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DN’s naturpolitik skal ses som et supplement til  
og i tæt sammenhæng med foreningens øvrige 
politikker. Naturpolitikken erstatter foreningens 
naturpolitik fra 2009.
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UDKAST
NATUREN HAR BRUG FOR NYE STÆRKE  
NATURPOLITISKE AMBITIONER 

Lykken ved at finde majgøgeurt og engblom-
me, glæden ved at høre årets første lærke  
og se en ørred slå smut med halen i bækken. 

Den danske natur er vidunderlig og vi har 
alle et ansvar for at passe på den. Med dette 
dokument sætter Danmarks Naturfrednings-
forening rammerne for, hvad fremtidens natur- 
politik skal indebære. Vi skal lykkes med, at 
beskytte de naturperler vi har i dag og ikke 
mindst sikre et rigere naturindhold samt  
et langt større naturareal i fremtiden.

Der er brug for stærke naturpolitiske ambi- 
tioner, for behovet er akut. Vi står i en bio- 
diversitetskrise, der af FN vurderes at være 
mindst lige så alarmerende som klimakrisen. 
Hver sjette undersøgte art her i Danmark er 
truet og uden en nytænkende og massiv 
genopretning af naturen, vil nye arter 
ubønhørligt føje sig til listen. 

Ved at sikre mere robuste økosystemer løfter 
vi ikke alene naturen, men løsningerne bidra-
ger ofte samtidig til at afhjælpe klimakrisen. 

DANMARKS NATURFREDNINGSFORENINGS OVERORDNEDE VISION  
OG MÅL FOR FREMTIDENS NATUR I DANMARK

Danmarks biodiversitet skal senest i 2050 være genoprettet til et niveau, hvor 
menneskelige påvirkninger og aktivitet ikke truer vores arter og naturtyper.  
Det skal ske gennem opfyldelse af følgende overordnede mål:  
•  På land er 30 procent af Danmarks areal senest i 2050 beskyttede naturområder 

med biodiversitet som formål. Heraf er to tredjedele – svarende til 20 procent af 
landarealet, udlagt og forvaltet som strengt beskyttet natur, hvor der gives plads til 
naturens frie udfoldelse med et minimum af menneskelig indgriben. En tredjedel 
– svarende til 10 procent af landarealet, er beskyttet natur.

•  På havet er mindst 30 procent af havarealet senest i 2030 udpeget som marine 
beskyttelsesområder, hvor biodiversiteten har førsteprioritet. Heraf er en tredjedel 
– svarende til mindst 10 procent af havarealet, udpeget som urørt hav, og hele 
havet forvaltes bæredygtigt.

•  At alle de EU-habitatnaturtyper, der forekommer i Danmark, samt alle yderligere 
naturtyper beskyttede under Naturbeskyttelsesloven senest i 2050 – hvor det 
biologisk vurderes muligt – har gunstig bevaringsstatus, og for Havstrategidirek- 
tivet senest i 2030 har opnået god økologisk tilstand. Og at alle naturligt hjemme-
hørende arter – hvor det fagligt vurderes muligt – har gunstig bevaringsstatus 
senest i 2050 (med fokus på EU's habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiv samt arter 
fra Den danske Rødliste og arter og habitattyper der er rødlistede i de regionale 
havkonventioner, OSPAR og HELCOM).

1.

Foto: Bert Wiklund
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 VISION

Danmark rummer i fremtiden dybe skove, åbne 
vidder og tusindvis af vandløb og søer. I produk- 
tionslandskabet ligger mange små livgivende 
naturperler og større sammenhængende natur- 
områder. Byerne rummer fine grønne oaser og 
hele landet favnes af en utæmmet kystnatur 
med laguner, fjorde og et bølgende blåt hav.

DN’s vision er, at Danmark skal have en rig 
og mangfoldig natur, der kan opdages, op- 
leves og nydes i fremtiden – for naturens 
skyld og for vores skyld. Danmark skal derfor 
sikre alle de værdier, der direkte eller indirek-
te knytter sig til en mangfoldig natur og 
sunde økosystemer. 

Helt centralt i DN’s naturpolitik er, at naturen 
skal have langt mere plads og der skal gives 
plads til områder hvor naturens frie udfoldelse 
har første prioritet. Naturen skal gives ret til 
at udfolde sig på egne præmisser og på den 
måde sikre, at Danmarks titusindvis af vidun-
derlige arter får plads og rum til at eksistere 
på landjorden og i havet. 

DN’s vision for Danmarks natur lægger sig 
op ad de internationale aftaler, danske rege- 
ringer gennem tiden har indgået. For bio- 
diversitetskrisen er global og ligesom klima- 
krisen påvirker den hele verdenssamfundet. 
Men Danmark har naturligvis også en selv- 
stændig interesse og ansvar for at sikre en 
rig og mangfoldig natur for vores egen og 
vores efterkommeres skyld. Naturen vil svare 
os ved at invitere os ind i en vidunderlig 
verden af sprudlende liv, mangfoldighed  
og uforlignelige oplevelser.

HVAD ER BIODIVERSITET?
Biodiversitet er mangfoldigheden af liv og 
levesteder både på land og i vand samt de 
økologiske samspil som arterne indgår i. 

GIV NATUREN SIN EGEN LOV2.

OPLEV NATUREN
Alle, der lever i Danmark, skal have gode 
muligheder for at komme ud og opleve 
og bruge naturen, for naturoplevelser er 
en del af et sundt liv. Oplevelserne bidra- 
ger til at skabe et nært forhold til natu- 
ren, og til at fremme forståelsen af hvor- 
for det er nødvendigt at passe på den. 

Naturen skal samtidig bruges med om- 
tanke. Adgangen til naturen skal altid 
ske under hensyn til sårbar natur og 
med gensidig respekt mellem bruger-
grupperne.

DN’S VISION FOR DANMARKS NATUR 
Senest i 2050 er biodiversiteten  

i Danmark genoprettet til et niveau, 
hvor menneskelige påvirkninger  

og aktivitet ikke truer vores  
arter og naturtyper.

Foto: Rune Engelbreth Larsen
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INTERNATIONALE FORPLIGTELSER 
Danmark har siden 1994 været part i FN’s Konvention om biologisk mangfoldighed 
sammen med 195 andre lande. Biodiversitetskonventionen har til formål at bevare 
biodiversiteten, sikre en bæredygtig udnyttelse af naturens ressourcer, og en rimelig 
og retfærdig fordeling af udbyttet ved at udnytte genetiske ressourcer.

Danmark er desuden forpligtet til naturbeskyttelse gennem en række EU-direktiver, 
herunder Habitat-, Fuglebeskyttelses-, Havstrategi- og Vandrammedirektivet. Og så 
skal Danmark levere konkrete bud på de overordnede rammer EU's biodiversitets- 
strategi for 2030 sætter for genopretningen af naturen i EU.

Danmark er også part i en række andre internationale naturkonventioner som  
Bern-, Bonn-, CITES-, Ramsar, OSPAR og HELCOM.

Foto: Rune Engelbreth Larsen
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 STATUS

Havet omkring Danmarks har været et 
skattekammer af liv med rige stenrev, bølgen-
de ålegæsenge og sunde fiskebestande. 
Landet er formet af dybe istidsdale, vilde 
urskove, moser, rigkær og kildevæld. 

I dag er havet og landet præget markant af 
menneskelig aktivitet. Dele af det danske 
havareal er blandt de mest intensivt traw- 
lede havområder i Europa og Danmark er  
nu et af de mest intensivt opdyrkede lande  
i Verden. 

Det skyldes intensivering af landbrug, skov- 
brug og fiskeri, men også byvækst, anlæg og 
infrastruktur har fragmenteret naturen og 
erstattet natur med produktionslandskaber. 

Naturen i kraftig tilbagegang  
Naturen er på stort set alle områder gået 
tilbage. Den Danske Rødliste (2019) over 
truede arter viser, at 350 arter er forsvundet 
i løbet af de sidste 170 år og hundredvis af 
undersøgte arter er i akut fare for at forsvin-
de. Den seneste indrapportering til EU om 
tilstanden i vores natur fastslår, at samlet set 
– på land og til havs – er kun 5 procent af 
naturtyperne i gunstig bevaringsstatus, mens 
95 procent er i ugunstig status. 

De fortsatte tab af biodiversitet understre-
ger, at årtiers naturpolitik og forsøg på at 
beskytte og forvalte den danske natur har 
slået fejl. Der er ikke alene behov for et 
omfattende paradigmeskift indenfor natur-
beskyttelsen og forvaltningen af naturen  
i Danmark, men også for at naturbeskyttelse 
og forvaltning af naturen prioriteres yder- 
ligere politisk og at det understøttes med  
de nødvendige økonomiske midler.

Status på Danmarks naturtyper og arter på land 
og til havs, som vi er forpligtet til at beskytte 
gennem EU’s habitatdirektiv. 
 
Kilde: Bevaringsstatus for naturtyper og arter  
– 2019 – Habitatdirektivets Artikel 17-rapportering.

BEVARINGSSTATUS

 Gunstig

 Moderat

 Stærk ugunstig

 Ukendt

5%

18%

77%

NATURTYPER ARTER

18%

25%

32%

24%

Foto: Rune Engelbreth Larsen
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Det er ikke kun Danmarks natur, der er i krise. 
I EU er næsten en fjerdedel af de vilde plan- 
te- og dyrearter udryddelsestruet. De fleste 
økosystemer er ødelagt i en sådan grad, at 
deres evne til at levere værdifulde økosystem- 
tjenester som rent vand, kulstofbinding, 
bestøvning og meget andet begrænses. 
Globalt er billedet endnu mere dystert.
 
Truslerne mod danmarks biodiversitet
For at genoprette naturen til et niveau, hvor 
menneskelige påvirkninger og aktivitet ikke 
truer vores arter og naturtyper, er det 
nødvendigt at adressere de største trusler:

Mangel på plads: 
•  Både på land og til havs mangler naturen 

plads til, at de naturlige processer får lov 
at råde med et minimum af menneskelig 
indgriben.

Mangel på sammenhæng: 
•  Naturen mangler sammenhæng. Danmarks 

naturarealer er både – på land og til havs 
– for små og spredte. Samtidig mangler 
der mangler der gamle økosystemer, hvor na- 
turen har været uforstyrret i hundredvis af år. 

Mangel på naturlige processer:
•  Kystregulerende tiltag der ødelægger  

den naturlige dynamik og ofte skaber 
problemer i tilstødende områder.

•  På land er hydrologien mange steder 
manipuleret af dræning og afvanding. 

•  Naturen mangler variation som følge af 
manglende eller fejlagtig naturpleje og 
manglen på store græssere og toprovdyr. 

Påvirkning:
•  Udledning af miljøfremmede stoffer, udbredt 

brug af sprøjtegift i det åbne land og 
belastning af naturen med næringsstoffer.

•  Udbredelsen af invasive arter.

Overudnyttelse:
•  Intensiv udnyttelse af arealerne på land  

og overfiskeri, fiskeri med ødelæggende 
bundslæbende redskaber og råstofind- 
vinding til havs.

Klima:
•   Klimaforandringerne der med stigende 

temperaturer og vandstand vil forværre  
de øvrige trusler, både i havet og på land. 

 VEJEN DERHEN

Danmarks første biodiversitetslov
Kirkeugle, sortplettet blåfugl og hasselmus er 
i fare for at uddø og det haster at få stoppet 
tabet af biodiversitet og vendt udviklingen  
til fremgang for naturen. Det kræver et nyt 
solidt lovgivningsmæssigt fundament og DN 
finder det afgørende, at naturen beskyttes 
gennem en ambitiøs biodiversitetslov. Biodi- 
versitetsloven skal med klimaloven som for- 
billede sætte bindende mål. De bindende mål 
skal omfatte hvor stor en andel af det danske 
areal, der skal være henholdsvis strengt be- 
skyttet natur og beskyttet natur, og loven skal 
samtidig sikre en varig beskyttelse af arealer-
ne og sætte bindende mål for beskyttelsen af 
arter og naturtyper. Et biodiversitetsråd skal 
på et videnskabeligt grundlag rådgive rege- 
ring og Folketing om, hvilke indsatser der er 
nødvendige at iværksætte for at nå de natur- 
politiske mål. For at nå målene i biodiversitets- 
loven skal centrale virkemidler som jordforde-
ling og positive incitamenter til naturbeskyt-
telse i spil. DN’s bud på de overordnede 
virkemidler beskrives i de følgende kapitler. 
 
Formål
Loven skal sikre, at biodiversiteten i Dan-
mark genoprettes til et niveau, hvor menne-
skelige påvirkninger og aktivitet ikke truer 
vores arter og naturtyper. Det vil også være 
til gavn og glæde for kommende generatio-
ner og Danmark vil samtidig opfylde sine 
internationale forpligtelser.  
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 Bindende mål
•  Loven bør fastsætte mål om, at i 2050  

skal mindst 30 procent af landarealet i 
Danmark være udlagt og forvaltet som 
effektivt beskyttet natur og mindst  
20 procent af landarealet skal være udlagt  
og forvaltet som strengt beskyttet natur, 
dvs. at områderne er helhjertet disponeret 
til vild natur i form af fx urørt skov og 
naturnationalparker. Derudover bør loven 
fastsætte delmål henimod 2050, der sikrer 
nødvendig og tilstrækkelig hurtig fremdrift. 

•  Loven bør fastsætte mål om, at i 2030 
skal mindst 30 procent af havarealet bestå 
af effektivt beskyttede og forvaltede 
områder og mindst 10 procent af havare-
alet skal beskyttes strengt mod enhver 
form for direkte udnyttelse og direkte 
påvirkninger, dvs. som urørt hav. Derud-
over bør loven fastsætte delmål henimod 
2030, der sikrer nødvendig og tilstrække-
lig hurtig fremdrift.

•  Loven bør fastsætte mål om, at alle de 
EU-habitatnaturtyper, der forekommer i 
Danmark, samt alle yderligere naturtyper 
beskyttede under Naturbeskyttelsesloven 
senest i 2050 – hvor det biologisk vurde- 
res muligt – har gunstig bevaringsstatus, 
og for Havstrategidirektivet senest i 2030 
har opnået god miljøtilstand. Derudover 
bør loven fastsætte delmål der sikrer 
nødvendig og tilstrækkelig hurtig fremdrift.

