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Høringssvar / Forslag til Landsplandirektiv for udviklingsområder i kystnærhedszonen 
 
Danske Landskabsarkitekter har gennemset landsplandirektivet og kommer med følgende høringssvar.  
 
Generelt har Danske Landskabsarkitekter en bekymring for en ’udvikling’ af kysterne, der presser de sårbare 
kystarealer. En ukritisk behandling af kystnære arealer med et ensidigt perspektiv kan ødelægge det særegne 
ved oplevelsen af natur og landskab langs kysterne, og sætte dem under pres både visuelt og fra øget trafik i 
områderne. 
 
Med denne generelle indledning eller bekymring, så ser Danske Landskabsarkitekter at det nærværende 
landsplandirektiv kan understøtte udviklingen af gode og sammenhængende natur/landskabsoplevelser.  
 
Danske Landskabsarkitekter har noteret, at en af målsætningerne for de udpegede områder er at styrke offent-
lighedens adgang, og dette kan hjælpe til at samle og forbinde naturområder der grænser op til de udpegede 
arealer. Og dermed også styrke den samlede oplevelse. Det må være et nøglepunkt for udviklingen af de udpe-
gede områder. Om end det ikke i de enkelte projekter beskrives indgående.  
 
Der savnes en vision for udvikling af natur/landskabet, disse kunne med fordel have været udarbejdet for hvert 
område, idet det ikke for alle projekter er åbenlyst, hvad de tænkes udviklet til. I afrapporteringen af projekter-
ne kunne man derfor ønske sig en dokumentation af, hvilke fordele der er opnået for natur/landskab for almen-
vellet i kommende faser. 
 
For en stor del af områderne gælder, at udvikling kræver, at kommunen ophæver udpegninger som ’større 
sammenhængende landskaber’, ’områder med potentielt naturområde’ samt ’områder med potentiel økolo-
gisk forbindelse’. Direktivet bør som minimum sikre, at der ikke sker naturtab og yderligere tab af biodiversitet. 
Der bør i udviklingsområderne stilles krav om naturkompensation. 
 
Den medfølgende miljøscreening konkluderer, at udpegningsområderne udgør en forsvindende del af det 
samlede kystnære areal. Dette kan muligvis være gældende i denne første runde. Men da der er tale om at en 
ny udpegningsrunde allerede i 2019, vil dette argument ikke fortsat være aktuelt. Derfor må der fremtidigt være 
et krav til beskrivelse af eventuelle afværgeforanstaltninger og fordele for natur og landskab. 
 
Danske Landskabsarkitekter anbefaler at fokuspunkterne på naturoplevelser, landskabsæstetik, naturudvik-
ling, biodiversitet og bæredygtighed bør være nøglepunkter i både dette direktiv og kommende og at det tyde-
liggøres i en afrapportering af projekterne. 
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