FORSLAG TIL FREMTIDENS PLANLOV
Indsendt af Danske Landskabsarkitekter i samarbejde med Park & Naturforvalterne

Grøn norm i byer
Vi har brug for et styringsværktøj til de grønne kvadratmeter i byerne. Ikke mindst i tætte byer er omfang og kvalitet
af udemiljøer med bynatur under stort pres: Til en bebyggelses friarealer hører både opholdsarealer, arealer til
opbevaring af affald og arealer til parkering inklusiv cykelparkering samt tilkørselsarealer, der sikrer let adgang for
redningskøretøjer, jævnfør Bygningsreglementet. Hvor opholdsarealer ikke kan placeres på terræn, kan
opholdsarealer placeres på et overdækket eller hævet gårdareal, eller de kan delvist etableres på et tagareal eller på
større altaner. Det er nødvendigt, at etablere en grøn norm, der sikrer plads til det grønne og til biodiversiteten, og
som kan skabe balance mellem det byggede miljø og det groede miljø. Der bør stilles krav om at befæstelsesgraden,
som fremgår i Spildevandsplanen bliver fulgt op af et minimumstal for omfang af grønne kvadratmeter, som skal
fremgå i lokalplanen, så den kan gøres gældende som et krav.

Fredninger og Affredninger
Desvære ser vi også i vores nordiske nabolande som Island og Sverige, at beskyttede eller fredede landskaber bliver
inddraget til byudvikling eller vejprojekter. I Danmark har vi på det seneste fået affredet tre bynære naturområder til
byudvikling. Ingen synes at huske, at den oprindelige årsag til fredning var sikring af en stor landskabelig
sammenhæng for hovedstadens natur og friluftsliv. Der er brug for fastholdelse af lovgivningen samt respekt for
bevæggrundene, så der ikke bliver planlagt projekter - i nogle tilfælde samfundsvigtige for nutiden - på bekostning af
fredede eller naturskønne arealer, der bliver ødelagt eller fjernet fra jordens overflade for altid.

Sikring af vores Grønne Kulturarv
Vores grønne kulturarv som historiske haver, parker, voldanlæg, alleer, gadekær og stjerneudskiftningerer samt
andre kulturhistoriske landskabstræk er landet i et hul i vores samlede system til beskyttelse af kulturarven. På linje
med fredning af bygningkulturen har vi brug for lovgivning for at få indarbejdet værktøjer til at beskytte den grønne
kulturarv fordi det hverken er kultur eller natur – men begge dele. Disse kulturbærende, signifikante bearbejdninger
af naturgrundlaget, der ligger til grund for begrebet Grøn Kulturarv skal have en plads i lovgivningen.

Helheds tankegang ind i planlægningen
Det er nødvendigt, at få en helheds tankegang ind i planlægningen og ikke mindst i forvaltningen af det det åbne
land, nu hvor vi ikke har amter til at stille særlige krav til kommunesamarbejde og ej heller har Landsplan direktiver,
der kan fastsætte bindende rammer. Der er brug for prioritering og sammenhæng over administrative grænser, så vi
kan sikre en helhedsorienteret landskabsudvikling i Danmark. Det er nødvendigt, at få koblet alle de underlæggende
lovgivninger som eksempelvis vandløbsloven, naturbeskyttelsesloven for at få Planloven til at virke optimalt.

Landskabelige helhedsplaner på tværs af kommuner
LAVBUNDSAREALER - Aftalen mellem Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug & Fødevarer om udtag af
100.000 hektar lavbundsarealer af hensyn til CO2 udslip ved pløjning disse arealer, som regeringen og mange
politikere har taget til sig. Siden aftalen blev annonceret er arealet beregnet til være en del af i alt 170.000 hektar
lavbund. Hvilke arealer bør prioriters - tages ud af jordbehandling til fx varig græs eller dræningen afbrydes, så det
igen bliv til vådeenge eller evt produktion af pil til flis. Kræver landskabelig helhedplan.
MINIVÅDOMRÅDER - Et stort og vigtigt projekt i Landbruget er minivådområderne, og en del af den frivillige og
målrettede indsats for at begrænse udvaskningen af fosfor og især kvælestof fra markerne via drænene til
vandmiljøet. Det er en meget kompliceret proces at få de enkelte landmænds initiativer godkendt, fordi det er EUmidler og meget detaljerede retningslinier - men uden faglig landskabelig vurdering.
SKOVREJSNING - Der er også tilskudsmidler til skovrejsning for begrænsning af arealet af marker i omdrift. Men der
savnes helhed og klarhed samt en klar retning ud over prioritering efter et pointsystem. Der mangler en faglig
helhedsbetragtning af landskaberne – også på tværs af kommunegrænser, så skovarealet i Danmark øges med blik
for bynær rekreation og friluftsliv, beskyttelse af grundvand og overfladevand og andre miljømæssige formål, men
uden at landskabelige og natur- og kulturhistoriske værdier eller andre væsentlige samfundsmæssige interesser
tilsidesættes.
DRIKKEVANDSBESKYTTELSE - Der savnes ny lovgivning om større beskyttelses zoner, der er pesticid frie i de borings
nære arealer. Disse arealer kunne eksempelvis tilplantes.
NATURSKOV - pt er det statsskov der tales om for at konsolidere CO2 indholdet på korte sigt og af hensyn til
biodiversitet, rødlister mm. Aarhus kommune er fx også en stor skovejer. Produktionsskov på 70-100 år eller mere,
der bruges til biobrændsel er jo ikke bæredygtig på den kortere sigt, nu det handler om 10år at få stoppet CO2
udledningen.
FN’s 17 verdensmål
Ved at FN’s 17 Verdensmål bliver koblet til Fremtidens Planov sikrer vi et sammenhængende overblik over
Danmarks retning mod at skabe positive forandringer, da verdensmålene relaterer sig netop til sammenhænge og til
det brede blik, der ligger til grund for begrebet bæredygtighed.
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