•  Loven bør fastsætte mål om, at alle 
naturligt hjemmehørende arter fra EU’s 
habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiv samt 
arter fra Den danske Rødliste og arter og 
habitattyper der er rødlistede i de regio-
nale havkonventioner, OSPAR og HEL-
COM, har gunstig bevaringsstatus senest  
i 2050. 

•  Biodiversitetsloven skal forpligte den til 
enhver tid siddende regering til at arbejde 
aktivt og målrettet for at nå målsætnin-
gerne om, hvor meget plads der skal af- 
sættes til henholdsvis strengt beskyttet 
natur og beskyttet natur både på land  
og på havet. 

Kriterier for 'strengt beskyttet natur'  
og 'beskyttet natur'
•  Biodiversitetsloven skal sætte en ramme 

for, hvordan henholdsvis strengt beskyt- 
tede områder på land og til havs og den 
øvrige beskyttede natur skal beskyttes  
og forvaltes og områderne skal retsligt 
beskyttes permanent for at sikre naturens 
kontinuitet.

•  Loven skal indeholde bestemmelse om,  
at ‘strengt beskyttet natur’ er arealer, hvor 
naturen har førsteret og hvor formålet 
såvidt muligt er at genetablere naturlige 
processer for at give mulighed for natu- 
rens frie dynamik. I områder med strengt 
beskyttet natur må der ikke foregå nogen 
form for produktion. Det kan fx være 
områder, der er udpeget til naturnational-
parker eller urørt skov på land og urørt 
hav til havs. 

•  Tilsvarende skal loven indeholde bestem-
melse om at ‘beskyttet natur’ er arealer 
hvor produktionshensyn er underordnet 
hensynet til biodiversiteten og forvaltes  
fx i sameksistens med ekstensivt landbrug 
og skovbrug. Der skal stadig kunne opnås 
gunstig bevaringsstatus eller god miljø- 
tilstand på arealerne. Til havs kan det  
for eksempel være marine beskyttelses-
områder, hvor bundslæbende redskaber 
udelukkes, men hvor der kan foregå 
skånsomt fiskeri.

•  De nærmere faglige kriterier for udpeg-
ning og forvaltning af henholdsvis de 
‘strengt beskyttede’ naturområder og de 
'beskyttede' naturområder bør udarbejdes 
af Biodiversitetsrådet. Kriterierne bør som 
minimum flugte de tilsvarende kriterier  
for ‘strengt beskyttede områder’ og for 
'beskyttede områder' der udarbejdes som 
led i udmøntningen af EU’s Biodiversitets-
strategi, og dermed samtidig bygger på 
IUCN’s definition af beskyttede områder. 
Kriterier, som eksempelvis størrelseskrav, 
skal tilpasses en dansk kontekst. 
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Naturovervågning
Loven skal indeholde bestemmelser, der sikrer 
en styrket naturovervågning af arter og natur- 
typer, på både private og offentlige arealer, 
samt afrapportering med maksimalt 3-årige 
intervaller. Overvågningen skal muliggøre  
en vurdering af arter og naturtypers aktuelle 
bevaringsstatus og udvikling over tid og  
som led heri laves baseline undersøgelser  
af områdernes biodiversitet inden beskyt- 
telsen og foranstaltninger implementeres. 
Naturovervågningen styrkes på både land  
og på hav.

Biodiversitetsråd
Det kommende nationale Biodiversitetsråd 
bør være uafhængigt og rådgive regering  
og Folketing med henblik på at sikre, at den 
samlede naturpolitik er baseret på den bedst 
tilgængelige viden, og at indsatserne både  
er fagligt velfunderede og omkostningseffek-
tive for samfundet. Biodiversitetsrådet bør 
indskrives i biodiversitetsloven, herunder at 
rådet årligt skal udarbejde en naturpolitisk 
redegørelse til Folketinget, som bl.a. skal 
indeholde et samlet overblik over natur- 
indsatsen, og en status for opfyldelse  
af de vedtagne mål i biodiversitetsloven. 
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 VISION

Safranporesvamp, mosehornugle, stor 
tornskade og søfjer kan være nogle af de 
næste arter der forsvinder og sammen med 
resten af den biologiske mangfoldighed er 
deres største problem mangel på plads og 
egnede levesteder. 

Hvis naturen får mere plads, kan vi i frem- 
tiden få lov at opleve store landskaber, som 
veksler mellem lysåbne og skovdækkede 
områder. Hvor naturtyperne toner ud i 
glidende dynamiske overgange, frem for de 
kunstige skel med skarpe linjer mellem 'skov' 
og 'åbent land', som vi kender i dag.' Og hvor 
vi i stedet kan opleve en rigdom af forskel- 
lige dyr og planter, der lever og trives på 
deres egne præmisser.

DN’s vision er, at mindst 30 procent af Dan- 
marks landareal er beskyttet natur senest i 
2050. Heraf skal to tredjedele af naturarealet 
(svarende til 20 procent af Danmarks land- 

GIV PLADS TIL NATUR3.
areal) være udlagt og forvaltet som strengt 
beskyttet natur, dvs. at områderne er helhjertet 
disponeret til vild natur. Derudover bør 
loven fastsætte en række delmål henimod 
2050, så den nødvendige fremdrift sikres. 
DN’s vision er desuden, at der senest i 2050 
er 10 procent beskyttet natur.

DN’s vision for havnaturen indebærer, at 
mindst 30 procent af havarealet senest i 
2030 er udpeget som beskyttet natur i form 
af marine beskyttelsesområder. Det er om- 
råder hvor der fortsat vil kunne fiskes med 
skånsomme redskaber (hvis det er i over- 
ensstemmelse med områdernes udpegnings-
grundlag), men hvor fx fiskeri med bundslæ-
bende redskaber og råstofindvinding, havbrug 
og klapning er forbudt. DN’s vision er desuden, 
at senest i 2030 er en tredjedel af det beskyt- 
tede havareal, svarende til 10 procent af 
havarealet udlagt til strengt beskyttet natur  
i form af urørt hav. Urørt hav er områder, 
hvor enhver form for fiskeri, råstofindvinding, 
byggeaktivitet og anden påvirkning af hav- 

Foto: © OCEANA Carlos Minguell
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bunden er forbudt. DN's vision indebærer 
– udover områder, der skal udlægges til 
urørt hav og marine beskyttelsesområder  
– at 100 procent af vores havareal skal være 
forvaltet bæredygtigt og økosystembaseret. 
Læs mere herom i kapitel 6.

Lader vi nogle af vores havområder være 
urørte og giver havnaturen plads, så vil naturen 
kvittere og fisk, bunddyr og bundplanter kan 
vende tilbage. Områderne med urørt hav 
kan indgå som kerneområder i de marine 
beskyttelsesområder. Områder med urørt 
hav vil desuden, højst sandsynligt, bidrage 
positivt til havnaturens tilstand i de omkring-
liggende havområder og dermed også være 
med til at understøtte et bæredygtigt fiskeri.

Forskerne peger på at det er nødvendigt at 
beskytte mellem 30-75 procent af klodens 
areal for at bremse tabet af biodiversitet. 
EU’s Biodiversitetsstrategi 2030 peger på, at 
30 procent af land- og havarealet skal 
beskyttes senest i 2030, og at en tredjedel 
skal være ‘strengt beskyttet’. Danmark har 
stort set ingen naturområder, der er strengt 
beskyttet.

HVAD BETYDER MERE PLADS
Mere plads til natur handler både  
om at skabe større sammenhængende 
naturområder ved at udvide arealet, 
men også om at skabe plads til 
naturens frie processer – for eksem-
pel brand, stormfald, oversvømmelser 
og erosion og at nøglearternes ind- 
virkning, kan udfolde sig på mere 
naturlige præmisser end i dag.  
Det skaber naturlige forstyrrelser  
og biologisk mangfoldighed.  

DN’s overordnede målsætninger for andelen 
af landareal og havareal, der bør beskyttes, 
som henholdsvis ‘strengt beskyttet natur’ og 
‘beskyttet natur’, lægger sig op ad internatio-
nale anbefalinger og målsætninger. Opdelin-
gen i de to beskyttelseskategorier skal dels 
sikre beskyttelse af naturområder, hvor 
biodiversiteten kan udfolde sig frit (strengt 
beskyttet natur) og dels sikre naturen de 
steder, hvor der også er andre hensyn end 
biodiversitet (beskyttet natur). 

Foto: Jesper Tönning
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STRENGT BESKYTTET NATUR PÅ LAND: 
I den strengt beskyttede natur er formålet at give plads til vildere natur og naturens  
frie udfoldelse. Strengt beskyttet natur er et af de bedste og mest effektive redskaber 
til at fremme den biologiske mangfoldighed og kan samtidig være med til sikre, at vi 
lever op til vores internationale forpligtelser for natur og biodiversitet. Områderne kan 
indgå som kerneområder i større beskyttede områder, der også indeholder beskyttet 
natur. På tilstrækkelig store arealer med strengt beskyttet natur skal betingelserne  
for de naturlige processer genoprettes med henblik på, at naturen så vidt muligt kan 
udvikle sig til selvforvaltende økosystemer med et minimum af menneskelig indgriben. 
Selvforvaltende økosystemer forudsætter en vis størrelse. Forskere anslår minimum 
1.000 hektar sammenhængende areal. Også langt mindre arealer ville kunne falde  
i kategorien strengt beskyttet natur. Det kunne være fx være små urørte skove eller 
strandenge, hvor beskyttelsen mod de primære trusler der påvirker områdets biodi- 
versitet er tilstrækkelig effektiv.

BESKYTTET NATUR PÅ LAND 
Beskyttet natur er naturarealer, hvor eksempelvis græsning fremmer biodiversiteten
i kulturlandskabets enge, overdrev eller skove. I de beskyttede naturområder er der tale 
om natur, hvor mennesket også fremover spiller en aktiv rolle som naturforvalter, typisk 
gennem høslæt eller græssende dyr. Disse arealer kan både være helt små pletter i by 
og land men også de større sammenhængende naturområder fx arealer under 1.000 
hektar, hvor der kan være potentiale for vildgræsning (100 – 1.000 hektar) eller 
helårsgræsning (10 – 100 hektar).

STRENGT BESKYTTET NATUR PÅ HAVET
Den strengt beskyttede natur på havet udgøres af områder med urørt hav. Her skal 
havnaturen have lov til at udvikle sig frit på naturens præmisser. I disse områder må  
der ikke fiskes – hverken kommercielt eller fritidsfiskeri – og der må heller ikke ske 
nogen form for råstofindvinding, klapning, opsætning af vindmøller eller havbrug. 
Menneskelig påvirkning skal forbydes eller minimeres, så vidt det overhovedet er 
muligt. Forskere peger på, at områder med urørt hav, er den bedste måde at værne  
om og genetablere værdifulde områder på havet. Områder skal være så store, at 
økosystemet kan genopbygges i hele sin kompleksitet og indgå i et sammenhæng- 
ende netværk af beskyttede områder. Områderne med urørt hav kan indgå som 
kerneområder i de marine beskyttelsesområder. 

BESKYTTET NATUR PÅ HAVET
Den beskyttede natur med på havet (marine beskyttelsesområder) skal også bestå af 
effektivt beskyttede og forvaltede områder. Det vil sige områder hvor havets biodiver-
sitet har hovedfokus og hvor aktiviteter med potentielt negativ påvirkning på områdets 
bevaringsmål og udpegningsgrundlag altid skal gennemgå en konsekvensvurdering 
førend der gives tilladelse hertil. Dog vil visse aktiviteter såsom fiskeri med bund- 
slæbende redskaber samt råstofindvinding altid have en så negativ påvirkning, at  
de er uforenelige med naturbeskyttelse og disse kan således ikke tillades indenfor 
beskyttede områder.
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DN’S MÅL FOR BESKYTTELSEN AF DANMARKS NATUR
At mindst 30 procent af Danmarks landareal i 2050 skal være udlagt og forvaltet som 
beskyttede naturområder. Mindst 20 procent af landarealet skal være udlagt til strengt 
beskyttet natur og forvaltet som vildere natur med et minimum af menneskelig indgriben. 
Danmarks landareal udgør i alt ca. 43.000 km². Delmålene for fremdriften ser således ud:

LANDAREAL UDLAGT OG FORVALTET SOM: 2020 2025 2030 2050 
Strengt beskyttet natur  [<1 %] 5 % 10 % 20 % 

Beskyttet natur  [14 %*] 15 % 10 % 10 % 

Landareal i alt med beskyttet natur  [14 %*] 20 % 20 % 30 % 

*Beskyttede naturområder efter naturbeskyttelseslovens § 3, forekomster af EU-habitatnaturtyper der ligger udenfor 
§3 beskyttelsen, naturmæssigt særligt værdifulde skove efter skovlovens § 25, urørt skov, samt beskyttet anden 
biodiversitetsskov.
Procentsatserne for andelen af hhv. beskyttet og strengt beskyttet natur, der er sat i [xx], er foreløbige og afventer ny 
opgørelse fra DCE, Aarhus Universitet.

At mindst 30 procent af havet er udpeget som marine beskyttelsesområder med 
effektive forvaltningsplaner og ambitiøse bevaringsmål, hvor natur og biodiversitet 
har første prioritet. Heraf er mindst 10 procent af havarealet udpeget som urørt hav. 
Danmarks havareal udgør i alt ca. 103.000 km².
Delmålene for fremdriften bør se således ud:

HAVAREAL UDLAGT OG FORVALTET SOM: 2020 2025 2030 
Strengt beskyttet natur (urørt hav) 0,03 % 5 % 10 % 

Beskyttet natur (marine beskyttelsesområder) 2 %* 15 % 20 % 

Havareal i alt med beskyttet natur 2 % 20 % 30 % 

*Danmark havde i slutningen af 2020 officielt udpeget 18,6 % af Danmarks havareal som beskyttet havnatur, dog er 
langt størstedelen af dette kun beskyttet natur på papiret, da konkrete bevaringsmål og/eller foranstaltninger mangler for 
de fleste områder og de arter og habitater de skal beskytte. Kun omkring 2 % af Danmarks havareal er reelt beskyttet mod 
fiskeri med bundslæbende redskaber, hvilket er et krav for at et område kan klassificeres som effektivt beskyttet.

