Torp Olsen

Danmarks Naturfredningsforening

Flemming Kruse

Inge Ambus

Danmarks Sportsfiskerforbund

Søren Jensen

Søren Bostrup Skou

Østmøn Naturforening

Margareta Dahlström

Ole Kragh Sørensen

Landøkonomisk Selskab

Carsten Boserup

Peter Scavenius

Landbrug og Fødevarer

Henrik Nordgaard Hansen

Harald Palmvang

Danmarks Jægerforbund

Claus Rosdahl

Steen Ulrich Rasmussen

Entomologisk Fagudvalg

Ole Karsholt

Kristian Graubæk

Landsbyforum Ringsted

Kurt Hansen

Peter Hansen

Jungshoved Miljøgruppe

Jørgen Sandby Nielsen

Holmegaard Mose Komiteen

Jesper Petersen

Eulàlia Martí Sans

Oplevelsesstiens Venner

Leif Gredal

Kenneth Hohol

Landsbyforum Vordingborg

Carsten Christensen

Per Skov Jensen

Naturrådets arbejde skal være afsluttet den 15. juli 20182.
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BEK nr. 971 af 07/08/2017
Jf. bekendtgørelse om etablering af lokale naturråd
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Klagevejledning
Det følger af planloven3, at kommunalbestyrelsens afgørelser
om andre forhold, der er omfattet af denne lov og regler
udstedt i medfør af loven, for så vidt angår retlige spørgsmål,
kan påklages til Planklagenævnet.
Det er Erhvervsstyrelsens vurdering, at de beslutninger, der
træffes efter bekendtgørelsen om etablering af lokale
naturråd overvejende er af skønsmæssig karakter, og derfor
ikke kan påklages. Ønsker du alligevel at få afprøvet en klage
over afgørelsen vil det være op til Planklagenævnet at tage
stilling til spørgsmålet om eventuel klageadgang.
En klage skal indgives senest fire uger efter afgørelsen er
truffet, det vil sige torsdag den 8. februar 2018.
Der klages via Klageportalen, som findes i et link på forsiden af
www.nmkn.dk, og du logger på portalen med din Nem ID.
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der
har truffet afgørelsen.
En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i
Klageportalen. Privatpersoner skal betale et klagegebyr på
900 kr., mens virksomheder og organisationer skal betale 1.800
kr. Klagegebyret betales med betalingskort i Klageportalen.
Gebyret betales tilbage, hvis klager får helt eller delvist
medhold i klagen.
Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der
kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige
grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge
Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den
myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden
videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som
træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan
imødekommes.
Klageberettigede efter planloven er:
-

-
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Ansøger, erhvervsministeren og enhver med retlig
interesse i sagens udfald, herunder en nationalparkfond
oprettet efter Lov om nationalparker4
Landsdækkende foreninger og organisationer, der som
hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller

Jf. planlovens § 58, stk. 1, nr. 3
LBK nr. 120 af 26/01/2017
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varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for
arealanvendelsen, er også klageberettigede, hvis
foreningen eller organisationen har vedtægter eller love,
som dokumenterer dens formål, og hvis den
repræsenterer mindst 100 medlemmer.
Spørgsmål til denne afgørelse og om det lokale naturråd kan
rettes til Faxe Kommunes Natur og Miljø-team på tlf. 56 20 30 00
eller mail naturogmiljoe@faxekommune.dk.

Med venlig hilsen
Anne Planeta Etzerodt
Natur- og vandløbsmedarbejder
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