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DN Naturpolitik 
 

Formål 

Politikken har til formål at skabe et let forståeligt og hurtigt overblik over DN’s politik på na-

turområdet. Det skal således være muligt på få minutter – for eksempel på vej til et møde, at 

blive klar på DN’s holdninger og input til Danmarks naturpolitik. Det uanset om du for eksem-

pel er et folketingsmedlem, du er DN Aktiv eller du er medlem af pressen. 

 

Omfang og form 

DN’s politikker har et fast politikformat. Den længste politik har hidtil været på ca. 35 sider, og 

bør ikke være længere, hvis formålet er at skabe et hurtigt og effektivt overblik. Det omfatter: 

 

 3 sider til forside, indholdsfortegnelse og bagside og derudover 32 resterende sider 

 ca. 40 % til illustrationer / billeder  

 ca. 30 % til tekstbokse med fakta og punktopstillinger 

 ca. 30 % til redegørende/ forklarende tekst formidlet i korte afsnit med mange under-

overskrifter 

En DN politik er primært en orientering om DN’s holdninger. Politikken har kun plads til meget 

lidt tekst. Der er ikke – eller kun i meget begrænset omfang, plads til forklaringer og redegø-

relser. Disse må reelt henvises til baggrundsnotater. Jo flere emner der behandles i politikken, 

jo mindre forklarende tekst er der plads til. 

 

Opbygning 

Udarbejdelsen af denne naturpolitik adskiller sig på visse punkter væsentligt fra tidligere udar-

bejdelse af DN politikker. Ikke blot fordi en naturpolitik må anses for at være en af de vigtigste 

– hvis ikke den vigtigste – politik for foreningen. Men også fordi Hovedbestyrelsen og sekreta-

riatet allerede gennem det foregående års politikarbejde har udviklet et forslag til vision og 

politik for en fremtidig redningsplan for Danmarks biodiversitet. Redningsplanen omfatter for-

slag til grundlæggende ændringer i den måde Danmarks naturpolitik og regulering af naturen 

hidtil har set ud. Dette arbejde må anses for at udgøre et væsentligt element i forslaget til na-

turpolitik.  

 

Ud over redningsplanen som omfatter den beskyttede natur, har DN også øvrige naturpolitiske 

holdninger af væsentlig karakter for foreningen og dens medlemmer, som ikke omfattes af 

redningsplanen, men som bør indgå i naturpolitikken.  

 

Det omfatter blandt andet emner, som DN ikke allerede har selvstændige politikker for, for 

eksempel den ikke-beskyttede natur i byen og i det åbne land. Og det omfatter vandmiljøet i 

det åbne land, som med klimaforandringerne og landbrugets forurening er under pres. Det 

foreslås desuden, at politikken afsluttes med et kort afsnit om synergier, fordi manglende fi-

nansiering af DN’s naturpolitiske forslag udgør den største barrierer for politikkens virkeliggø-

relse, og fordi synergier mellem krævede indsatser og investeringerne heri udgør det største 

potentiale for at finde den nødvendige finansiering. 
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DN har en række eksisterende politikker, hvoraf mange i større eller mindre grad naturligt ind-

går som elementer i naturpolitikken – for eksempel DN’s skovpolitik eller havpolitik. Det er dog 

ikke hensigten, at naturpolitikken skal gøre op med disse politikker. Dels fordi politikkerne 

fortsat er aktuelle, og dels fordi naturpolitikkens format ikke tillader en tilstrækkelig grundig 

inkludering af de politiske forhold herom. Det foreslås dog, at politikken om adgang er så væ-

sentlig for DN’s naturpolitik, at elementer af den eksisterende adgangspolitik inkluderes med et 

kort selvstændigt afsnit i naturpolitikken. Det omfatter adgangen til naturen (– og eventuel 

forhindring heraf gennem hegning), som allerede nu er et væsentligt emne i debatten om na-

turnationalparker, og som pandemien har understreget betydningen af.  

 

Supplerende bemærkninger fra HB-gruppen 

Den 27. oktober diskuterede HB-gruppen et første udkast til disposition. Gruppen tilsluttede 

sig forslaget til naturpolitikkens formål, omfang, form og opbygning som beskrevet oven for. 

