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Naturkommuner 
Dagens oplæg… 

▶ Motivation for projektet 

▶ Formål  

▶ Erfaringer 

▶ Timing 

▶ Indhold 

▶ Roller og samarbejde 

▶ Sammenhæng med andre DN aktiviteter 

▶ Forventede resultater 

Spørgsmål og 
gruppediskussion 



Naturkommuner 

I 2018 sætter DN fokus på naturen i 

kommunerne. Sammen kan vi øge det 

politiske fokus på naturens tilstand og hvad 

der kan gøres for at skabe mere plads til 

naturen og hæve naturkvaliteten i jeres 

kommune.  

En hjertesag for hele DN 

Alle kommuner skal 
have en naturpolitik, der 

sætter en klar retning 
for arbejdet med 

kommunens natur og en 
handlingsplan som 

anviser de konkrete 
indsatser, man er enige 

om lokalt. 

 



Vi skal sammen finde opskriften på, 

hvordan vi som organisation kan få 

kommunerne til at tage ansvar for 

naturen 

Naturkommuner 
Projektets formål 

At løfte den kommunale indsats for 

mere og rigere natur gennem 

målrettet og videnbaseret 

planlægning og forvaltning 



Naturkommuner 

▶ Mindst 24 kommuner har en naturpolitik eller –

strategi! Men mange har ikke… 

▶ Den gode politik indeholder: 

▶ En status over naturens tilstand, trusler og 

udviklingstendenser 

▶ En vision – hvad ønsker vi os? 

▶ Klare mål for naturens udvikling 

▶ Prioritering af fokusområder 

▶ Konkrete indsatser/handlinger 

▶ Overvejelser om finansiering  

Gode erfaringer 



Hvorfor er  en 
naturpolitik svaret? 

Fordi vi skal flytte politikerne! 

 

En politik giver en fælles ramme om 
naturindsatserne, det er en lokal 
aftale 

 

Der er behov for klare prioriteringer 

 



Timingen er god, fordi… 

▶ 98 nye byråd skal have nye successer 

 

▶ Grønt Danmarkskort er udpeget i alle 

kommuner inden 2018 er omme 

     - det skal realiseres!  

 

▶ Klart potentiale for forbedring ifølge 

kommuneundersøgelsen fra 2014 og  

naturkapitalindekset 

 



Kommuneundersøgelsen 2014 

▶ I 2014 gennemførte DN Sekretariatet en landsdækkende 
undersøgelse af, hvilke kommuner, der havde udarbejdet en 
biodiversitetsstrategi og –handlingsplan, eller et tilsvarende 
dokument 

▶ Blot 24 ud af 98 kommuner havde da fastsat mål for naturen 
og planlagt konkrete indsatser - ud over Natura 2000 
handleplanerne 

▶ De tre folkerigeste kommuner (København, Aarhus og 
Aalborg) havde alle en strategi og handleplan for 
biodiversitet; de tre mindste kommuner (Læsø, Fanø, Samsø) 
havde ingen 
 

 
Kommuner som generelt var længst i 2014: 
- ligger tæt på hovedstaden, på Sydfyn eller i Østjylland 
- er folkerige med moderat befolkningstæthed 
- har en lav til middel naturværdi (<10 % af areal er §3-områder) 

36

38

24

Hele landet

 



Naturkapitalindeks 

Eksempel: Herning 

▶ Herning Kommune på en 43. plads med 24 

point ud af 100 mulige 

▶ Kun 4 kommuner havde over 60 point ud af 

100 mulige (Fanø, Læsø, Tårnby og Lyngby-

Taarbæk) 

▶ Hovedparten scorer på tilsvarende lave 

niveau som Herning Kommune 

▶ Ca. 30 kommuner har henvendt sig 

efterfølgende bl.a. Ballerup, Lyngby-Taarbæk, 

Struer og Vejen 

 



Elementer i projektet 
▶ Sekretariatet går dialog med interesserede DN afdelinger, kommunale forvaltninger, KL, KTC, ENVINA  

