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Udviklingen i den danske biodiversitet går den forkerte vej. På 
trods af gode hensigter, EU-direktiver og den nationale lovgiv-
ning for naturens beskyttelse bliver tilstanden i den danske natur 
fortsat ringere. Biodiversitetskrisen er unægtelig en realitet. Det 
har forskerne dokumenteret igen og igen. Danmarks natur og 
økosystemer forringes, og de mister evnen til at modstå klimafor-
andringerne. Tabet af arter accelererer.

Den udvikling skal ikke bare stoppes. Den skal vendes, så vi kan 
efterlade en bedre natur til vores efterkommere. Der er derfor 
brug for en drastisk ændring i den politiske prioritering og indsats. 
Der er brug for en redningsplan. 

Den gode nyhed er, at videnskaben tilbyder viden om, hvilke initi-
ativer der kan bidrage til at vende krisen, og at en ny grøn regering 
forhåbentlig har viljen til at skabe handling.

Regeringen har varslet en biodiversitetspakke, der vil betyde, at 
Danmark for første gang – nogensinde – får konkrete mål for 
naturen og politiske bud på, hvilke initiativer der skal iværksættes 
for at vende tabet af biodiversitet.
 
Med ambitiøse politiske mål, finansiering af initiativerne og en  
klar køreplan kan vi redde Danmarks biodiversitet.

Bevaringsstatus for danske naturtyper
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En af hovedudfordringerne for Danmarks natur er, at vi lige nu 
ikke har nogen konkrete politiske mål: Hvilke dyrearter og natur-
typer ønsker vi at bevare? Hvor store naturarealer har vi brug for? 
Og hvordan skal kvaliteten af vores natur være? 

Skal der iværksættes en redningsplan, der virker, er første skridt at 
opstille konkrete og ambitiøse mål for, hvordan fremtidens natur 
skal se ud i Danmark.
 
Der findes i dag ikke et endegyldigt videnskabeligt svar på, hvad 
der er tilstrækkeligt for at sikre biodiversiteten. Med dette oplæg 
ønsker Danmarks Naturfredningsforening heller ikke at komme 
med endegyldige bud på, hvordan målene skal se ud.
Vi ønsker at præsentere nogle forslag og invitere til en bred folke-
lig og politisk debat, som forhåbentligt kan munde ud i en ambitiøs 
og langsigtet dansk naturpolitik. 

Visionen og det langsigtede mål for Danmark naturpolitik må 
være, at biodiversiteten genoprettes til et niveau, hvor alle natur-
typer og arter har gunstig bevaringsstatus – senest i 2050. Det 
er den deadline, Danmark har tilsluttet sig gennem biodiversitets-
konventionen. Skal målet nås, skal kvaliteten af Danmarks natur 
som levested for arterne forbedres betragteligt. Og vi skal hurtigst 
muligt skabe et langt større naturareal, som forvaltes og beskyttes 
bedre.

Konkret betyder det, at det nødvendigt at opstille mål for:

• Arternes trivsel
• Naturtypernes kvalitet
• Naturarealets størrelse og beskyttelse

De tre områder hænger naturligvis uløseligt sammen, men for 
hvert af dem skal der opstilles specifikke, målbare og tidsfastsatte 
mål. 

INTERNATIONALE DIREKTIVER
Danmark har underskrevet en række internationale mål og for-
pligtelser, blandt andet i EU’s naturdirektiver og i regi af FN. Disse 

mål bør være retningsgivende for den danske naturpolitik, ligesom 
politikken bør flugte med post 2020-målene fra den internationale 
naturbeskyttelsesorganisation IUCN. 

Målene kan med fordel følge habitatdirektivets velkendte og 
strukturerede system for beskyttelse, planlægning, indsatser og 
evaluering. Habitatdirektivet er det EU-direktiv, som har til formål 
at sikre sårbare og truede naturtyper og arter. 

MÅL FOR DE TRE OMRÅDER
I det følgende skitserer Danmarks Naturfredningsforenings forslag 
til mål for de tre områder: 

• Arternes trivsel
• Naturtypernes kvalitet 
• Naturarealets størrelse  

Vi kommer desuden med forslag til delmål, der kan sikre målopfyl-
delsen i 2050.