At alle de EU-habitatnaturtyper, der forekommer i Danmark, samt alle yderligere naturty-
per beskyttede under Naturbeskyttelsesloven senest i 2050 – hvor det biologisk vurderes 
muligt – har gunstig bevaringsstatus, og for Havstrategidirektivet senest i 2030 har opnået 
god miljøtilstand. Og at alle naturligt hjemmehørende arter – hvor det fagligt vurderes 
muligt – har gunstig bevaringsstatus senest i 2050 (med fokus på EU's habitat- og 
fuglebeskyttelsesdirektiv samt arter fra Den danske Rødliste og arter og habitattyper 
der er rødlistede i de regionale havkonventioner, OSPAR og HELCOM). 
Delmålene for fremdriften bør se således ud: 

ANDELEN AF: 2020 2025 2030 2050 
Naturtyper i gunstig bevaringsstatus  5 % 20 % 50 %  100 % 

Arter i gunstig bevaringsstatus 18 % 25 % 50 % 100 %
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 STATUS 

Plads til natur på land
Skovmår, eremit og sortspætte. Det er bl.a. hen- 
synet til dem og deres levesteder, der er ram- 
men om forvaltningen af de ca. 0,5 procent 
af landarealet, som vi i Danmark i dag har 
allokeret helhjertet til arterne og udlagt til 
urørt skov. Dog er der i dag ingen lovgiv-
ningsmæssig beskyttelse af den urørte skov 
og arealers beskyttelse er dermed ikke sikret 
permanent, undtaget de meget få skovarealer 
hvor fredning beskytter dem tilstrækkeligt.
Det blev i 2020 politisk besluttet at arealet 
med urørt skov skal udvides til i alt 75.000 ha 
og når dette er realiseret vil arealet med urørt 
skov dække knapt 2 procent af landarealet.

Selv med de kommende naturnationalparker 
vil der rent arealmæssigt stadig kun være 
ganske få strengt beskyttede naturområder  
i Danmark og de vil kun udgøre en minimal 
del af det danske landareal. 

Ca. 14 % af landet er naturarealer med vari- 
erende grad af beskyttelse. Her styres natur- 
forvaltningen i skovene og i det åbne land 
overvejende af hensynet til landbrug og 
skovbrug på arealerne og som konsekvens  
er et toprovdyr som ulven under maksimalt 
pres og de store græssende dyr stort set 
forsvundet. Og afgræsningen – hvor den 
trods alt finder sted – er ofte for intensiv og til 
skade for biodiversiteten.

Produktionslandet optager ca. 71 procent  
af det danske landareal og dækker over 
områder, hvor der drives mere eller mindre 
intensivt landbrugs- eller skovbrugsproduk- 
tion. Yderligere intensivering af landbruget 
betyder at markskel og diger bliver fjernet  
og små vandhuller drænet. Konsekvensen  
er, at selv arter som eksempelvis lærke,  
vibe, gulspurv og markfirben, der ellers 
formår at eksistere i samspil med land- 
brugsproduktionen, også oplever tilbage-
gang.

Danmarks arealanvendelse på land 2021

 [<1 %]

 [14 %] 71 % 14 %

Strengt beskyttet  natur Beskyttet natur Produktionslandskabet By, vej og anlæg

Foto: Jakob Bramm Jensen
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Beskyttelse af Danmarks havareal 2021

0,03 %

2 % 97,97 %

Strengt beskyttet  natur Beskyttet natur (Marine beskyttelsesområder)
Ubeskyttet hav

Plads til natur på havet 
Kun 0,03 procent af det danske havareal er i 
dag udlagt til strengt beskyttet natur. Her i de 
så kaldte no-take zoner er alle former for fiskeri, 
også lystfiskeri forbudt. Resten af den store 
havnatur er under et ekstremt pres fra fiskeri og 
miljøfaktorer, såsom udledning af næringsstof-
fer og miljøfremmede stoffer, uden mulighed 
for at udvikle sig under naturlige forhold.

Danmark indberetter ganske vist til EU, at 
cirka 19 procent af det danske havareal er 
udlagt som beskyttede områder i form af 
marine Natura 2000 områder og beskyttede 
områder under Havstrategidirektivet. Men 
reelt er kun cirka 2 procent af havarealet 

beskyttet og hvor kun 0,03 procent heraf  
kan siges at være strengt beskyttet, da  
de resterende områder ikke er målrettet 
beskyttet mod fiskeri med bundslæbende 
redskaber, som er stærkt ødelæggende for 
havbundens komplekse strukturer, klimaet og 
økosystemets balance og havets fødekæder.

Status er, at kun fire af Danmarks 119 
kystvande har god økologisk tilstand jf. 
Vandrammedirektivet, flere af vores fiskebe-
stande er overfiskede og syv af otte natur- 
typer i havet er i stærk ugunstig tilstand jf. 
Habitatdirektivet. Derudover opnåede intet 
dansk havområde Havstrategidirektivets mål 
om god miljøtilstand i 2020. 

Foto: DN’s billedarkiv
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 VEJEN DERHEN

Udlægning af arealer til strengt beskyttet 
natur bør følge Brandmandens lov og først 
og fremmest omfatte vores mest værdifulde 
natur, så arter og levesteder ikke forringes 
yderligere. Herefter skal naturen genopret-
tes, samtidig med at naturarealerne udvides, 
så truede arter kan sprede sig og etablere 
levedygtige bestande. På land bør det først 
og fremmest ske ved at udvide og sammen-
binde naturarealer med høj biodiversitet 
eller særligt truede naturtyper, så der skabes 
store sammenhængende naturområder,  
der kan bære helårs- eller vildgræsning.  
Men nuværende landbrugsarealer bør også 
udlægges til natur for at sammenbinde eller 
udvide eksisterende naturarealer. 

Derudover vil også mindre naturarealer  
skulle udlægges og sikres streng beskyttelse.  
På land vil områderne bestå af forskellige 

elementer så som urørt skov, naturnatio- 
nalparker, Natura 2000-områder og restrik- 
tive fredninger med heder, moser, overdrev, 
strandenge, søer mv. på både offentlige og 
private arealer. 

På havet kan målene for havbeskyttelse nås 
ved at styrke beskyttelsesniveauet for eksi- 
sterende marine Natura 2000-områder.  
Det skal ske således, at områderne lever op 
til kriterierne for beskyttede naturområder 
bl.a. ved at forbyde fiskeri med bundslæben-
de redskaber og lave en plan for reduktion  
af tilførsel af næringsstoffer fra landbrug og 
spildevand, og begrænse påvirkningen fra 
havbrug og råstofindvinding. Men for at nå 
målene vil det også kræve udlægning af nye 
permanent beskyttede områder, med hjem- 
mel i Havstrategidirektivet. For at give natu- 
ren den hårdt tiltrængte plads og for at nå 
mål i en ny biodiversitetslov for udlægning  
af henholdsvis strengt beskyttede naturom-
råder og beskyttede naturområder på land 
og til havs er der behov for en bred vifte  
af ambitiøse virkemidler:

BRANDMANDENS LOV
Når der skal sikres plads til naturen er 
det vigtigt, at vi følger Brandmandens 
lov og først sørger for at redde det, 
som endnu er intakt. Dernæst skal ilden 
slukkes i det, som brænder. Til sidst 
kan man genoprette det, som er øde- 
lagt ved branden. Med andre ord skal 
vi først sikre beskyttelsen af den 
intakte, mest værdifulde, uerstattelige 
og mest truede natur. Dernæst skal 
man forbedre tilstanden i naturområ-
der, som i dag er under pres og ende- 
lig, skal man genoprette noget af den 
tabte natur. 

NATURZONEN
DN ønsker at der indføres en ny 
arealkategori i Danmark – ‘natur- 
zonen’. DN peger på, at naturzonen 
bør være områder, som er helhjertet 
disponeret til naturen. Når naturområ-
der er udlagt til strengt beskyttet 
natur skal det underlægges arealkate-
gorien ’naturzone’ og dermed indgå i 
en ramme for en ny og langt stærkere 
naturbeskyttelse, end den der gælder 
i dag. Naturzonen bør senest i 2050 
dække 20 procent af landarealet. 

Foto: Rune Engelbreth Larsen.
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GOD SAMFUNDSØKONOMI AT SIKRE BIODIVERSITETEN
Selv om det koster mange penge at opfylde DN’s vision for den danske natur, giver det 
faktisk rigtig god mening rent samfundsøkonomisk, da der er mange positive afledte 
effekter ved, at give plads til mere og bedre natur på land og til havs. Det bidrager ikke 
blot til at løse biodiversitetskrisen, men bidrager også væsentligt til at løse klimakrisen, 
samt løfter en række opgaver såsom beskyttelse af drikkevandet, og forbedrer ram-
merne for friluftsliv, turisme, den almene sundhed og glæden ved naturen.

Klimatilpasning, reduktion af drivhusgasser, rent drikkevand og et rent vandmiljø er 
udfordringer, som regering og Folketing skal løse under alle omstændigheder og det 
indebærer større samfundsøkonomiske udgifter, jo længere tid vi er om at løse dem. 
Derfor er der store, samfundsmæssige fordele forbundet med investering i mere plads 
til natur og bedre natur, og derfor giver det også mening at medregne alle positive 
sideeffekter, når der skal findes finansiering og omkostningerne skal beregnes.

 DN ANBEFALER FØLGENDE 
fælles virkemidler for at fremme den strengt 
beskyttede og beskyttede natur på land
Sikring af beskyttelsen af naturområder der 
udlægges som henholdsvis ‘strengt beskyttet 
natur’ og ‘beskyttet natur’ skal ske gennem 
bestemmelser i lovgivningen, der effektivt 
kan beskytte arealer mod uhensigts- 
mæssig udnyttelse. På ejendoms niveau skal 
der ske tinglysning af restriktionerne på de 
konkrete arealer. Fredninger kan desuden 
bidrage til at sikre, at områder, der indgår  
i disse to beskyttelseskategorier, på sigt kan 
sikres permanent ved, at områderne fredes 
og at der for de ikke selvforvaltende om- 
råder gennemføres pleje, der understøtter 
biodiversiteten og bevarer vores landskaber.

Udtagning af store arealer med landbrugs-
jord til natur bør bl.a. realiseres ved hjælp  
af en statslig jordfond. En jordfond, hvor 
staten – gerne i samarbejde med private 
fonde – kan bidrage med finansiering og 
som kan varetage den overordnede planlæg-
ning og koordinering af jordopkøb og jord- 
fordeling, som bidrager til at sikre store 
sammenhængende naturområder med 
strengt beskyttet natur og beskyttet natur.

I dag betyder fx uhensigtsmæssige skatteregler 
og støtteordninger til landbruget, at det er en 

dårlig forretning for landmanden at skabe ny 
natur og sikre naturpleje, der fremmer bio- 
diversiteten. Skatter og afgifter bør ændres så 
de understøtter landmandens engagement til 
at skabe mere natur og landbrugsstøtten 
skal indrettes, så der stilles krav til landmæn-
dene om at de skal sikre  natur og landskab-
selementer på deres ejendomme for at mod- 
tage støtte. Der skal således skabes nogle 
stærke økonomiske incitamenter for jordejere 
til at bidrage til at nå biodiversitetsmålene.

Midler fra EU’s landbrugsstøtte skal i langt 
højere grad end i dag understøtte udtagning 
af landbrugsjord til natur og omlægning fra 
intensiv landbrugsproduktion til ekstensiv 
produktion der understøtter biodiversiteten  
i det åbne land.

Baseret på data og videnskabelige metoder 
skal det eksisterende biodiversitetskort over 
den mest værdifulde natur og de sjældne, 
rødlistede arters levesteder fortsat udvikles, 
så det løbende opdateres med nyeste data 
og suppleres med relevant viden om 
områdernes naturkvalitet. 

 Kommunerne forpligtes til at bruge biodiver- 
sitetskortet som udgangspunkt for at plan- 
lægge og udpege nye områder med henholds-
vis strengt beskyttet natur og beskyttet natur.
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steriets arealer) og private Natura 2000- 
områder ændres således, at områderne 
kan indgå i den strengt beskyttede natur. 
Forvaltningen ændres, så biodiversitet får 
førsteprioritet og naturens frie dynamik 
får lov at råde med minimal menneskelig 
indgriben. 

•  At en del af den skovrejsning (herunder 
skovrejsning med naturlig tilgroning), der 
er planlagt finansieret af bl.a. Klima-skov-
fonden og private initiativer, tinglyses til 
at være urørt skov og dermed kan indgå 
beskyttelseskategorien strengt beskyttet 
natur.

•  At der indgås frivillige, varige aftaler med 
andre store jordbesiddere eksempelvis 
private naturfonde og ejere af kirkejorde 
om ændring af deres forvaltning af 
områderne, så de lever op til kriterierne  
for den strengt beskyttede natur. 

•  At når naturområder er udlagt til strengt 
beskyttet natur, skal det underlægges 
arealkategorien ’naturzone’ hvor biodiver-
siteten har førsteprioritet. Naturzonen 
realiseres over tid og skal være fuldt 
realiseret i 2050.

 DN ANBEFALER FØLGENDE   
tiltag for at nå mål for strengt  
beskyttet natur på land
•  At der skal etableres mindst 20 naturnati-

onalparker på et areal omfattende mindst 
100.000 ha og med en individuel størrel-
se på minimum 1.000 ha inden 2030 til 
vildere selvforvaltende natur, som indgår  
i naturzonen med biodiversitet som første 
prioritet, og som lever op til kriterierne  
for strengt beskyttet natur.

•  At dele af den eksisterende produktions-
skov udlægges til urørt skov, som indgår  
i naturzonen med biodiversitet som første 
prioritet, og som lever op til kriterierne for 
strengt beskyttede natur.

