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Hvordan definerer DN Naturzoner 
 
 

Sagens kerne 

Af Regeringens aftalepapir (2019) fremgår det, at Regeringen planlægger en biodiversitets-
pakke med klare målsætninger for, hvor meget af Danmarks areal der skal disponeres til natur 
som naturzoner.  
 
En naturzone kan defineres på mange måder, og der er brug for, at DN kommer med sit eget 
ambitiøse bud. Nedenstående korte notat har til formål at beskrive, hvilke overvejelæser for-
eningen kan gøre sig i den anledning. 
 

Formål, forvaltning og juridiske rammer 

Der har i den hidtidige politiske debat om naturzoner været en tendens til at diskutere både 
hvad naturzonen skal kunne, hvordan den skal forvaltes og de juridiske rammer for zonen på 
én gang. Men det giver for eksempel mindre mening, at diskutere de juridiske rammer - før 
formålet er fastlagt. Det anbefales at HB diskuterer definitionen af naturzonen ud fra følgende 
principper: 
 

1. Først defineres formålet med naturzonen. Hvad skal zonen kunne, og hvilke mål er det 
zonen skal opfylde.  

2. Dernæst kan det diskuteres, hvilke forvaltningsmæssige rammer det vil kræve. Herun-
der hvad der bør tillades eller ikke tillades i zonen. 

3. Endelig kan det herefter diskuteres, hvilke juridiske rammer der vil være nødvendige 
for at opnå formålet og sikre de forvaltningsmæssige rammer.  

 
Ad.1 Formålet med naturzonen: 
Det fremgår af regeringens aftalepapir, at naturzonen skal have natur som formål. Jf. DN’s po-
litikker, skal vi desuden have mere og bedre natur. Derfor, skal naturzonen i samspil med øv-
rige tiltag sikre, at naturarealet vokser og biodiversiteten forbedres. 
 
Hvis DN’s vision er, at biodiversiteten er genoprettet i 2050, så der er god bevaringsstatus for 
arter og naturtyper, kræver det ikke bare en ben hård prioritering af mere naturareal, men 
også en langt bedre beskyttelse af naturen på arealerne, for at opnå god naturkvalitet. Derfor 
bør naturzonen udgøre denne bedre beskyttelse, og have biodiversitet som formål. 
 
Det er med andre ord arealer, der er disponeret til natur, hvor alle tiltag på arealet skal have 
som hovedformål at gavne biodiversiteten. Det betyder også, at der vanskelligt kan være kom-
merciel produktion i zonen, fordi det vil konflikte med målet om at være helhjertet disponeret 
til biodiversitet, hvor alle tiltag på arealet skal have som hovedformål at gavne biodiversiteten.  
 
Forslag til definition af naturzonen kan se sådan ud: 
Naturzonen er naturarealer hvor naturen har førsteprioritet, og hvor arealet udelukkende er 
disponeret til biodiversitetsformål uden kommerciel produktion. 
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Ad. 2 Forvaltningsmæssige rammer for naturzonen 

Ifølge danske biodiversitetsforskere og eksperter er det bedste man kan gøre for biodiversite-
ten, at sikre, at der gives rum og plads til naturens egne processer. Naturen i naturzonen skal 
dermed være mere selvforvaltende.  
 
Selvforvaltende natur skal ikke forstås som et mål i sig selv, men derimod som et middel til at 
opnå formålet med naturzonen: at opnå gunstig bevaringsstatus og sikre de optimale vilkår for 
at biodiversiteten kan trives. 
 
Det afledte mål om mere selvforvaltende natur vil mange steder kræve en naturgenopretning, 
fordi nogle af processerne er sat ud af kraft af tidligere produktionsinteresser og forvaltning. 
Det vil bl.a. være nødvendigt at genetablere naturlig hydrologi, at fjerne invasive/ikke-hjem-
mehørende arter forud for etablering af urørt skov, at fjerne overskud af næringsstoffer samt 
at genudsætte større planteædere, som historisk har været afgørende i de naturlige økosyste-
mer på vore breddegrader, f.eks. en eller flere af følgende arter: vildhest, vildokser, vildsvin, 
elg, bæver og/eller bison. Krondyr og dådyr kunne også komme på tale, hvis de ikke er der i 
forvejen. Alle dyr skal i udgangspunktet ikke tilskudsfodres. 
  