MÅL FOR ARTER 
Forslag: Alle naturligt hjemmehørende arter har gunstig bevarings-
status senest år 2050. Fokus er på arterne fra EU’s habitat- og 
fuglebeskyttelsesdirektiver og arterne på den aktuelle, danske 
rødliste.

Rødlisten er en oversigt over  
plante- og dyrearter, som allerede  
er forsvundet i nyere tid, som er  
truet af udryddelse eller som er  
tæt på at være truet.

KLARE MÅL FOR NATUREN
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I 2025 er der ikke sket tilbagegang i nogen naturtypes beva-
ringsstatus, og andelen af naturtyper i gunstig bevaringsstatus 
udgør 20 procent. I 2030 er mindst halvdelen af arterne i gunstig 
bevaringsstatus. Senest i år 2050 er der gunstig bevaringsstatus 
for alle direktivarterne og de øvrige rødlistede arter. Dermed har 
Danmark opfyldt de mål, der fremgår af EU’s habitatdirektiv.

MÅL FOR NATURTYPER
Forslag: Alle naturtyper har – hvor det er fysisk muligt – gunstig 
bevaringsstatus senest i år 2050. Fokus er på de EU-habitatna-
turtyper, der forekommer i Danmark samt beskyttede naturtyper 
efter naturbeskyttelsesloven.

I 2025 er der ikke sket tilbagegang i nogen naturtypes bevarings-
status og andelen af naturtyper i gunstig bevaringsstatus udgør 
20 procent. I 2030 har mindst halvdelen af naturtyperne gunstig 
bevaringsstatus, og andelen af naturtyper, der er i stærk ugunstig 
bevaringsstatus, er mindst halveret. Senest i 2050 er der gunstig 
bevaringsstatus for alle habitatnaturtyperne og de øvrige beskyt-
tede naturtyper. 

MÅL FOR NATURAREAL
Forslag: 30 procent af Danmarks landareal består i 2030 af 
naturareal, som er særlig værdifuldt for biodiversiteten, og hvor 
naturen har førsteprioritet. To tredjedele af naturarealet skal 
udelukkende disponeres til biodiversitetsformål uden kommerciel 
produktion, og den sidste tredjedel skal bestå af anden beskyttet 
natur.

Også 30 % af havarealet bør være effektivt beskyttet og vel-
forvaltet - heraf en trediedel beskyttet mod enhver form for 
udnyttelse.

Natura 2000-områdernes samlede areal er som minimum fordob-
let i 2030 til i alt 17 procent af landarealet, hvilket flugter med 
EU-gennemsnittet.

Natura 2000 er en fælleseuropæisk udpegning af arealer, som 
har til formål at beskytte de mest værdifulde naturområder i EU. 
Danmark er det land i Europa, som har udpeget mindst Natura 
2000-areal målt i procent af landets areal. Gennemsnittet for 
lande i Europa er 18 procent. 

En redningsplan for biodiversiteten i Danmark bør som minimum 
flugte med det europæiske gennemsnit. En fordobling af stør-
relsen på Danmarks Natura2000-areal er desuden vigtig for at 
nå målene i forhold til naturkvalitet og naturareal. Målet bør nås 
senest i 2030.
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Tallene for 2019 består udelukkende af direktivarterne. Det 
er arter, som efter habitatdirektivet eller fuglebeskyttelsesdi-
rektivet har særlig krav på beskyttelse. Nogle direktivarter har 
ukendt status, og de er i delmålet for 2025 fordelt på samme 
måde som dem med kendt status. 

Tallene for 2019 består udelukkende af habitatnaturtyperne.
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Natur kan defineres mange måder. I en redningsplan for Danmarks 
biodiversitet er det afgørende, at vi definerer naturen som de 
områder, der er særlig værdifulde for biodiversiteten.  

I dag er der ikke fuldt overlap mellem de faktiske naturarealer og 
de beskyttede naturarealer. Det betyder, at naturen i mange områ-

der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Desuden er naturen i dag i en 
meget ringe tilstand også i mange beskyttede områder. I fremti-
den bør det være målet, at alt faktisk naturareal er tilstrækkeligt 
beskyttet og forvaltet, så biodiversiteten kan reddes.