•  At dele af det eksisterende landbrugsareal 
udtages af produktion til ny natur, for at 
sammenbinde eksisterende natur i natur- 
zonen, som kan indgå i beskyttelseskatego-
rien strengt beskyttet natur. Udtagningen af 
landbrugsjord skal understøttes af styrkede 
aftalemuligheder for permanent omdannel-
se af landbrug og skovbrug til natur. 

•  At forvaltningen af de store statslige area- 
ler (bl.a. nogle af Forsvarets og Miljømini-

UDLÆGNING AF OMRÅDER ...
...med urørt hav gavner både fiskeriet og klimaet
I områder, der udlægges som urørt hav, vil der ikke længere kunne fiskes. Men områ- 
der med urørt hav vil til gengæld sandsynligvis bidrage positivt til fiskeriet uden for 
områderne, da de vil fungere som børnehaver for de fisk, som fiskeriet skal leve af  
i fremtiden. Ved at beskytte nogle af fiskenes levesteder og fødegrundlag, beskytter 
man dermed det økologiske grundlag for erhvervsfiskeriet, hvilket vil være en gevinst 
for erhvervet på længere sigt. Mere robuste økosystemer i havet i form af urørt hav 
kan samtidig bidrage til at afhjælpe klimakrisen, da ålegræsenge og tangskove er 
effektive til at binde CO₂. 
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skovfonden og private initiativer tinglyses 
til at være biodiversitetsskov og dermed 
kan indgå i denne beskyttelseskategori.

•  At forvaltningen af de store statslige og 
private Natura 2000-områder ændres, så 
biodiversitet får førsteprioritet og områ-
derne kan indgå i beskyttelseskategorien 
‘beskyttet natur’. 

•  At naturområder beskyttes i lovgivning eller 
fredes og/eller tinglyses, så de lever op til 
kriterierne for beskyttet natur.

 DN ANBEFALER FØLGENDE 
tiltag for at nå mål for strengt  
beskyttet natur på havet
•  At de havområder, der er mest værdifulde 

set ud fra et biodiversitetsperspektiv og 
hvor der er størst potentiale for at genop-
rette tabt havnatur, udlægges til urørt hav  
i en ambitiøs dansk havplan med hjemmel  
i Havstrategidirektivet. Områderne med 
urørt hav udlægges, så de danner et 
repræsentativt og sammenhængende 
netværk af beskyttede områder.

 DN ANBEFALER FØLGENDE 
tiltag for at nå mål for beskyttet  
natur på havet
•  At der indføres et forbud mod fiskeri med 

bundslæbende redskaber i eksisterende 
naturbeskyttede områder.

•  At der for alle områder laves en baseline 
undersøgelse af biodiversiteten, at der 
sættes ambitiøse bevaringsmål og laves 
en plan for at nå målene samt en vurde-
ring af, hvilke aktiviteter som kan tillades  
i de enkelte områder med udgangspunkt  
i områdernes udpegningsgrundlag.

•  At der udlægges yderligere havområder  
til marine beskyttelsesområder. De nye 
områder bør udpeges, så de dækker arter 
og habitattyper som pt. er underrepræ-
senterede i eksisterende beskyttede om- 
råder eller slet ikke er beskyttede, bl.a. 
hajer, rokker og naturtypen ‘dyb, blød 
bund’, med henblik på, at områderne  
skal danne et repræsentativt og sam- 
menhængende netværk.

•  At strengt beskyttede arealer på sigt 
fredes eller tinglyses med biodiversitet 
som formål, så de lever op til kriterierne  
for strengt beskyttet natur jf. de ønskede 
bestemmelser i biodiversitetsloven og der 
udarbejdes planer for de specifikke 
områders forvaltning.

 DN ANBEFALER FØLGENDE   
tiltag for at nå mål for beskyttet  
natur på land
•  At dele af den eksisterende produktions-

skov udlægges til ekstensiv skovdrift i form 
af biodiversitetsskove, som kan indgå i 
beskyttelseskategorien ‘beskyttet natur’.

•  At dele af det eksisterende landbrugsareal 
udtages af produktion til ny natur, der kan 
drives med ekstensiv produktion og at 
arealerne dermed kan indgå i beskyttel-
seskategorien ‘beskyttet natur’.

•  At private lodsejere kan tilbydes støtteord-
ninger under EU's landdistriktsprogram, der 
alene har til formål at understøtte biodiver-
sitetsformål. I forbindelse med aftaleind- 
gåelse udarbejdes en forvaltningsplan  
for det specifikke areal.

•  At en del af den skovrejsning (herunder 
skovrejsning med naturlig tilgroning) der 
er planlagt finansieret af bl.a. Klima- 

UDTAGNING AF LANDBRUGSJORD ...
... er helt centralt for at nå klimamål og for  
at sikre rent vandmiljø og drikkevand
Udtagningen af landbrugsjord til natur 
er ikke blot et af de vigtigste virke-
midler til at skabe nye sammenhæn-
gende naturområder. Det er også et 
helt centralt virkemiddel til at sikre 
opfyldelse af målsætningen om 70 
procent drivhusgasreduktion inden 
2030. Samtidig er udtagning af land- 
brugsjord afgørende, hvis vi skal op- 
fylde EU forpligtelser til et rent vand- 
miljø, sikre rent grundvand og mindske 
oversvømmelsen af byerne gennem 
vandparkering i landskabet.
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UDKAST
 VISION

En sort stork glider tyst ind på reden med 
mad til ungerne. Stimer af fiskeyn- 
gel vender i en solstråle gennem vandet. Hav- 
ørne jager frit over hav og ugler gennem skov. 

DN har en vision om, at mindst 20 procent 
af Danmarks landareal udlægges til strengt 
beskyttet natur og mindst 10 procent af 
havarealet skal være urørt hav. 

På landjorden betyder det, at Danmark skal 
have langt flere store sammenhængende 
områder med strengt beskyttet natur. I disse 
områder har naturen førsteret og formålet 
er, at genetablere naturlige processer og 
lade naturens frie dynamik råde. 

I den strengt beskyttede natur skabes mulig- 
hed for, at vi kan gå på opdagelse i fantasti-
ske naturområder med en enorm mangfol-

STRENGT BESKYTTET NATUR4.
dighed af arter og levesteder. Sommerfugle-
arterne rødlig perlemorsommerfugl og sort 
bredpande vil igen kunne ses i de lysninger 
der kommer i skovene.

Den strengt beskyttede natur kan eksempel-
vis udgøres af naturnationalparker, Natura 
2000-områder, naturtyper med en stærkere 
§3 beskyttelse eller områder med gennem-
førelse af fredninger med restriktive bestem- 
melser, samt urørt skov og til havs i form af 
urørt hav.

Strengt beskyttet natur er en nødvendighed
Ønsket om at udbrede strengt beskyttet  
natur i form af selvforvaltende økosystemer 
er baseret på en biologisk forståelse af, at  
det vil være den bedste forvaltningsmodel  
for natur og biodiversitet. Det skyldes, at 
nulevende arter i høj grad er udviklet under 
og tilpasset forhold uden den kolossale 
menneskelige påvirkning, vi ser i dag.  

Foto: Rune Engelbreth Larsen
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Arterne er tilpasset livet og rammerne, der 
findes i mere naturlige økosystemer og i de 
processer, der hersker dér, hvor vi ikke 
blander os. 

I mange af de eksisterende beskyttede om- 
råder, både til havs og på land, er områderne 
udpegede for at beskytte en specifik art og/
eller specifikke naturtyper og denne form for 
beskyttelse og forvaltning kan ofte mangle 
fokus på det samlede økosystem. I de strengt 

ADGANG I DEN STRENGT BESKYTTEDE NATUR
I de strengt beskyttede områder på 
land skal vi have mulighed for at gå  
på opdagelse og opleve den vilde 
natur. Derfor skal der, med respekt for 
det primære formål om biodiversitet, 
sikres gode muligheder for adgang til 
områderne og gode rammer for 
friluftslivet. 
 
I de strengt beskyttede områderne  
på havet skal menneskelig påvirkning  
i videst muligt omfang minimeres og 
derfor er områderne ikke tiltænkt som 
friluftslivs mål. Deres primære rolle er 
at udgøre pusterum for naturen og 
være vigtige områder for den viden-
skabelige forskning. 

beskyttede områder, hvor naturen får lov  
at udfolde sig frit, opgives denne form  
for forvaltning som udgangspunkt. Ved at 
genoprette naturlige processer og give  
mere plads til naturen afhjælper de strengt 
beskyttede områder markante trusler mod 
biodiversiteten, nemlig manglen på plads, 
manglende sammenhæng, dræning og 
manglen på nøglearter og deres funktioner 
samt manglen på uforstyrrede økologiske  
processer.

KONSENSUS OM BEHOV FOR STRENGT BESKYTTET NATUR

Nationalt, såvel som internationalt, peger biodiversitetsforskerene på, at der er et stort 
behov for strengt beskyttet natur – både på land og til havs. At udlægge disse af disse 
områder er et af de vigtigste greb for at forbedre biodiversiteten. Forskere understre-
ger vigtigheden af at naturlige processer så vidt muligt genoprettes og at der gives 
plads til, at naturen kan udfolde sig mere frit og med et minimum af menneskelige 
indgriben i disse områder med henblik på, at opnå den størst mulige grad af selvfor-
valtning.

DN's definition på strengt beskyttet natur lægger sig op af  IUCN’s kategori I og II  
for beskyttede områder. 

Foto: Rune Engelbreth Larsen
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UDKAST STATUS

Forvaltningen af Danmarks natur har ikke 
formået at sikre biodiversiteten mod fortsat 
tilbagegang. Landbrugets intensivering har 
haft store negative konsekvenser for både 
beskyttede og ubeskyttede naturarealer.  
Der har manglet politisk vilje og ressourcer. 
Hensyn til landbrug, skovbrug, jagt og fiskeri 
har i praksis været sidestillet med eller endda 
kommet før hensynet til naturen i mange 
tilfælde. Tilsammen har det betydet, at natu- 
ren har lidt under uhensigtsmæssig drift, over- 
græsning eller mangel på græsning, samt 
øget påvirkning fra sprøjtegifte og over- 
skydende næringsstoffer. 

Status på land
Vi er tilstede overalt i naturen og konsekven- 
sen er voldsom særlig for de arter, som ikke 
formår at tilpasse sig vores kulturlandskaber. 
En lang række arter forsvinder, når vi dræner 
vådområderne, når vi dyrker træerne i tæt 
skygge, når vi erstatter naturlig vegetation med 
afgrøder og græs, når vi fælder træerne i deres 
ungdom og ikke lader gamle væltede træer 
ligge i skovbunden og når vi ikke giver plads til 
store græssende dyr i naturlige tætheder. 

Biodiversiteten lider under den kunstige 
skarpe adskillelse, som i dag findes mellem 
landskabets naturtyper og manglen på 
dynamiske landskaber med glidende 
overgange mellem naturtyperne.

Status på havet
Vi har i alt for mange år taget havets ressour-
cer og robusthed for givet og behandlet det 
som en uudtømmelig ressource. Presset på 
naturen under overfladen er derfor enormt. 
Fiskebestande overfiskes i stort omfang  
og hårdhændede fiskerimetoder efterlader 
mange steder havbunden gennemtrawlet  
og gold. 

Hajer og rokker er i tilbagegang i vores 
danske farvande. Torsken, som spiller en 
nøglerolle i vores marine økosystemer,  
er flere steder på et historisk lavt niveau. 
Tilsvarende er meget af havbundens rige 
biodiversitet med bl.a. hestemuslinger og 
søfjer stort set slidt væk af bundslæbende 
redskaber. Over havoverfladen har den 
forfejlede forvaltning af havets ressourcer 
også konsekvenser for havfugle som 
sortand, fløjlsand og havlit. 

Presset på biodiversiteten øges af en massiv 
forurening med næringsstoffer, som kommer 
fra spildevand og i meget høj grad fra land- 
bruget. De store mængder af næringsstoffer 
udgør et stort problem, især for de indre 
farvande. Oveni kommer den negative
påvirkning fra udledningen af miljøfremmede
stoffer, som eksempelvis sprøjtegifte og 
mikroplast. Klimaforandringer vil derudover 
forstærke flere af de voldsomme trusler, som 
livet i havet er oppe imod. 
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UDKAST
Svigtet bygger på tidligere tiders uvidenhed 
og nutidens politiske træghed. Udlægning af 
strengt beskyttede havområder vil være et  
af de vigtigste nye redskaber til at håndhæve 
og sikre en effektiv beskyttelse. 

 VEJEN DERHEN 

Det helt overordnede mål med den strengt 
beskyttede natur i de større sammenhæn-
gende områder er, at genetablere betingel-
serne for naturlige processer og dermed 
genopbygge intakte økosystemer. Herefter 
giver vi naturens frie dynamik lov at råde 
med minimal menneskelig indgriben og der 
må derfor heller ikke være nogen form for 
produktion i områderne.

Forvaltningen i den strengt  
beskyttede natur på land
I de strengt beskyttede områder kan der – 
hvor forholdene tillader det – udsættes 
store planteædere, der ikke tilskudsfodres, 
hvilket er et af de centrale greb til at gene- 
tablere naturlige processer og intakte øko- 
systemer. Store planteædere som eksem- 
pelvis heste, kvæg, elg, krondyr og bison vil  
i vekslende grad kunne spille en vigtig rolle  
i forskellige af de store naturområder, idet 

forskere bør vurdere, hvilke af arterne og 
hvor mange dyr, der er relevante i hvilke 
områder.

Gennem deres græsning og tråd sørger 
dyrene for, at træer ikke får overtaget og 
områderne forbliver helt eller delvist åbne. 
De spreder bl.a. frø i landskabet, og deres 
efterladenskaber samt eventuelt ådsler udgør  
i sig selv levesteder for andre arter. Som et led 
i at genoprette de naturlige processer i de 
strengt beskyttede områder, skal de fysiske 
forhold på arealerne genoprettes. Blandt andet 
skal den naturlige hydrologi genoprettes, så 
små søer og sumpe kommer tilbage i land- 
skabet. Det skaber tilsammen rammerne for 
en vildere og rigere natur med mulighed for 
enestående naturoplevelser.

