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Høring over udkast til bekendtgørelse og vejledning   

Dansk Erhverv har modtaget udkast til vejledning om Grønt Danmarkskort, udkast til vejledning 

om udviklingsområder, udkast til vejledning om etablering af lokale naturråd samt bekendtgø-

relse om etablering af lokale naturråd i høring. Dansk Erhverv skal hermed komme med bemærk-

ninger til udkast til vejledningen om udviklingsområder og udkast til vejledning om etablering af 

lokale naturråd.  De øvrige udkast har vi ingen kommentarer til.  

 

Udkast til vejledningen om udviklingsområder  

 

Generelle bemærkninger  

Dansk Erhverv hilser velkommen, at der i aftalen ’Danmark i bedre balance’ fra juni 2016 og i det 

fremsatte forslag til lov om ændring af lov om planlægning, lov om naturbeskyttelse og lov om 

aktindsigt i miljøoplysninger (L121) er fokus på, hvordan der kan skabes vækst og udvikling i tu-

rismeerhvervet langs de danske kyster, samtidig med at den unikke danske natur bevares bedst 

muligt.  

 

De i aftalen og loven foreslåede udviklingszoner er en god mulighed for kommunerne til at skabe 

områder inden for kystnærhedszonen, hvor der uden alt for mange administrative besværligheder 

kan udvikles nye tiltag og tages nye initiativer af virksomheder såvel som af borgere, der kan sætte 

skub i væksten i området. Turisme- og oplevelsesøkonomierhvervene har i særlig grad mulighed 

for at skabe aktiviteter og oplevelser, som både kommer lokalbefolkningen og de besøgende turi-

ster til gode. Herunder kan turismevirksomheder være medvirkende til at styrke et aktivt og lokalt 

friluftsliv i kommunerne i form af etablering af faciliteter og nye ferie- og fritidsanlæg.  

 

 

Ansøgningsfristen 

Dansk Erhverv har en forhåbning om, at mange kommuner rundt om i landet vil gøre brug af mu-

ligheden for at oprette de nye udviklingszoner. Det er derfor bekymrende, at fristen for kommu-

nalbestyrelsernes ansøgninger i første runde allerede er den 15. oktober 2017. Med henblik på de 

mange krav til ansøgningen, som bliver nævnt i vejledningen, herunder blandt andet en offentlig 
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høring på otte uger, kan det frygtes, at det bliver svært for kommunerne at nå i mål med ansøg-

ningerne inden fristen. Sagen bliver yderligere kompliceret af at L121 i skrivende stund endnu 

ikke er vedtaget og rammerne for arbejdet derfor formelt endnu ikke er fastlagte. Det er ikke hen-

sigtsmæssigt.  

 

Dansk Erhverv bakker op om, at der i udkastet til vejledningen lægges op til, at der i behandlin-

gen af de modtagne ansøgninger fra Erhvervsministeriets side blandt andet er fokus på på sam-

menhæng på tværs af kommunegrænser. Det er i det perspektiv ærgerligt, at fristen for første an-

søgningsrunde ligger inden arbejdet med en samlet ’Udviklingsplan for Danmarks Vestkyst’, som 

Partnerskab for Vestkystturisme og Dansk Kyst- og Naturturisme sammen er projektansvarlige 

for, er afsluttet. Resultaterne af dette arbejde vil uden tvivl kunne bruges af de enkelte kommuner 

i deres overvejelser omkring udviklingen i kystnærhedszonen og udpegningen af lokale udvik-

lingsområder.  

 

Dansk Erhverv foreslår at ansøgningsfristen for udviklingszonerne udskydes, så mange kommu-

ner – og meget gerne i tværgående samarbejder – gør brug af muligheden for at søge om og etab-

lere udviklingszoner.  

 

Da der ifølge følgebrevet til høringen lægges op til, at udviklingsområderne på baggrund af lands-

plandirektivet først bliver udstedt i efteråret 2018, burde der være rum til at udskyde ansøgnings-

fristen for kommunerne en smule uden at det fører til en forsinkelse af den samlede proces.  

 

 

Udkast til vejledning om etablering lokale naturråd 

 

Sammensætningen af naturråd 

I udkastet til vejledningen om etableringen af de lokale naturråd står der, at foreninger og organi-

sationer, herunder landsdækkende erhvervsorganisationer, kan være repræsenteret i de kom-

mende 19 lokale råd. Dansk Erhverv sætter pris på, at man inddrager erhvervslivet i forhold til at 

rådgive kommunerne, når det Grønne Danmarkskort skal udfærdiges. Det er fornuftigt også at 

inkludere relevante erhvervsinteresser i dette rådgivningsarbejde, således at man sikrer en sam-

menhængende udviklingsindsats med fokus på vækst og under hensyntagen til bevaring af natu-

ren.   

 

Dansk Erhverv vil gerne påpege, at udover Landbrug & Fødevarer og Dansk Skovforening, der 

nævnes som relevante erhvervsorganisationer, så repræsenterer netop Dansk Erhverv også en 

lang række turismevirksomheder, som har interesse i udviklingen af turismen og oplevelsesøko-

nomien langs de danske kyster, herunder feriecentre, feriehusudlejere, campingpladser, festivaler 

mv. Dansk Erhverv anser ikke de i vejledningen nævnte eksempler som udtømmende, men vil al-

ligevel for en god ordens skyld henlede opmærksomheden på, at Dansk Erhverv bør anses for at 

være en relevant erhvervsorganisation i denne sammenhæng.  
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Med venlig hilsen 

Anne Fuglsang-Damgaard Sina 

Politisk konsulent  

 