Danmarks arealanvendelse

20% 10% 56% 14%

Areal disponeret til biodiversitet

Samlet beskyttet
natur-areal

Samlet ekstensiv og 
intensiv produktionszone

Anden beskyttet natur

Intensiv skovbrug og landbrug
By, vej og anlæg

Der er brug for markant mere og 
bedre beskyttet naturareal for 
at genoprette biodiversiteten til 
et niveau, hvor alle naturtyper 
og arter har gunstig bevarings-
status. En hurtig forøgelse af 
naturarealet er en forudsætning 
for at nå naturkvalitetsmålene. 
Derfor bør det politiske mål om 
30 procent beskyttet naturareal 
i Danmark være opfyldt allerede 
i 2030.
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Tabellen viser et bud på, hvordan fremtidens naturareal i 2030 kan 
fordele sig mellem den lysåbne natur, den våde natur i søer og åer 
og naturen i skoven. Lysåben natur er enge, moser, heder, overdrev 
og klitter.

Tabellen viser også, hvordan naturarealet i fremtiden fordeler sig 
mellem arealer, der er disponeret til biodiversitet uden kommerciel 
produktion og anden beskyttet natur. 

Danmarks arealanvendelse i 2030 med 20 % disponeret helhjertet til biodiversitetsformål uden kommerciel produktion, og 10 % anden beskyttet 
natur hvor eventuel produktion er underordnet formålet om biodiversitet. I dag dækker det samlede naturareal 14,9 % af Danmarks landareal, men det 
beskyttede areal er noget mindre. Den intensive produktionszone skal forstås som en mere naturvenlig produktion end i dag, dvs. med grønt økologisk 
landbrug, naturnær og certificeret skovdrift samt flere småbiotoper i landbrugslandet. Arealet til by og infrastruktur er opgjort til 13,9 % i dag.

STATUS

Naturtyper Hvad medregnes i statur ha % dk

Lysåben §3-beskyttet natur + habitatnatur 454.000 10,5%

Sø og vandløb §3-beskyttet natur 71.000 1,6%

Skov
Habitatskov, i praksis urørt skov, genetisk 
naturskov, §25-skov og beskyttet anden 
biodiversitetsskov.

119.000 2,8%

I alt 644.000 14,9%

2030

ha % dk

954.000 22,2%

78.000 1,8%

258.000 6%

1.290.000 30%

Areal dispone-
ret til biodi-
versitet

Udgøres i dag reelt kun af beskyttet 
urørt skov 18.000 0,4%

Skov §3-beskyttet + habitatnatur i N2000 + 
beskyttet anden biodiversitetsskov 505.000 11,7%

I alt 523.000 12,1%

860.000 20%

430.000 10%

1.290.000 30%

Udpegede 
områder Natura 2000-arealet 357.000 8,3% 730.000 17%
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Forslag til mål for naturarealet
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Skal Danmarks biodiversitet reddes, er der brug for at iværksætte 
en bred vifte af ambitiøse initiativer. Videnskaben kan heldigvis 
udpege de virkemidler, vi bør tage i brug. Men udfordringen er at 
dosere dem og sikre, at de hænger sammen. En anden væsentlig 
udfordring er at skabe den nødvendige finansiering af redningspla-
nen.

En plan bør over de næste 30 år sikre en gradvis etablering af 
større sammenhængende naturområder, en stadig stærkere na-
turbeskyttelse, genopretning af levesteder for truede arter og en 
mere målrettet artsforvaltning.

SÅDAN NÅR VI MÅLET

ØGET KVALITET BEDRE BESKYTTELSE STØRRE NATURAREALER

Konkrete 
indsatser

Skærpede krav om genopbygning af 
eksisterende natur Udtagning af landbrugsjord til natur

Udlægning af mere urørt skov Multifunktionel jordfordeling til natur og klima

Styrkelse af den ofentlige naturforvanltning Konvertering til mere naturlige kove

Flere og bedre artsforvaltningsindsatser Omfattende fredningsindsats

Lovgivning

Rammer for etablering af arealer forbeholdt 
biodiversitet Udpegning af arealer forbeholdt biodiversitet

Styrkelse af §3- og Natura 2000-beskyttelser Rammer for fordobling af Natura 2000-arealet

Ambitiøs Vandrammedirektiv-implementering Rammer for 20 vilde naturparker

En national 
politisk ramme

Lov om Biodiversitet: Målsætning, virkemidler, monitorering

Etablering af Biodiversitetsråd: Uafhængig faglig rådgivning

Udvidet og intensiveret nationalt overvågningsprogram

Langsigtet finansieringsprogram med positive incitamenter for lodsejere
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OPGAVER DER HASTER
Nogle opgaver haster mere end andre. En af de første og vigtigste 
er at skabe en klar lovgivningsmæssig og institutionel ramme for 
redningsplanen:

