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National plan for en mangfoldig natur 

De fleste danskere sætter stor pris på vores natur. Men mange naturområder er forsvundet fra 
landskabet i løbet af de sidste 50 år, og forskere har kaldt udviklingen i naturkvaliteten for 
”alarmerende”.  
 
Når naturområderne forsvinder, forsvinder også mange vilde dyr og planter. Alene i Danmark har 
vi mere end 2.000 plante- og dyrearter, som er i fare for at forsvinde. Naturen er også afgørende for 
vores fødevarer. Værdien af insekters plantebestøvning alene anslås at have en værdi på omkring 15 
mia. euro årligt i EU.  
 
Det skal derfor være mere attraktivt for landmænd og skovejere at huse og pleje natur. Natur skal 
være en del af løsningen. Ikke et problem. 
 
Med udspillet ”Fælles løsninger for Natur og Landbrug” har Danmarks Naturfredningsforening og 

Landbrug & Fødevarer vist, at landbrugs-, natur- og klimainteresser kan tænkes sammen. Og 

organisationerne har peget på jordfordeling som et centralt virkemiddel.  

Vi mangler imidlertid konkrete mål for naturen, og der er behov for et eftersyn af lovgivningen, 

som sikrer, at mål og midler peger samme vej.  

Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti vil gerne sætte sig i spidsen for, at Danmark får en 

national plan for en mangfoldig natur. Planen skal sætte konkrete mål for naturen, indebære et 

eftersyn af lovgivningen så målsætninger og incitamenter peger samme vej, og lytte til 

interessenternes anbefalinger om multifunktionel jordfordeling som centralt virkemiddel 

Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti foreslår:   

Målsætninger for dansk natur 

 En national plan for en mangfoldig natur. S og SF vil sammen sætte sig i spidsen for, 

at Danmark får en national plan for en mangfoldig natur, der tænker skovbrugs- og 

landbrugsinteresser sammen med natur- og klimahensyn. Som fastsætter konkrete mål 

og virkemidler under inddragelse af natur- og erhvervsinteressenterne. Blandt andet skal 

planen indeholde en strategi for, hvordan vi tager vare på de rødlistede arter i Danmark.  

 

 Mere fredet og beskyttet natur i Danmark. Danmark skal blandt andet i fremtiden 

udpege flere områder som fredet og beskyttet natur, så de mest værdifulde dele af dansk 

natur kan bevares til kommende generationer. Det vil være med til at understøtte målet 

om øget biologisk mangfoldighed. 

 

 Mere sammenhængende og vild natur. Danmark skal have 75.000 hektar urørt skov. 

Det er det antal hektar, eksperterne anbefaler, hvis vi skal stande tilbagegangen i 

biodiversitet. Danmark skal også have 15 nye vilde naturparker på statens og 

kommunernes areal, som giver den sammenhængende og vilde natur et massivt løft. 
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En lovgivning hvor målsætninger og virkemidler peger samme vej 

 Et eftersyn af den lovgivning, der skal bevare og udvikle dansk natur. Den danske 

lovgivning skal passe på den eksisterende natur. Eftersynet skal gennemføre vore 

udestående internationale forpligtelse om at sikre positive incitamenter til at tage vare på 

biodiversitet samt at fjerne de negative incitamenter i den gældende lovgivning. 

Medejerskab 

 En ”udfordring” til nøgleinteressenter på naturområdet: Fælles ejerskab til en plan 

for en mangfoldig natur er afgørende. S og SF vil derfor invitere udvalgte interessenter 

til i fællesskab at komme med konkrete og realistiske bud på, hvordan vi kan fremme 

naturinteresserne i respekt for erhvervsinteresserne. Interessenterne inviteres til at 

komme med deres samlede bud inden for de første 100 dage af en ny regeringsperiode.  

Virkemidler 

 En bedre udnyttelse af vores jordareal. Vi lytter til interessenternes anbefalinger. 

Jordfordeling er et centralt virkemiddel til at sikre landmanden tilsvarende eller bedre 

jorde samtidig med, at lavtliggende jorde og andre marginaljorde kan udlægges til natur, 

skabe sammenhæng og medvirke til klimasikring. Jordfordeling kan skabe nye og mere 

sammenhængende naturområder til gavn for biodiversiteten.  
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