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BIODIVERSITETEN I DANMARK
Danmarks biodiversitet > 37.000 arter, 

ca. 20 % er truet.



BESKYTTELSEN AF NATUREN I DANMARK
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For blot få år siden –
2015 

• Næsten umuligt at få 
natur på den politiske 
dagsorden eller få plads i 
medierne.

• Ingen selvstændig 
naturdagsorden, men 
underordnet debatter om 
fx kvælstof og sprøjtegift.



’…vi skal blive meget bedre til at beskytte 
vores natur og miljø.’ 
‘…den barske sandhed er, at Danmarks 
bestand af lærker er halveret. Vores plante-
og dyreliv forsvinder bogstavelig talt for 
øjnene og næsen af os. Hvis vi ikke gør noget 
mere drastisk. Så bliver det kun i sangene, at 
vores børnebørn hører om lærker, viber, 
engdrag og moser.’

‘Sortspætter. Vilde orkideer og 
forglemmigej. Højmoser og heder. Det 
kribler og krabler og blomstrer og gror.’



Situationen i 2022

• Natur er placeret stærkt på den grønne 
politiske dagsorden

• Forståelsespapir med fokus på natur.

• Der er afsat 888 mio. kr til natur tiltag på 
Finansloven til 15 naturnationalparker og 
75.000 ha urørt skov

• Danmarks vildeste kommune er netop 
blevet kåret



Udvikling fra 2015 -2021
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Enhedslisten 
fremsætter første 

forslag om 
naturnationalparker

Rapport konkluderer at der 
som minimum skal 
udlægges 75.000 ha urørt 
skov for at bevare 
biodiversiteten i de danske 
skove 

Konservative foreslår 
50.000 ha urørt skov til 
finanslovsforhandlinger

Alternativet fremlægger 
naturpakke

Venstre foreslår udlægning af 
25.000 hektar urørt skov

Naturmødet 
afholdes for 
første gang

Marts
2015

Oktober
2015

Ma6

Maj 2016

Udvikling fra 2015 – 2021 
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Socialde
mokratiet 
foreslår at 

etablere 
15 ”vilde 

naturpark
er” på i 

alt ca. 
60.000 

ha. 

Alternativet 
fremlægger 4-
årsplan for naturen

Enhedslisten fremlægger 
naturpakke hvor der bl.a. 
foreslås 35 naturnationalparker

Radikale Venstre fremlægger 
grønt udspil hvor der foreslås 

10 vilde naturreservater
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2019

Den politiske udvikling fra 2015 – 2021 
(fortsat) 
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På Naturmødet i 2019 giver S og SF valgløfte om 75.000 
ha urørt skov og 15 naturnationalparker.

DF og Nye Borgerlige erklærer på naturmødet sig klar til 
at reservere syv-otte procent af landarealet til vild natur

For første gang nogensinde bliver biodiversitet 
et emne i partilederdebat

Venstre og resten af blå 
blok beslutter udlægning 
af knap 14.000 ha urørt 
skov

April 
2019

September 
2018

Venstre og resten af blå 
blok vildgræsning i  
Fussingø



Med forståelsespapiret forpligtiges 
regeringen på at levere en 

biodiversitetspakke som skal 
indeholde klare målsætninger for, 

hvor meget af Danmarks areal, der 
skal disponeres til natur som 

naturzoner (inkl. urørt skov og 
naturnationalparker)

Regeringen og støttepartier vedtager aftale 
om Naturnationalpark Fussingø og 
Naturnationalpark Gribskov.

Massivt pres fra 
grønne NGO’er forud 
for FL21 
forhandlinger for at 
partierne skal 
forpligte sig på 
etablering af 
naturnationalparker

Statsminister
en afholder 
topmøde om 
biodiversitet 
på 
Marienborg
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Med FL21 afsættes 888 millioner kroner til 
udbredelse af vild natur, således at man når op 
på 15 naturnationalparker og 75.000 ha urørt 
skov



Naturpolitiske sejre

• 75.000 ha urørt skov

• 15 naturnationalparker

• Sprøjte og gødskningsforbud

• 2 marine naturnationalparker

• Trawlfrie områder i Bælthavet

• Genopretning af stenrev



• Naturen regnes kun som 
udgift.

• Natur og klima adresseres 
fortsat i høj grad som to 
afkoblede udfordringer.

Naturen skal være vores allierede 
i klimakampen



For hver euro vi 
investerer i 
naturgenopretning får vi 
et afkast på et sted ml. 
8-38 euro igen fra de 
fordele som sunde 
økosystemer giver os .



NATUREN ER LØSNINGEN!
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Andre naturbaserede løsninger 

Urørt skov

Strandenge

Ålegræs

Lavbundsjorde

Potentiel CO2 – gevinst, ton pr. år.





• Min. 30 % af Danmark er  
beskyttet senest i 2030 - både 
land og hav

• Min. 10 % skal være strengt 
beskyttet

• Vi er meget langt fra målet

Store ambitioner for naturen



• ”Systemfejl” i lovgivningen og 
støtteordninger

• Landmænd og skovejere oplever,
at de begrænses og taber penge,
når naturen indfinder sig

Situationen i dag - barrierer for den 
private sektor som medspiller



• Det skal være økonomisk attraktivt 
at genskabe og bevare naturen for 
private aktører 

• Positive incitamenter der også 
tilgodeser beskyttelse af bl.a. 
drikkevandet og klimaet

Løsningerne - den private sektor 
som medspiller



Positive historier



Positive historier



Positive historier



Tak for ordet