▶ Formålet er indsamle viden baseret på hidtidige erfaringer, identificere behov og barrierer,   

▶ Derefter tilpasses projektet behov og ønsker i lyset af projektets formål 

▶ Sekretariatet udarbejder et Best Practice Kit til kommunerne 

▶ Eksempler på den gode politik og handlingsplan 

▶ Idékatalog med konkrete indsatser 

▶ Seneste naturkapitalindeks forklaret 

▶ Udsnit af det digitale biodiversitetskort for kommunen  

▶ Eventuelt Det Grønne Danmarkskort for kommunen 

▶ Sekretariatet afholder kurser/seminarer for DN frivillige som klæder jer på til at tage dialogen lokalt og gå ind i konstruktive 
samarbejder med kommunernes forvaltninger og politikere om at lave naturpolitik, bl.a. inspireret af DN Varde 

 

▶ Eventuelt kan der afholdes kurser/seminarer for kommunale medarbejdere med henblik på erfaringsudveksling 

▶ En årlig national opfølgning er en mulighed – fx en kåring af den kommune, der gør størst fremskridt eller kan fremvise 
lærerige nye tiltag, eller en årligt tilbagevendende temadag afholdt lokalt for kommunens politikere 

 



Roller og samarbejde 

Projektet er for alle interesserede DN afdelinger 
og kommuner 

I får indflydelse gennem aktiv deltagelse i 
dialogmøder og på seminarer/kurser 

Det er jer der er eksperterne på naturen lokalt og 

på jeres kommune! 

Sekretariatet udvikler materialer, afholder kurser 
og drøfter samarbejdsmuligheder med kommunale 

aktører 

I står for processen med kommunen – 

Sekretariatet er klar med rådgivning 

▶ Dialogbod på forårs-rep. 

▶ Dialogmøder med interesserede DN frivillige frem 

mod sommerferien (afdække erfaringer og behov) 

▶ Forventer at udbyde kurser/seminar for 
interesserede DN afdelinger i efteråret FØR 

kommune-kit lanceres 

 

▶ Sekretariatet ønsker at opdatere 

kommuneundersøgelsen fra 2014  
-> vi hører gerne hvis jeres kommune har fået en   

naturpolitik eller handlingsplan siden da, og om det 
er aktive redskaber for jer og kommunen. 

 



Forventede resultater 

▶ Flere kommunale naturpolitikker med 

klare mål, konkrete indsatser og økonomi 

▶ De kommunale medarbejdere får en klar 

retning og nye indsigter  

▶ I får et anker i jeres arbejde for naturen! 

▶ Og naturen? Den får et løft! 

 

▶ Vi får biodiversitetsdagsordenen trukket 

ned på det kommunale niveau 

▶ Kommunens politikere får øget deres 

basale viden om naturen lokalt – og om 

”skal”, ”kan” og ”bør” i naturforvaltningen 

▶ Styrket samarbejdet mellem DN og 

kommunerne 

▶ Fornyet respekt for DN’s lokale 

engagement 

  



Sammenhæng med andre DN aktiviteter 

▶ Naturkommune-projektet skaber synergi 

mellem nationale og lokale indsatser 

▶ Bygger oven på eksisterende indsatser 

▶ Henvender sig til andre dele af den 

kommunale forvaltning 

 

▶ Lancering af koncept, kommune-kit og 

seminarer planlægges så vi undgår 

sammenfald med andre store satsninger 

 

 

Natura 2000-
planer? 

Naturtjek? 

 



Spørgsmål & 
Gruppearbejde 

Frem til frokost 



Spørgsmål 

10 minutter i plenum: 

- Hvad tænker I om 

projektet? 

- Hvad skal der til for at det 

bliver interessant for jer? 

- Er I klar? Er kommunerne? 

 



Gruppearbejde 

Interview hinanden to og to 

 2 x 2 minutter og byt 

Opsamling i plenum 

1. Hvordan foregår samarbejdet 

med kommunen hos jer? 

2. Hvad skal der til for at få en god 

dialog med kommunen om en ny 

naturpolitik? 



Så er der frokost! 
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