Det kan undtagelsesvis blive nødvendigt  
med målrettede forvaltningstiltag for at  
sikre hensynet til særlige arter eller natur- 
typer, vi er forpligtet til at beskytte. Valg og 
antal af græssende dyr skal desuden kunne 
reguleres og tilpasses arealets bæreevne, 
herunder i respekt for dyreetiske hensyn. 
Dyreetisk Råd har lavet en “Udtalelse om  
brug af dyr til Rewilding” som kan indgå  
heri.

 
NATURNATIONALPARKER
Naturnationalparker er områder, der skal udpeges som 
strengt beskyttet natur. Naturnationalparkerne skal bestå  
af større sammenhængende områder med eksisterende 
natur af høj kvalitet, med plads til helårsgræsning med store 
planteædere uden tilskudsfodring. Områdernes størrelse  
er væsentlig, da forskere peger på, at minimum 1.000 ha  
er en forudsætning for at kunne etablere selvforvaltende 
naturområder med naturlige tætheder af store planteædere.

Der er potentiale for naturnationalparker i Danmark på 
både 1.000, 5.000, 10.000 hektar og endnu større.  
Det største potentiale for dynamisk vildere natur findes  
i områder, som har både våd og tør natur, og som har 
forudsætninger for både lysåben og mere skyggefuld 
vegetation. 

Foto: Rune Engelbreth Larsen
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FREDNINGER
Fredning er den stærkeste naturbeskyt- 
telse, der findes i Danmark, og så er den 
varig. Beskyttelsen afhænger dog af 
fredningsbestemmelserne. Fredninger 
med natur og øget biodiversitet som 
hovedformål vil indgå i denne beskyttel-
seskategori. Styrken ved fredning er, at  
det kan gennemføres, uanset om der er 
opbakning hos lodsejeren. Desuden erstat- 
tes kun for selve reguleringen.

HEGNING ER IKKE BARE HEGNING
Et hegn omkring en Naturnationalpark kan blot være én eller to el-tråde, der holder 
græssere som bison, kvæg og heste inde, men tillader alle andre arter at passere  
helt uhindret. Kun hegning for hjortevildt – herunder elge, består af nethegn  
i 2 – 2,5 meters højde. Og her vil man kunne lave passager, som tillader andre  
arter at passere, og der kan indsættes låger og færiste på vejene, som forsat sikrer 
god adgang for besøgende. 

URØRT SKOV
Urørt skov er et centralt og vigtigt 
virkemiddel for, at sikre Danmarks 
biodiversitet og områderne bør 
indgå i de strengt beskyttede 
områder. De bør så vidt muligt 
indgå i større sammenhængende 
områder og græsses af store 
planteædere, som et led i forvalt-
ningen. Områderne skal sikres 
varigt gennem lovgivning.

NATURA 2000-OMRÅDER
For at sikre fremgang for biodiversite-
ten i Natura 2000-områderne, skal de 
Natura 2000-områder, der fagligt vur- 
deres velegnet, integreres i den strengt 
beskyttede natur. Men det er nødven-
digt, at der indføres et ændret forvalt-
ningsparadigme, hvor målet er at opnå 
mere selvforvaltende og rigere natur. 
Hvor man – i stedet for en detailstyret 
pleje af områderne – genetablerer 
udgangsbetingelserne for naturlige 
processer i områder, hvorefter man 
slipper grebet og giver naturens frie 
dynamik lov at råde med minimal men- 
neskelig indgriben. Der skal dog være 
plads til lokale målrettede plejetiltag 
for at sikre stærkt truede arter eller 
plads til at bekæmpe invasive arter.  
En ændret forvaltningspraksis og nye 
danske regler for forvaltning af Natura 
2000 områderne vil medvirke til at 
styrke kvaliteten.



NATURPOLITIK   ̵  24 NATURPOLITIK   ̵  25

UDKAST
 DN ANBEFALER FØLGENDE 

tiltag for at nå visionen på land
•   DN ønsker at der indføres en ny areal- 

kategori i Danmark – ‘naturzonen’ – hvor 
naturen har førsteprioritet. Når naturom-
råder er udlagt til strengt beskyttet natur, 
skal det underlægges arealkategorien 
‘naturzone’.

•   Når områder er udpeget som strengt beskyt- 
tet i form af fx naturnationalparker og 
urørt skov, udarbejdes forskningsbaserede 
planer for, hvordan de naturlige processer 
genoprettes, herunder den naturlige hydro- 
logi og hvor områderne er store nok, 
hvilke og hvor mange større planteædere, 
der ud fra en faglig vurdering er hensigts-
mæssigt at udsætte i de enkelte områder. 

•   At der ved udarbejdelsen af planerne for om- 
råderne inddrages relevante lokale og natio- 
nale interessenter med henblik på, at vurdere 
hvorledes rekreative og kulturhistoriske hen- 
syn kan tilgodeses samtidig med varetagel-
sen af naturinteresserne i respekt for og 
med udgangspunkt i, at naturen har første- 
prioritet i de strengt beskyttede områder.

•  At der ved udlægning af områderne til 
streng beskyttet natur sikres en løbende 
monitorering af udviklingen af biodiversi-
teten, så der opnås en bedre viden om 
både kort- og langsigtede, biodiversitets-
mæssige effekter, således at der eventuelt 
kan iværksættes justerende tiltag (fx ju- 
stering af græsningstrykket og sammen-
sætningen af store planteædere).

Forvaltningen i den strengt  
beskyttede natur på havet
Det helt overordnede mål med den strengt 
beskyttede natur på havet i form af urørt 
hav er at genoprette de naturlige processer  
i områderne, så havnaturen kan trives.  
En effektiv beskyttelse af områderne inde- 
bærer i høj grad håndhævelse af forbud  
mod fiskeri, råstofindvinding og andre 
aktiviteter, der har en negativ påvirkning  
på havnaturen. 

 DN ANBEFALER FØLGENDE  
tiltag for at nå visionen på havet
•  At der indføres styrket kontrol og øget 

sporbarhed af fiskeriet, så beskyttelsen  
af områderne kan håndhæves.

•   At havområderne på sigt beskyttes 
permanent med hjemmel i Havstrategi- 
direktivet med udgangspunkt i kriterierne 
for ‘strengt beskyttet natur’ i en kom- 
mende biodiversitetslov.

•   At der ved udlægning af områderne til 
streng beskyttet natur laves en baseline- 
undersøgelse af områdernes biodiversitet 
og at der sikres løbende monitering af ud- 
viklingen af biodiversiteten, så der opnås 
en bedre viden om både kort- og langsig- 
tede, biodiversitetsmæssige effekter. 

•   At kravene i vandområdeplanerne om at 
reducere kvælstofbelastningen betragteligt 
til ca. 37.000 t årligt bliver efterlevet, da 
det er helt centralt for at havområderne 
kan opnå gunstig evaringsstatus/god 
økologisk tilstand.

URØRT HAV
Urørte havområder er områder, hvor havnaturen har førsteret og som er strengt 
beskyttede mod ressourceudnyttelse og forstyrrelser, dvs. alle former for fiskeri, 
råstofindvinding, opsætning af vindmøller, klapning eller akvakultur. Områderne skal 
være friholdt enhver form for direkte menneskelig påvirkning og der må ikke tilføres 
eller udtages ressourcer fra områderne. Her vil havnaturens økosystemer kunne 
komme på fode igen og udgøre uforstyrrede og sunde levesteder hvor fisk og andre 
havdyr kan yngle og finde føde. Ifølge forskere skal områder med urørt hav som 
minimum være 100 km2 og rumme en variation i havdybder og naturtyper for, at 
havets naturlige dynamik kan udfolde sig og havnaturen kan trives. 
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UDKAST
 VISION  

Heder, strandenge og overdrev. Gamle græs- 
ningsskove som Dyrehaven ved København 
og Tofte skov ved Lille Vildmose. De udgør 
alle nogle af Danmarks karakteristiske og 
smukke landskaber. Det er kulturlandskaber, 
der er opstået gennem generationers eksten- 
sive udnyttelse af arealerne. I dag udfører 
mange landmænd en vigtig opgave i forhold 
til at sikre levesteder til arter, der trives i kul- 
turlandskabet, men mange områder fremstår 
også monotone og ensartede med få arter. 
Vi skal forløse potentialet for biodiversite-
ten, der ligger i at omlægge flere landbrugs- 
arealer til en mere ekstensiv produktion,  
i form af fx ekstensiv kødproduktion eller 
ekstensiv skovdrift med græssende dyr.

DN’s vision er, at 10 procent af landarealet  
i 2050 skal være beskyttet natur. Disse be- 
skyttede naturområder er områder, hvor en 
eventuel ekstensiv produktion understøtter 
biodiversiteten. Det kan for eksempel være 
græssende kødkvæg eller høslæt, som 
fremmer biodiversiteten på kulturlandska-
bets enge og overdrev, anden biodiversitets-
skov og græsning i skove med lyskrævende 
arter. Målet er, at biodiversitetspotentialet 
på disse arealer i videst muligt omfang foldes 
ud, så der opnås gunstig bevaringsstatus for 
arter og naturtyper, som dermed vil opleve 
fremgang i kulturlandskabernes åbne land. 
Disse arealer omfatter mange af de beskyt-
tede naturarealer, vi har i dag. Langt fra alle 
de beskyttede arealer er imidlertid aktuelt 
omfattet af produktion. Det gælder f.eks. § 3 
beskyttede områder i byer og langs kysterne.

På havet er DN’s mål, at 30 procent af hav- 
arealet i 2030 skal være beskyttede natur-
områder hvoraf 10 % er kerneområder med 
'strengt beskyttet natur'. På de 20 % af  
havarealet med ‘beskyttet natur’ skal der i' 
områderne opnås god miljøtilstand og 

gunstig bevaringsstatus for arter og natur- 
typer. De 20 % af havarealet med ‘beskyttet 
natur’ er områder, hvor produktion ikke er 
udelukket, men hvor produktionshensyn er 
underordnet hensynet til biodiversiteten. 
Det vil sige, at produktion kun kan tillades, 
hvis den ikke forhindrer, at områdets arter 
og/eller naturtyper opnår god miljøtilstand 
og gunstig bevaringsstatus. Det kan være  
i form af marine beskyttelsesområder, hvor 
skånsomt fiskeri tillades, da det har en be- 
grænset negativ indvirkning på havnaturen.  

Det er målet, at en del af disse naturområder 
– både på land og til havs på sigt og hvor det 
giver mening ud fra et biodiversitetsperspek-
tiv – skal beskyttes endnu bedre end i dag og 
udvikles til større sammenhængende områder 
og indgå i den ‘strengt beskyttede natur’.

 STATUS

Naturbeskyttelsen har fejlet
I dag udgør naturarealer ca. 14 procent af 
landarealet, men stort set ingen af disse 
arealer er tilstrækkeligt beskyttet og forvalt-
ningen er mange steder kontraproduktiv i 
forhold til at fremme natur og biodiversitet. 
Årsagerne er mange. Blandt andet er hen- 
synet til produktion gået forud for hensynet 
til naturen i mange områder, ligesom der er 
mangel på økonomiske midler til at realisere 
konkrete indsatser.

Den lysåbne natur rummer nogle af Danmarks 
vigtigste naturtyper, men kun omkring en 
femtedel er under en form for forvaltning 
med græsning. Resten er under tilgroning 
med buske og træer, hvilket fører til tab af 
biodiversitet. Det kan fx skyldes for mange  
næringsstoffer og dræning som fremmer 
tilgroning. Men naturen mangler også i høj 
grad store græssere. På en betydelig del af de 
områder, hvor der trods alt sker naturpleje, er 
udviklingen dog også ofte negativ. Det skyl- 

BESKYTTET NATUR5.
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UDKASTdes mange steder, at græsningstrykket er alt 
for højt om sommeren og manglende over 
vinteren, eller fordi man i stedet for store 
græssende dyr har brugt maskinelt høslæt 
og brakpudsning, som fjerner variation i 
levesteder. Det har store negative konse-
kvenser for biodiversiteten. 

En væsentlig barriere er fx, at støtteordnin-
ger til naturpleje i høj grad er skruet sam-
men, så jordejere ikke belønnes for at skabe 
større biodiversitet – tværtimod. I dag er 
græsning af et naturareal tilskudsberettiget, 
selv hvis græsningstrykket er så højt, at der 
ikke er en busk eller blomst på arealet. Der- 
imod mister man tilskud, hvis græsningstryk-
ket vurderes for lavt uanset, at det medfører 
højere biodiversitet. 

Danmark er det land i EU der har udpeget 
den mindste andel af landarealet til Natura 
2000-område. Den nuværende forvaltning 
af Natura 2000-områderne har dog mange 
steder fejlet og har slet ikke formået at 
vende tilbagegangen i biodiversiteten  
i områderne. 

Naturens tilstand er trods alt en anelse 
bedre inden for end uden for Natura 
2000-områderne. Men det nuværende 
forvaltningsparadigme på Natura 2000-om-
råderne er omkostningstungt og præget af  
en uhensigtsmæssig pleje af områderne. 

En anden årsag til den ringe tilstand er, at 
naturområderne er stærkt fragmenterede. 
Mange arealer med fx græsland og hede er 
så små og ligger så isoleret mellem store 
marker, at bestande af sjældne dyr, planter 
og svampe har en høj risiko for at forsvinde 
fordi, de ikke kan opretholde en bæredygtig 
population og fordi der ikke er mulighed for, 
at arterne kan genindvandre til disse mindre  
og isolerede naturområder.

Forvaltningen af havets natur i de eksiste-
rende beskyttede områder må også siges  
at have fejlet. Kun 2 procent af havarealet 
lever op til beskyttelseskategorien ‘marine 
beskyttelsesområder’, da kun denne lille  
andel af havarealet er målrettet beskyttet 
mod fiskeri med bundslæbende redskaber. 

NATURA 2000
Natura 2000 er et netværk af beskyt-
tede områder i EU både på land og til 
havs. Områderne udpeges konkret af 
medlemslandene for at bevare og 
beskytte naturtyper og vilde dyre-  
og plantearter som er sjældne, truede 
eller karakteristiske. Mange af områd- 
erne udgøres imidlertid af mosaikker 
af små naturarealer beliggende som 
øer i landbrugslandskabet.