For at sikre selvforvaltning kan der opstilles en liste over tiltag, som er forbudt i naturzonen, 
men ikke nødvendigvis i den traditionelle naturpleje uden for naturzonen. I naturzonen må der 
for eksempel ikke: 

- Drænes 
- Skæres grøde i vandløb 
- Udøves kommerciel skovdrift 
- Fjernes ådsler (NB: Der er i dag lovgivning der forhindrer dette) 
- Plantes eller sås (med mindre der er tale om assisteret migration som led i genopret-

ning af naturlig vegetation) 
- Jages (dog kan tillades simuleret prædation med biodiversitet som formål). 

 
DN vil arbejde for, at i alt 20 % af Danmarks areal udlægges til naturzone, hvor naturen har 
førsteret. Både store og mindre naturområder har mulighed for at blive naturzone.  
 
Mange værdifulde naturområder i Danmark er små og isolerede. Her er det vanskeligere at til-
stræbe vildere og mere selvforvaltende natur. Jo mindre områder, jo flere af de dynamiske 
processer må overtages af en naturforvalter som slår hø eller flytter græssende dyr rundt efter 
behov eller rydder opvækst etc. I udgangspunktet er arealet stadig disponeret til natur og bio-
diversitet uden produktionsinteresser, og man bør også stadig sigte efter helårsgræsning uden 
tilskudsfodring og tilstræbe en naturlig dyretæthed, hvilket ofte vil være muligt i små områder 
helt ned til ca. 10-20 hektar. 
 
Det vil være nødvendig med massiv samfundsmæssig opbakning til de store investeringer, 
som etablering af naturzonen vil medføre. Derfor bør det overvejes også at vurdere de forvalt-
ningsmæssige rammer i denne sammenhæng.  
 
Undtagelser i Naturzonen 
Det er vigtigt at understrege, at selvforvaltende natur ikke er et mål i sig selv, men et middel 
til at opnå god naturtilstand. Derfor vil de forvaltningsmæssige rammer altid være genstand 
for konkrete vurderinger lokalt, hvor der kan dispenseres fra forbudslisten, hvis det giver me-
ning ud fra en natur- og biodiversitetsmæssig betragtning. Derudover er det vigtigt at under-
strege, at DN ikke kan bakke op om, at kravet om ingen tilskudsfodring fører til, at store plan-
teædere dør af sult i naturzonen. Dyr der sulter, på grund af manglende fødegrundlag, skal 
fjernes fra naturarealet, præcis som det praktiseres på Mols Laboratoriet. 
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Ad. 3 Juridiske rammer 

Fastlæggelsen af de juridiske rammer vil i høj grad afhænge af formålet med naturzonen og 
ønskerne til de forvaltningsmæssige forbud og muligheder.  
 
Der ligger et stort arbejde i at afklare nærmere, i hvilket omfang eksisterende juridiske ram-
mer kan anvendes – herunder reglerne i Naturbeskyttelsesloven, i Planloven og i dele af land-
brugslovgivningen. Ligesom der vil være behov for at gennemgå eksisterende regler for at 
fjerne uheldige negative incitamenter og muligheden for at fremme positive incitamenter. 
 
Naturbeskyttelsesloven har naturbeskyttelse som formål. Loven arbejder i høj grad med forbud 
som virkemiddel for at sikre naturbeskyttelsen. Dermed passer naturzonens formål om øget 
naturkvalitet og bedre beskyttelse bl.a. gennem forbud mod visse tiltag, i et vist omfang ind i 
lovens eksisterende ramme. 
 
Planloven rummer i forvejen et zonebegreb. Derfor har der været forslag om, at naturen skulle 
have sin egen naturzone i loven, for at slå formålet fast, og fjerne konkurrencen fra anden are-
alanvendelse. Spørgsmålet er, om det er nødvendigt ift. at fastlægge arealets anvendelse, jf. 
NBL regler om for eksempel fredning. Dernæst må det vurderes, om en eksklusiv naturzone er 
foreneligt med lovens formål om at afveje alle samfundets interesser. Loven forvaltes desuden 
af Erhvervsministeriet, og udpegninger ift. zone medfører ikke handlepligt, og zonestatus er 
som sådan ikke bindende for den enkelte lodsejer, ligesom der i dag ikke kan planlægges for 
natur. Men loven rummer planlægningen for Grønt Danmarkskort. Og selv om erfaringen nu 
viser, at kortet ikke fremmer biodiversiteten i særlig grad fordi der ikke er handlepligt, og kor-
tet ændres jævnligt af kommunerne, må en udpegning af naturzone alligevel antages i vid ud-
strækning at ligge inden for eksisterende udpegninger til Grønt Danmarkskort.  
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