• En dansk ”lov om biodiversitet” bør – akkurat som den kom-
mende klimalov – udstikke mål på kort, mellemlangt og langt 
sigt

• Et uafhængigt biodiversitetsråd – gerne modelleret efter 
Klimarådet – skal på viden-skabeligt grundlag rådgive regerin-
gen og Folketinget om de indsatser, der er nødvendi-ge for at 
nå målene

• Et udvidet nationalt naturovervågningsprogram bør etableres 
fra år 2020

• En finansieringsplan skal gradvist sikre den omfattende finan-
siering af bl.a. omlægning af landbrugsarealer til naturarealer

Centrale virkemidler for en forøgelse af naturarealet, som bør 
igangsættes i 2020:

• Konverteringen af landbrugsjord til naturarealer
• Etablering af en national jordfordelingsfond til finansiering 

af jordfordeling, hvor det er muligt og til reel udtagning af 
landbrugsjord, hvor det er nødvendigt 

• Bedre naturbeskyttelse – herunder udpegning af naturzoner 
og større sammenhængende naturarealer, hvor naturen har 
førsteprioritet 

• Fordobling af Natura 2000-arealet

Mere naturareal redder ikke biodiversiteten alene. Det er afgøren-
de, at naturkvaliteten på arealerne forbedres væsentligt gennem 
naturgenopretning samt bedre beskyttelse og forvaltning. Centrale 
virkemidler hertil, som umiddelbart bør igangsættes i 2020:

• Ny og mere ambitiøs regulering af naturbeskyttelsen for den 
eksisterende natur på offentlige og private arealer i Natura 
2000-områderne, skove, den lysåbne natur, og de danske 
vandløb og søer 

• Større kvalitet i naturplejen i både privat og offentligt regi. 
Den offentlige naturpleje – både den statslige og kommunale 
– skal målrettes biodiversitetsbehovene. Kravene til private 
lodsejere, der ejer værdifuld natur, skal styrkes, og lodsejerne 
skal sikres positive incitamenter 

VIGTIG INVESTERING
Dette udspil lægger op til, at dansk naturpolitik indrettes, så vi 
opnår gunstig bevaringsstatus for både naturtyper og arter i 2050. 
Det giver 30 år til at nå i mål. Det kan lyde som mange år, men 
skal vi nå målene, er vi nødt til at begynde med det samme. Rege-
ringen og Folketinget bør allerede i 2020 tage de første nødvendi-
ge skridt imod realiseringen.

Vi har gennem flere generationer haft en utilstrækkelige naturpo-
litik, og det betyder, at vi i dag står foran en kæmpeopgave, hvis vi 
skal vende biodiversitetskrisen. 

Vi har tilladt en udvikling, hvor naturarealer gradvist er blevet 
omlagt til landbrugsformål. Den udvikling skal nu vendes. En af de 
store udgifter i en redningsplan er omlægning af de store land-
brugsarealer, som i dag er ejet og drevet af private jordejere. Det 
vil antageligt koste os flere milliarder kroner årligt over de næste ti 
år. Det kan umiddelbart lyde voldsomt, men det er en investering 
på linje med andre store samfundsinvesteringer som for eksempel 
i infrastruktur. 

Hvis vi vil bevare de dyre- og plantearter, vi kender i dag, er det 
en nødvendig investering. Hvordan finansieringen skal skabes, er 
et politisk spørgsmål, men vi er overbeviste om, at danskerne er 
parate til at betale den regning de kommende ti år.

EN POLITISK RAMME 
FOR NATURPOLITIKKEN

KONKRETE 
INDSATSER

Vedtagelse af Lov om 
Biodoversitet

Etablering af 
Jordfordelingsfond

Etablering af 
Biodiversitetsråd

Nye vilde 
naturparker

Udvidet Nationalt 
Naturovervågningspro-

gram
Urørt skov

Langsigtet 
finansieringsplan

Styrket 
fredningsindsats

Lovgivning for Naturzoner, 
vilde naturparker og 

urørt skov

Første plan for Natur 
2000-udvidelse

Ønsker til politiske indsatser i 2020