Foto: Bent Wiklund.
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Meget store dele af den danske havbund gen- 
nemtrawles og omfanget er så stort, at dele  
af de danske havområder er blandt de mest 
bundtrawlede i verden. 

Bundtrawl udjævner havbundens struktur  
og ødelægger dermed fisk og andre hav- 
dyrs levesteder og medfører store bifang-
ster. Konsekvensen er blandt andet,  
at flere følsomme og langsomt voksende 
arter er forsvundet fra de danske havom- 
råder og flere fiskebestande er truede. 
Forskning peger derudover på, at bundslæ-

bende redskaber også svækker havets natur- 
lige evne til at omsætte kvælstof, hvilket un- 
derstreger vigtigheden af at friholde nogle 
områder for denne bundpåvirkning. 

En yderligere svaghed ved de eksisterende 
marine beskyttede områderne er, at der 
mangler nogle vigtige habitattyper, som fx 
dyb, blød mudderbund og følsomme arter 
såsom hajer eller rokker. Det betyder, at 
disse arter og naturtyper er utilstrækkeligt 
eller slet ikke omfattet af den eksisterende 
beskyttelse. 

NYT FORVALTNINGSPARADIGME 
Det er afgørende for den beskyttede natur, at forvaltningen af Natura 2000-områd- 
erne ændres, så områderne forvaltes ud fra en helhed: Hele økosystemer frem for 
individuelle naturtyper og arter. Negative konsekvenser for biodiversiteten skal 
begrænses samtidig med, at der tilstræbes en produktion som ikke skader naturen. 
Det er derfor nødvendigt med et forvaltningsparadigme, som i højere grad ser på 
Natura 2000-områderne som større enheder med mindre detailstyring. Det kan fx 
være i form af helårsgræsning eller vildgræsning og hvor forvaltningen er baseret på 
faglige vurderinger af hvad der gavner biodiversiteten med udgangspunkt i områder-
nes biologiske potentiale. Der skal dog fortsat være mulighed for en “håndholdt” 
tilgang til særligt truede arter og naturtyper. En ubetinget forudsætning for at kunne 
forvalte Natura 2000-områderne som større sammenhængende enheder vil være 
udtagning af landbrugsjord i områderne. Dermed er det også en forudsætning, at der 
tilvejebringes attraktive aftalemuligheder eller jordfordeling, med henblik på perma-
nent udtag af landbrugsjord til natur.

Øget fokus på § 3 og fredede områder
Udenfor Natura 2000-områderne skal den §3-beskyttede natur ligeledes fremover 
forvaltes aktivt med øget biodiversitet for øje. Det samme gælder fredede arealer 
udenfor Natura2000-områder, som også – hvis fredningsbestemmelserne gør det 
muligt – skal forvaltes aktivt med henblik på øget biodiversitet. Kommende fredninger 
skal som udgangspunkt have hovedfokus på øget biodiversitet, så de lever op til 
kriterierne for beskyttet natur, og efterfølgende forvaltes aktivt med henblik på øget 
biodiversitet. Mindre arealer bør, hvor det er muligt, på sigt integreres i større natur-
områder og dermed omfattes af paradigmeskiftet. 



NATURPOLITIK   ̵  28 NATURPOLITIK   ̵  29

UDKAST
MULTIFUNKTIONEL AREALANVENDELSE – BÅDE PÅ LAND OG TIL HAVS
Ekstensivering af landbrugsarealer og skovbrugsarealer kan bidrage positivt til at 
forbedre natur- og miljøforholdene, også selvom arealerne ikke helhjertet disponeres 
til biodiversitet. 

Konvertering af intensivt landbrug på lavbundsjorder til en mere ekstensiv udnyttelse 
og til natur, skaber nemlig ikke alene mere natur. Det kan samtidig reducere udlednin-
gen af drivhusgasser, bidrage til klimatilpasning og reducere udledningen af nærings-
stoffer. 

Tilsvarende vil skovrejsning eller ekstensivering i produktionsskoven, ikke alene 
bidrage med større skovdækket areal eller bedre skovnatur. Det vil samtidig reducere 
udledningen af næringsstoffer til naturen og sikre grundvandsreserver, samt skabe  
nye bynære rekreative arealer.

På havet vil en overgang fra fx bundslæbende redskaber til skånsomt fiskeri betyde,
at ålegræsenge og tangskove får bedre vilkår, hvilket både er godt for havnaturen  
og for klimaet, da ålegræs- og tangskovene både er levested for et væld af arter og 
samtidig er meget effektive til at optage CO2. Derudover vil et skifte fra bundslæben-
de redskaber til skånsomt fiskeri reducere fiskeriets klimaaftryk, da bundslæbende 
redskaber frigiver store mængder drivhusgasser fra havbunden.

Foto: Lars Hestbæk
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 VEJEN DERHEN

Naturbeskyttelsen skal styrkes og forvaltningen 
af den beskyttede natur både på land og til 
havs bør optimeres. Det er afgørende, at for- 
valtningen tilføres tilstrækkelige ressourcer og 
at reglerne sikrer at biodiversiteten kan trives. 
Små og ubeskyttede naturtyper skal sikres 
beskyttelse gennem lovgivningen og naturom-
råderne skal generelt beskyttes mere effektivt 
mod truslerne fra eksempelvis landbrug, 
fiskeri og byggeri. Mens den ekstensive 
produktion på land i form af græsning eller 
høslet kan bidrage positivt til nogle natur- 
typer, fremmer ingen former for fiskeri vores 
havnatur. På havet reduceres presset på 
naturen dog ved, at fiskeriet i de beskyttede 
områder omlægges til skånsomt fiskeri, hvis 

udpegningsgrundlaget tillader det. Samtidig er 
kravet i disse områder, at der aldrig kan 
anvendes bundslæbende eller andre natur- 
skadelige redskaber. I de beskyttede områder 
på havet er det desuden ikke tilladt at opstille 
vindmøller, klappe materiale eller have akvakul-
tur. Aktiviteterne i området skal vurderes i for- 
hold til påvirkningen på udpegningsgrundlaget 
og kun aktiviteter, der kan ske uden en negativ 
påvirkning, kan fortsætte i området. 

Både på land og til havs skal der samtidig 
arbejdes på en generel begrænsning af 
negative påvirkninger fra omgivelserne, 
herunder begrænsning i mængden af 
næringsstoffer og miljøfremmede stoffer, 
som eksempelvis sprøjtegifte.

 DN ANBEFALER FØLGENDE 
tiltag for at nå visionen på land
•  At flere produktionsskove og landbrugsare- 

aler udlægges til henholdsvis skove og land- 
brug med mere ekstensiv produktion, så de 
lever op til kriterier for 'beskyttet natur' (jf. de 
ønskede bestemmelser i biodiversitetsloven).

•   At der udvikles et nyt forvaltningsparadigme 
på Natura-2000 områderne hvor hensynet 
til biodiversitet sættes i centrum og som 
er baseret på faglige vurderinger af hvad 
der gavner biodiversiteten med udgangs-
punkt i områdernes biologiske potentiale.

•   Sikring af beskyttelsen af naturområder, der 
udlægges som ‘beskyttede naturområder’, 
skal ske gennem bestemmelser i lovgivnin-

gen, der effektivt kan beskytte arealer 
mod uhensigtsmæssig udnyttelse.  
På ejendomsniveau skal der ske tinglysning 
af restriktionerne på de konkrete arealer. 
Fredninger skal desuden sikre, at områder, 
der indgår i denne beskyttelseskategori, på 
sigt kan sikres permanent jf. de ønskede 
bestemmelser i biodiversitetsloven, men 
med mulighed for at kunne udlægges til 
strengt beskyttet natur. 

•  At naturkvaliteten af områderne øges ved 
naturgenopretningsprojekter, herunder fx 
ekstensivering af lavbundsarealer og ådale 
samt genslyngning af vandløb og genop-
retning af søer og tørre naturtyper fx 
overdrev, plads til at vild kystnatur mv.
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UDKAST•   At der ved udlægning af områderne til 
beskyttet natur sikres en løbende monito-
rering af udviklingen af biodiversiteten, så 
der opnås en bedre viden om både kort- 
 og langsigtede, biodiversitetsmæssige 
effekter, således at der eventuelt kan iværk- 
sættes justerende tiltag (fx justering af 
græsningstrykket).

•  At der bør indføres krav om 10 meter 
bufferzoner omkring beskyttede naturty-
per, som er fri for gødskning og sprøjtning 
og fri for byggeri og anlæg.

•  At der afsættes flere midler til målrettet 
naturpleje og at støtteordningerne revi- 
deres, så de i langt højere grad understøt-
ter biodiversitet, og fx muliggør helårs-
græsning.

•   At der skabes flere positive incitamenter, 
som giver stat og kommuner mulighed for 
at indgå flere og bedre langsigtede eller 
permanente aftaler med jordejere om 
pleje- og naturgenopretning med biodi-
versitet som hovedformål.

•   At stoppe ødelæggelsen af småbiotoper 
gennem forbedret natur- og landskabs- 
beskyttelse, herunder en styrket naturbe-
skyttelseslovgivning og forbedret beskyttelse 
af nøglebiotoper i skoven, så de små arealer 
der kan indeholde sjældne eller truede 
arter eller naturtyper, kan opnå en gunstig 
naturtilstand og så de kan fungere som 
trædesten mellem større naturområder.

•   At klitter, strande, kystskrænter, kildevæld, 
ældre løvtræshegn, krat og flere skovna-
turtyper bør beskyttes efter naturbeskyt-

telseslovens § 3. Det samme gælder for 
økologiske overgangszoner mellem til- 
grænsende beskyttede naturtyper eller 
mellem skov og beskyttede naturtyper.

•   At staten skal udpege langt flere Natura 
2000-områder – med udgangspunkt i 
naturtyper som mangler repræsentation 
og i potentialet for at genskabe natur.

 DN ANBEFALER FØLGENDE 
tiltag for at nå visionen på havet
•   At nuværende marine beskyttede områ-

der reelt beskyttes mod bundslæbende 
redskaber og andre naturskadelige red- 
skaber, så de lever op til kriterierne for 
‘beskyttet natur’.

•  At flere områder, hvor der i dag er fiskeri 
med bundslæbende redskaber og andre 
naturskadelige redskaber udlægges til 
marine beskyttelsesområde, så de lever 
op til kriterierne for ‘beskyttet natur’.

•  At der sker en omfattende omstilling af 
fiskerierhvervet hen imod skånsomt fiskeri 
og sikring af bæredygtige fiskekvoter, så 
fiskeriets negative påvirkning af havnatu-
ren minimeres og så fiskeriet tilpasses en 
ændret arealanvendelse og naturbeskyt-
telse på havet. Omstillingen af fiskeriet 
skal understøttes af omlægningsstøtte til 
skånsomt fiskeri.

•   At der indføres styrket kontrol og øget 
sporbarhed af fiskeriet, så beskyttelsen af 
områderne kan håndhæves.

•   At der udvikles et nyt forvaltningspara- 
digme for de marine Natura 2000-områ- 
derne hvor hensynet til biodiversitet 
sættes i centrum og som er baseret på 
faglige vurderinger af, hvad der gavner 
biodiversiteten med udgangspunkt i 
områdernes biologiske potentiale.

•   At havområderne sikres permanent med 
hjemmel i Havstrategidirektivet, så de 
lever op til kriterierne for ‘beskyttet natur 
jf. de ønskede bestemmelser i biodiversi-
tetsloven, men med mulighed for senere, 
at udlægges til strengt beskyttet natur. 

•   At naturkvaliteten af områderne øges ved 
naturgenopretningsprojekter, herunder  
fx genopretning af stenrev.
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 VISION

Ilder, citronsommerfugl og løgfrø. De lever 
som mange andre arter bl.a. i de små pletter 
af natur i landbrugslandet, der i dag ikke er 
beskyttet.

DN’s vision er at sikre lommer af natur også  
på arealer, der underlagt andre formål end 
natur. Det er vigtigt al den stund, at skov-
brug, landbrug, råstofgravning og fiskeri mm. 
udgør en meget stor andel af vores samlede 
areal på land og til havs. 

Vi ønsker således at bevare, beskytte og 
genoprette disse værdifulde småbiotoper  
for at give naturen plads også udenfor de 
beskyttede områder. 

For udover at være smukke i landskabet 
rummer de eksisterende småbiotoper også 
truede arter, der har brug for beskyttelse. 
Agerlandets strukturer kan således spille en 
væsentlig rolle for dyre- og plantelivet enten 
som levesteder, trædesten eller ledelinjer  
i landskabet, eller som områder, hvor dyre- 
livet søger føde eller skjul. 

Det kan være beplantningen på sten- og 
jorddiger, vejkanter, levende hegn mellem 
marker enkeltstående gamle træer og alléer 
eller naturarealer, der er for små til at være 
naturbeskyttede. Det kan også være vedvar- 
ende græsmarker og braklagte arealer.  

For flere almindelige fuglearter i det åbne 
land, som fx vibe, agerhøne, sanglærke, 
tornirisk og bomlærke er mosaik-landskabet 
med dyrkede marker, ekstensivt drevne 
partier og udyrkede småbiotoper som fx 
levende hegn, vandhuller og småmoser 
vigtige levesteder. DN's vision er et land-
brug, som i langt højere grad tager rollen 

som naturforvalter på sig og tilgodeser na- 
turen på og mellem produktionsarealerne.

DN ønsker ligeledes at sikre et hav i balance 
med sunde bestande, uden iltsvind og over- 
fiskeri.

Det er DN’s vision, at 100 procent af hav- 
arealet skal forvaltes bæredygtigt og øko- 
systembaseret. Der skal også på disse arealer 
tages hensyn til både EU-miljømål, klima- 
forandringer og de marine økosystemers 
bærekapacitet og evne til at levere økosy- 
stemydelser.  Konkret indebærer det, at det 
samlede pres fra alle aktiviteter i det danske 
havareal skal være bæredygtigt og ikke  
må forhindre opnåelsen af målet om ʻgod 
miljøtilstand’ i havet, jf. havstrategidirektivet.