Gruppen havde derudover supplerende bemærkninger til dispositionen som er indføjet i neden-

stående forslag til disposition. Det omfatter:  

 

 Der bør ses på navngivningen, så det ikke kommer til at fremstå som om den øvrige 

beskyttede natur ikke vægtes lige så højt som den strengt beskyttede natur. 

 Nærringsstofferne udgør en stor presfaktor for naturen. Det er en tværgående pro-

blemstilling som vil blive adresseret løbende i politikken. Konkret er landbrugspolitik og 

klimapolitik fremhævet under afsnit om synergier. 

 Mål og midler for havet vil blive adresseret samlet under beskrivelsen af 100/30/10 

modellen 

 Naturgenopretning i bred forstand er tilføjet som et virkemiddel ift. strengt beskyttet 

natur 

 En naturpolitik har ikke kun biodiversitet som formål, men også naturoplevelser m.v. 

Det bør fremgå allerede i indledningen.  

Derudover blev nævnt en række forhold og synspunkter, som ikke har direkte betydning for 

dispositionen, men som kan indgå i senere drøftelser omkring den konkrete tekst i politikken.  

På den baggrund foreslås DN’s kommende naturpolitik opbygget således: 

 

Kapitel Indhold Opslag i natur-

politikken (ik-

ke word-sider) 

Indledning  Helt kort om udfordringen for Danmarks 

natur og glæden ved naturen 
1 

DN’s vision for Dan-

marks natur  

 De vigtigste overordnede mål: visionen 

 De vigtigste virkemidler: Den politiske 

ramme (Bio-lov, Bio-råd og forbedret 

overvågning) 

6 

Plads til naturen   Statusbilledet - helt kort 

 Mål: Forskernes anbefalinger om 30 pct 

beskyttet 

 Midler på land: 30/20-modellen  

 Mål og midler på havet: 100/30/10-

modellen  

5 

Strengt beskyttet natur 

på land 

 Statusbilledet - helt kort 

 Mål: Naturens frie udfoldelse uden pro-

duktion og fri hydrologi (20 pct. Natur-

zoner) 

 Middel: Naturnationalparker, urørt skov, 

fredninger, naturgenopretning m.v.  

4 

Øvrig beskyttet natur 

på land  

(der skal findes et bedre 

navn som ikke indikerer 

 Statusbilledet - helt kort 

 Mål: 10 pct. Naturarealer hvor natur har 

førsteprioritet i sameksistens med eks-

tensiv produktion 

4 
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lavere prioritet)  Midler: Styrkelse af den eksisterende §3 

og Natura2000-beskyttelse, fredninger 

m.m. 

Naturen i landbrugs-

landet (den ikke-

beskyttet tørre natur) 

 

 Statusbilledet - helt kort  

 Mål: Styrkelse af naturen i landbrugs-

landet 

 Middel: Konkrete forslag til styrkelse af 

småbiotoperne og naturindholdet på 

produktionsarealer, fredninger m.v. 

4 

Et levende vandmiljø  Statusbilledet – helt kort 

 Mål: God økologisk tilstand i målsatte 

vandløb, søer og kystvande samt for-

bedring af miljøtilstanden i ikke-

målsatte vandløb og søer  

 Middel: Forbedring af vandområdepla-

nerne, styrket lovgivning fx om randzo-

ner, ikke-forringelsesklausuler m.v. 

3 

Bynaturen  Statusbilledet – helt kort 

 Mål: Sikring og forbedring af biodiversi-

teten i byen og nem/nær adgang for alle 

borgere til grønne arealer m.v. 

 Middel: Fx forbedrede rammer for fysisk 

planlægning for natur og biodiversitet i 

byen, fredning, retningslinjer for be-

grønning, ændret drift- og forvaltnings-

praksis, træpolitik m.v. 

2 

Adgang til naturen  Statusbilledet – helt kort 

 Mål: Alle skal have gode muligheder for 

at opleve naturen under størst mulig 

hensyn til beskyttelse af sårbar natur.  

 Middel: Udvalgte midler som nævnt i 

adgangspolitikken herunder fredninger. 

Derudover fokus på sikring af god ad-

gang, også i naturnationalparker hvor 

der hegnes.  

2 

Synergier i naturpoli-

tikken 

 

 Finansielle og fysiske synergier i natur-

politikken omkring jordudtagning, klima, 

vand mv, og politikområder med afgø-

rende betydning for naturpolitikken her-

under landbrugspolitik, klimapolitik m.v. 

1 

 