 STATUS

Tilbagegangen i biodiversitet rammer ikke  
kun sjældne arter, men også helt almindelige 
insekter og fugle, som lever i landbrugslandet. 

Naturen er trængt i det intensivt dyrkede 
landbrugslandskab, hvor store marker og 
effektiv dyrkning har fortrængt læhegn,  
krat, markveje, sten- og jorddiger og sumpede 
områder i stort omfang og dermed vigtige 
leve- og fødesøgningssteder. En stadigt mere 
effektiv udnyttelse af naturressourcerne har 
medført, at arter, som førhen sameksistere-
de med menneskets aktiviteter i marker og 
skove, er forsvundet eller i tilbagegang. 

Fx er omkring 3 millioner fugle forsvundet 
fra det åbne land i løbet af de sidste 40 år 
og gennem de seneste 100 år er 10 arter  
af dagsommerfugle, der lever i skovlysnin- 
ger uddøde i Danmark. Mange af de virke- 
midler, der hidtil er anvendt på dyrknings- 
fladen har ikke været direkte rettet mod at 

NATUREN UDEN FOR DE  
BESKYTTEDE OMRÅDER 

6.
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fremme biodiversiteten, men primært haft 
fokus på, at reducere tabet af næringsstoffer 
(kvælstof og fosfor) til miljøet, og udlednin-
gen af drivhusgasser til atmosfæren.

I havet er historien den samme. Tilbage- 
gang i den marine biodiversitet handler ikke 
kun om sjældne arter der forsvinder, men 
også om almindelige fiskearter, hvor bestan-
de er på randen af kollaps. Det gælder fx 
torskebestanden i Kattegat og i Østersøen. 
Den generelt dårlige tilstand blandt flere  
af de danske fiskebestande sker på trods  
af, at Danmark gennem EU har forpligtet  
sig til senest i 2020 at stoppe overfiskeri. 

Alligevel overfiskes 45-50 procent af bestan- 
dene i både Østersøen og i Nordøst Atlan-
ten. Den massive brug af bundslæbende 
fiskeredskaber fører samtidig til omfattende 
ødelæggelser af havbunden. Dertil kommer, 
at det ulovlige udsmid af millioner og atter 
millioner af døde eller døende fisk ikke træk- 
kes fra fiskekvoterne. Tilsammen udgør det 
en voldsom trussel mod en række fiske- 
bestande og resten af havnaturen. Fiske- 
bestande bliver ikke kun mindre i antal,  
men det intensive fiskeri efterlader også  
for få fuldvoksne fisk tilbage til, at sikre de 
kommende generationer af fisk. Det er en 
ond spiral.

NATUREN I LANDSKABET ER FORSVUNDET 
I Danmark bruger vi mere end 6 ud af  
10 kvadratmeter på landbruget.  
Samtidig dyrkes arealet stadigt mere 
intensivt. Det har ført til en voldsom 
reduktion af bestandene af arter, der 
lever i agerlandet, for eksempel lærker, 
viber og harer. Det skyldes især landbru-
gets strukturudvikling, med større og 
større marker, der ikke efterlader plads  
til naturelementer som levende hegn, 
gamle træer, vandhuller og markskel. 
Samtidig udgør komplicerede skattereg-
ler og tilskudsordninger en barriere for, 
at jordejere gør fuldt brug af muligheder-
ne for at tage større hensyn til naturen  
i produktionen.

Det har presset naturen uden for de 
beskyttede områder, så eksempelvis en 
art som agerhønen, er gået tilbage med 
80 procent i løbet af de seneste 50 år.

Kilde: Biodiversity on farmland, European Court of auditors, Special Report 13, 2020

Foto: Bert Wiklund
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 VEJEN DERHEN

Landbrug med plads til natur
Landbrugets og skovbrugets produktionssy-
stemer bør forbedres og udvikles på en måde, 
som i langt højere grad tilgodeser naturen  
på og mellem produktionsarealerne. Der er 
behov for bedre bevaring og pleje af eksi- 
sterende småbiotoper, at der skabes nye 
småbiotoper og for flere og bedre tiltag på 
eller i umiddelbar nærhed af dyrknings- 
fladen. 

Der kan for eksempel udvikles nye dyrknings- 
systemer, som tillader mindre marker og mere 
natur gennem brug af mindre maskiner og 
robotteknologi. Øget omlægning af produk- 
tionsarealet til økologisk drift, vil forbedre 
forholdene for naturen både på og omkring 
dyrkningsarealerne. Etablering af læhegn, 
diger m.v. vil give landskabet variation og 
grøn struktur tilbage. Men især bevaringen 
af gamle biotoper i tilknytning til produk- 
tionsarealerne vil have større effekt for 
biodiversiteten end etableringen af nye. 

Generelt er der brug for flere natur- og natur- 
lignende arealer på produktionsarealerne. 
Tiden er løbet fra, at landbruget skal have en 

passiv indkomststøtte for at producere 
fødevarer. Der skal derfor ske et paradig- 
meskifte inden for EU's landbrugsstøtte,  
så der i stedet stilles krav om, at landbrug, 
der modtager midler fra EU's landbrugsare-
alstøtteordninger, skal sikre natur på deres 
landbrugsarealer og mellem deres marker. 

Der er desuden brug for bedre rådgivning  
og mere information til jordejerne om, hvor- 
dan det gennem mindre ændringer i produk-
tionsmetoderne og uden økonomiske tab,  
er muligt at forbedre forholdene for skov-  
og agerlandets dyr og planter. Ordningerne 
bør generelt ændres, så muligheder for 
tilskud og fordelagtige skatteregler vokser i 
takt med naturarealet og naturindholdet på  
og mellem produktionsarealerne. Det skal 
med andre ord kunne betale sig at eje og 
pleje natur.

Også når det drejer sig om jagt, bør der sikres 
en langt bedre sammenhæng mellem mulig- 
heden for adgangen til at drive jagt og reelle 
tiltag til fremme af naturindholdet på areal- 
erne, hvor vildtet lever og opholder sig. Råstof- 
grave har et stort potentiale for at udvikle ny 
natur med fokus på overdrev, og skal derfor 
efterlades til natur efter endt gravning.

Foto: Rune Engelbreth Larsen
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 DN ANBEFALER FØLGENDE 

tiltag for at nå visionen på land
•  At arealstøtten gøres afhængig af hvor 

meget der gøres for naturen på ejendom-
men, ved at der indføres et marknatur- 
index (som foreslået af Økologisk Lands-
forening) som grundkrav for at modtage 
arealstøtte. Manglende opfyldelse med- 
fører støttetræk mens overopfyldelse 
præmieres.

•  At beskatningen på landbrugsejendomme 
ændres, så det kan betale sig at udlægge 
dele eller hele sin ejendom til natur. 

•  At det skal være muligt at beholde 
arealstøtten til de nuværende støtteberet-
tigede arealer (bruttoarealmodellen), uan- 
set om de dyrkes ekstensivt, konverteres 
til natur eller vådgøres af klimahensyn.

•   At der sættes ambitiøse mål for omlæg-
ning til økologisk landbrug samtidig med 
at der skabes yderligere incitamenter til 
omlægning til økologi af hensyn til 
biodiversiteten.

•   At der skabes incitamenter i lovgivningen 
og støtteordninger til at bevare gamle 
landskabselementer (fx gamle træer, 
beplantningen på sten- og jorddiger,  
volde og levende hegn).

•  At biodiversiteten, der findes på og 
omkring diger, volde og levende hegn, 
sikres en styrket beskyttelse igennem 
Naturbeskyttelsesloven.

•  At støtteordninger til land- og skovbrug  
i langt højere grad målrettes mere og 
bedre natur for eksempel ved at støtte 
betinges af varige forbedringer for 
naturen.

•  At lodsejere skal rådgives bedre om 
muligheder for at give mere plads til  
biodiversitet og de økologiske processer 
på og omkring produktionsarealerne.

•  At der skal skabes og genetableres flere 
udyrkede elementer i markerne, for 
eksempel ved at marker maksimalt må 
være 20 hektar store og ved krav om, at 
de skal være adskilt indbyrdes med en 
udyrket bræmme på 0,5 meter.

Fiskeri med plads til natur
Der skal ske et drastisk kursskifte i hav-  
og fiskeripolitikken, så havet kan forvaltes 
bæredygtigt og økosystembaseret. Vi skal 
sikre en omstilling af fiskerierhvervet hen 
imod mere bæredygtige og skånsomme 
fiskemetoder. Det er afgørende, at vi får 
gjort op med ulovligt udsmid af fisk ved, at 
indføre en langt mere effektiv kontrol af 
fiskeriet. Der skal hurtigst muligt indføres 
fuldt dokumenteret fiskeri for samtlige 
fiskefartøjer. Derudover skal der tænkes  
på tværs af sektorer og fx skal udledningen 
af næringsstoffer fra landbruget bringes  
ned, da en indsats i forhold til fiskeri alene 
ikke vil være nok.

 DN ANBEFALER FØLGENDE 
tiltag for at nå visionen på havet
•  At der sker et omgående stop for over- 

fiskeri ved, at der fastsættes fangstgræn-
ser for fiskeriet på bæredygtige niveauer 
på basis af den bedste foreliggende uaf- 
hængige videnskabelige rådgivning, og at 
fiskekvoter prioriteres til det skånsomme 
fiskeri og til de fiskere, som kan påvise 
overholdelse af reglerne.

•  At det ulovlige udsmid af fisk bringes til 
ophør bl.a. ved elektronisk fjernovervåg-
ning af fiskerflåden og iværksættelse af 
initiativer så forbuddet mod udsmid reelt 
håndhæves.  

•  At brugen af mere selektive fangstmetoder 
og fiskeredskaber fremmes, så unødig 
destruktion af fisk og andre havdyr 
undgås bl.a. gennem støtteordninger  
til omstillingen af fiskerierhvervet.

•  At der indføres krav om fuld dokumen- 
tation for de fisk, der fanges, så der kan 
dannes et bedre grundlag for en bære-
dygtig forvaltning af fiskebestande.     

•  At udledningen af kvælstof til de kystnære 
farvande senest i 2027 reduceres til maksi- 
malt 37.000 tons årligt, og udledningen af 
fosfor tilsvarende sænkes betydeligt.

•  At de væsentlige kilder til forureningen 
med miljøfarlige stoffer reduceres.
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VANDMILJØ7.

 VISION

Et sølvglimt af laksen i vandløbet, en glitrende 
guldsmed over søen, lyden af rørdrummens 
pauken i sommernatten. Vandhuller og søer 
er vigtige levesteder for et rigt dyre- og 
planteliv og de er sammen med vandløbene 
en afgørende del af et stærkt sammenhæn-
gende naturnetværk i Danmark.

DN’s vision for Danmarks tusinder af søer  
og titusinder kilometer af vandløb er give 
dem plads til igen at udbrede sig på de 
vandløbsnære arealer og lavbundsjorder. 
Det vil genskabe den enorme variation af 
biodiversitet, der er knytter sig til disse natur- 
typer og de vil fungere som livgivende puls- 
årer og skabe sammenhæng i landskabets 
grønne strukturer.

En langt bedre naturbeskyttelse af vores vand- 
løb og deres nære omgivelser vil ikke alene 
gavne dyre- og plantelivet, men også forbedre 
de rekreative muligheder. Et sundt vandmiljø 
styrker tillige vandløbenes evne til selvrens-
ning og til at tilbageholde vandet i landskabet.  
DN ønsker at lade vandnaturen medvirke til 
at mindske oversvømmelser i byerne og 
landbrugets udledning af drivhusgasser.

 STATUS

Vandløb
Vandløbene er levesteder og sprednings- 
korridor for en lang række dyr og planter. 
Mange vandløb har i dag den gode vand- 
kvalitet, som er en forudsætning for at fisk, 
smådyr, vandplanter og alger kan trives.  
Men vandkvalitet gør det ikke alene, for 
samtidig har rigtigt mange vandløb en alt  
for dårlig fysisk kvalitet. De har mistet  
deres naturlige forløb. De er blevet rettet 
ud, omlagt og gravet ned i kanaler eller er  
måske helt rørlagt. De mangler variation  
og er derfor ikke i god økologisk tilstand.  
Og livet i vandløbene skades fortsat løb- 
ende af grødeskæring og opgravninger  
af vandløbsbunden.

Ud af Danmarks ca. 75.000 km vandløb,  
er kun 28.000 km vandløb beskyttet mod 
forringelser. En indskrænkende dansk tolk- 
ning af Vandrammedirektivet betyder sam- 
tidig, at kun 18.500 km vandløb reelt har 
målsætninger om at forbedre naturtilstan-
den. Da det kun er målsatte vandløb, som 
overvåges, betyder det, at vi famler i blinde, 
når det gælder miljøtilstanden i de reste- 
rende 56.500 km vandløb. 
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VANDLØBSLOVEN
Vandløbsloven har ikke selv nogen mil- 
jømål for vandløbsnaturen. Loven skal 
i stedet sikre, at vandløbene kan af- 
lede vand. Det skal til gengæld ske 
under hensyn til de miljømål for vand- 
løb, der findes i vandområdeplanerne, 
i habitatdirektivet og i naturbeskyttel-
seslovens § 3. Især hensynet til land- 
bruget har betydet, at alt for mange 
vandløb udsættes for hårdhændet 
grødeskæring, udretning, udgravning 
eller rørlægning til skade for livet i 
vandløbet. Miljøklagenævnet har nu 
slået fast, at miljømålene skal respek-
teres, og at de sætter rammen for, hvor 
hårdt vandløbene må behandles for  
at sikre vandafledningen. Tilbage står 
dog, at statens tolkning af Vandramme- 
direktivet betyder, at under 25 pro- 
cent af vandløbene i dag har et mål 
for naturens tilstand i vandløbene.

Søer
Utallige små og store søer er gennem tiden 
drænet væk og omdannet til landbrugsjord. 
Men vi har stadig ca. 120.000 beskyttede 
søer på over 100 m² tilbage i landskabet. 
Hertil kommer 75.000 mindre vandhuller  
og damme. 

Der findes mange forskellige typer søer i 
Danmark. Der er sure, neutrale og basiske 
søer, dybe og lavvandede søer, store og små, 
næringsrige og næringsfattige, klarvandede 
og brunvandede, ferske og brakke, søer med 
lang opholdstid og med kort opholdstid for 
vandet. De mange kombinationer har hver 
deres tilpasninger i dyre- og planteliv og 
dermed samlet set en fantastisk artsrigdom 
og variation.

Foto: Rune Engelbreth Larsen.

Foto: Bert Wiklund
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Langt hovedparten af søerne har en dårlig 
miljøtilstand. De er massivt belastede med 
fosfor fra spildevand og fra landbruget.  
Det skaber algevækst, som skygger for 
bundplanterne og som forbruger søens ilt. 
Algerne skader dermed søens øvrige dyre- 
og planteliv og forringer dens rekreative 
kvaliteter.

Det er et stort problem, at kun under 1 pro- 
cent af søerne er omfattet af EU’s målsæt-
ninger om forbedring af naturtilstanden.  
For det betyder, at 99 procent af søerne ikke 
er en del af de vandområdeplaner, der skal 
omsætte EU’s mål til virkelighed. Ligesom 
med vandløbene famler vi i blinde fordi, de 
søernes tilstand derfor heller ikke over- 
våges og der er ikke krav om, at der skal 
fastlægges forbedringsindsatser for at opnå 
en ønsket naturkvalitet.

 VEJEN DERHEN

Vores ferske vande – vandløb og søer – er 
omfattet af EU's vandrammedirektiv fra 
2000. Det fordrer, at vi efter 3 planperioder 
og senest i 2027 skal nå god økologisk 
tilstand. Med kun én 6-årig planperiode 
tilbage er Danmark uhyggeligt langt fra 
målet. Derfor skal den 3. vandområdeplan 
beslutte og iværksætte alle de nødvendige 
indsatser for at nå målene. Især for vores 
trængte naturs skyld, men formelt også  

fordi direktivet ikke accepterer udsættelser 
efter 2027 begrundet med andet end natur- 
mæssige årsager.    

 DN ANBEFALER FØLGENDE 
for at nå visionen
•  At staten bør rette sin fortolkning af 

vandrammedirektivet, så også de nu- 
værende 56.500 kilometer vandløb og  
99 procent søer uden målsætninger, frem-
over omfattes af krav om målsætninger. 

•  At staten som minimum bør rette sin 
fortolkning af vandrammedirektivet så  
alle vandløb og alle søer uanset størrelse, 
omfattes af vandrammedirektivets 
bestemmelse om ikke-forringelser. 

•  At alle nødvendige indsatser for at nå 
vandløb og søers specifikke miljømål,  
skal være besluttet af staten og iværk- 
sat med Vandområdeplan 3.

•  At vandløbene skal have deres vand-
løbsnære omgivelser tilbage, så der er 
plads til variationerne i vandstanden,  
for eksempel gennem indførelse af 
natur- og landskabstilpassede randzoner, 
udtagning og ekstensivering af vand-
løbsnære lavbundsjorde og naturgen- 
opretning af ådalene. Også søerne skal 
have randzoner, for at mindske overflade-
tilstrømning og udvaskning af fosfor til 
vandmiljøet.

•  At alle kommunernes vandløbsregulativer 
skal revideres, så det sikres, at regulativer-
ne ikke strider mod, men bidrager til, at 
opfylde planens miljømål. 

•  At udledningen af fosfor fra landbrug og 
spildevand skal sænkes betydeligt senest  
i 2027.

•  At der skal sikres lavere belastning af 
søerne fra spildevand, gennem skærpede 
krav til renset spildevand, ved separat- 
kloakering, lokal regnvandshåndtering og 
spildevandsrensning i spredt bebyggelse, 
og ikke mindst gennem fremskyndelse af 
kommunernes spildevandsplaner – herun-
der for eksempel ved incitamenter som 
afgift på udledt overløbsvand og fjernelse 
af investeringslofter eller langsigtede 
tilbagebetalinger.
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BYNATUR8.

 VISION 

En flagspætte lyser op over kirkegården.  
En rødhals gør glæde på altanen. Børnene 
hviner over egernet, der piler op ad træet. 
Bynaturen – de grønne og blå åndehuller  
i og nær byen, som parker, legepladser, 
kirkegårde, småsøer, åer, fjorde og havet 
– spiller en stigende rolle for biodiversiteten.

DN’s vision er, at vi udnytter det store 
potentiale, der ligger i at sikre en rigere 
bynatur til glæde for arterne og for byens 
beboere. Vi skal beskytte gamle og værdi- 
fulde biotoper og vi skal sikre ny og vildere 
natur i byudviklingen. 

Bynatur favner bredt. Det er private områ-
der som gårdmiljøer, haver og kolonihaver. 
Det er vejrabatter, baneterræner og midler- 

tidigt ubebyggede arealer. Det er helt ned til 
enkelte træer og altankasser. Også vores 
havne og havområder og kanaler i byen er 
en del af bynaturen og vigtige åndehuller. 

De fleste af os bor i byen. Også derfor er 
bynaturen vigtig. Ikke kun for at give mulig-
hed for naturoplevelser i hverdagen, men 
også fordi adgang til natur er en forudsæt-
ning for mange aktiviteter, rum for socialt 
samvær, og godt for både vores fysiske og 
mentale sundhed. Naturoplevelser i byen er 
også udsyn til himmel og hav, når øjet kan 
vandre ud i horisonten over byens gaderum, 
og når vi kan se nattens stjernehimmel. 

Kort afstand til grønne områder har dokumen- 
teret stor betydning for et aktivt fritidsliv, 
uanset om det er en rolig tur alene eller akti- 
viteter i fællesskab med andre. Grønne om- 

Foto: www.unsplash.com



NATURPOLITIK   ̵  40 NATURPOLITIK   ̵  41

UDKAST
råder og træer kan medvirke til at reducere 
stress og tilbyder plads til motion, leg og 
mødesteder. Og for børns leg og udvikling  
er natur afgørende. Leg i naturen fremmer 
fantasi og trivsel, koncentrationsevne og  
den generelle sundhed. Grønne områder  
er dermed attraktive og kan give en varig 
forhøjelse af boligområders attraktionsværdi. 

DN ønsker, at kommunerne aktivt beskytter 
bynaturen bedre i de kommunale planer.  
At kommunerne vedtager stærke kommu- 
nale natur-og træpolitikker med konkrete 
mål om at beskytte, forbedre og udvikle 
byens grønne arealer og træer.   

DN ønsker et paradigmeskifte og opgør med 
vanetænkningen om, at intensivt plejede 
parker med kortslåede græsplæner og 
vejkanter. Intensiv drift af parker og vejkanter 
er dyrt for både skatteyderne såvel som for 
naturen. Vi anbefaler derfor, at man giver 
driftsplanerne et eftersyn og giver langt mere 
plads til de vilde planter, insekter og fugle. 

Kommunerne bør også være en indgang for 
borgerne til konkrete anbefalinger om rele- 
vante tiltag i villakvartererne og i baggårdene. 
Kommunernes hjemmesider bør have “grønne 
sider” med forslag til borgerne og oplysninger 
om kommunens tiltag for truede arter og 
naturtyper samt pleje af fredede områder.
 

 STATUS 

Byen rummer levesteder for mange arter.  
I takt med at naturen i Danmark bliver stadig 
mere presset, spiller bynaturen en stigende 
rolle for biodiversiteten. Det viser det store 
citizen science projekt, Naturens udviklings-
indeks, som DN har drevet sammen med 
Københavns Universitet. Parker og havers 
træer, krat og buske, samt tage og hulrum  
er mange steder mere attraktive og artsrige 
end landbrugslandets monokulturer. 

Særligt villakvarterernes haver er fristeder 
for byens dyr og planter, mens asfalt og 
beton får levesteder til at forsvinde og 

mindsker byens grønne udtryk. Tre ud af fire 
haveejere bekymrer sig om konsekvenser for 
grundvand, miljø, dyr og mennesker og 
undgår brug af sprøjtegift, og flere ønsker, at 
gøre en del af haven vildere til fordel for 
biodiversiteten. 
 
Byvækst truer naturen i byen
Byens vækst risikerer at presse bynaturen, 
fordi byens ubebyggede grønne arealer 
udgør potentielle byggegrunde, når byen 
fortættes, og fordi byens træer står i vejen 
for flere parkeringspladser og nye veje.   

Også udvikling af ny by på hidtil ubebyggede 
arealer udgør et problem for bynatur, fordi 
der ikke afsættes tilstrækkelig plads til parker 
og grønne områder i planerne for den nye 
by. Det er nødvendigt, at ny byvækst følges 
af rimelige krav til udvikling af nye grønne 
områder og hverdagsnatur i de nye bydele.  

Også vores forkærlighed for orden og 
pænhed truer byens biodiversitet, som fx 
når alle hjørner af parkens plæner klippes 
helt ned, når arealer sprøjtes med gift eller 
gødskes og når gamle træer fjernes.  

 
 VEJEN DERHEN 

Beskyt eksisterende og giv plads til nyt 
Det er vigtigt at bevare og udvikle den 
eksisterende bynatur, som ofte rummer 
store kvaliteter, og sørge for at udvikle nyt 
for at møde behovet for grønne frirum –  
for både planter, dyr og mennesker.

Der bør lægges vægt på sammenhængende 
natur og på så store grønne områder som 
muligt, ved i planlægningen at øge sammen-
hængen mellem parker, nye grønne områder, 
boligområder, erhvervsområder, kolonihaver 
og institutioners frie arealer.  
 
Borgere har ofte stor interesse i at bidrage til 
udvikling af byens grønne områder. Derfor bør 
kommunerne afsætte ressourcer til grønne 
partnerskaber og aktiv borgerinddragelse til 



NATURPOLITIK   ̵  42

UDKAST
begrønning af byens arealer. Det kan for 
eksempel handle om grønne boligområder, 
skolegårde, børnehaver, og plejehjem, gård- 
haver, fortovshaver, grønne torve, lommepar-
ker, regnbede, grønne tage, træplantning, 
vilde blomster, græsnings- og høsletlaug osv. 

Alle boliger bør sikres nære, tilgængelige, 
attraktive friarealer, som er anvendelige for 
alle aldersgrupper. I kommune- og lokalpla-
ner fastlægges krav til størrelsen på friarea-
ler mellem bebyggelserne og ofte også 
retningslinjer for den maksimale afstand til 
nærmeste grønne område. Selv om gåture, 
sejlads, fiskeri og badning er vigtige naturop-
levelser ved hav og sø, har rigtigt mange ikke 
adgang til at færdes på de blå arealer. Derfor 
bør de ikke medregnes som friareal til ny 
bebyggelse. Det samme gælder for private 
tagterrasser og altaner, som – hvis de 
medregnes i friarealet, efterlader endnu 
mindre plads til byens natur. 

Naturen i byen fremmes bedst ved at styrke 
naturens egne processer. Det kan gøres ved 
at skabe plads til reder og ly, og skabe 
fødegrundlag gennem plads til vilde træer, 
buske og planter. Også plads og tid til 
formuldning, til vandets kredsløb, og andre 
sammenhænge som giver plads til naturens 
variation, styrker naturens egne processer. 
Desuden må de vigtige overgangszoner til 
sø, fjord, å eller hav ikke glemmes. De rum- 
mer rig natur som alt for ofte overses eller 
ødelægges, når der bygges, kystsikres eller 
skabes rekreative anlæg. 

Generelt bør forvaltningen af byens grønne 
områder være langt mere naturnær uden 
brug af gift og unødig plæneklipning, med  
i stedet med plads til vilde blomster, dødt 
ved, vand og krat. 

Bynatur er godt for klimaet 
Klimatilpasning af byen kan også være med  
til at fremme biodiversiteten, hvis biodiver- 
sitet tænkes med i klimaløsningerne fra 
begyndelsen. Større grønne områder og 
byens træer medvirker til at sænke tempe- 

raturen lokalt i sommervarmen, og tilbyder 
skygge for solen. Træerne optager desuden 
CO2 fra luften og medvirker til at rense 
luften. 

Grønne tage, grønne facader og grønne 
områder forsinker vandets vej til kloakkerne, 
udgør smukke og rekreative kvaliteter og 
udgør samtidig levesteder for byens vilde 
arter. Det samme gælder, når regnvandet 
håndteres på overfladen i åbne grønne  
kanaler og i regnbede og grønne bassiner  
i baggårde. 



NATURPOLITIK   ̵  42 NATURPOLITIK   ̵  43

UDKAST
 DN ANBEFALER FØLGENDE 

for at nå visionen
•  At kommunerne udarbejder en naturpoli-

tik/bynaturpolitik med konkrete mål for 
bevarelse og udvikling af grønne områder 
og biodiversitet i byen, samt naturnær drift 
af offentlige arealer, så byens naturområ-
der, parker, kirkegårde, søer, åer, gamle 
træer og grønne hække bevares. 

•  At undtagelsesordningen for beskyttet § 3 
natur som lå i byzone- og sommerhusom-
råder før 1992 ophæves. 

•  At planloven ændres, så der i kommune-
planrammer kan fastlægges krav om 
begrønningsprocent, og i lokalplaner kan 
planlægges med biodiversitet som en del 
af formålet. 

•  At reglerne for beregning af friarealer 
specificeres, så det fremgår, at blå arealer, 
tagflader og altaner ikke må medregnes. 

•  At kommunerne udarbejder en træpolitik 
som opstiller rammer i kommuneplanen 
og i lokalplaner, for bevarelse af eksiste-
rende træer af en vis alder og størrelse, 
samt krav om erstatning og nyplantning 
hvis træer fældes eller skades. 

•  At kommuneplanerne indeholder krav om, 
at der fra boligen maksimalt er en afstand 
på 300 meter til et grønt område og 500 
meter til et større naturområde/park på 
mindst 5.000 m². 

•  At kommuner og grundejerforeninger skal 
opfordre til ikke at bruge gift i private 
haver og bør sætte rammer som mindsker 
plankeværker og faste belægninger i og 
omkring haver. 

•  At kommunerne skal afsætte ressourcer til 
grønne partnerskaber og aktiv borgerind-
dragelse for at skabe mere og bedre natur 
på byens arealer. 
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