
Forhandlingskrav 2: Naturens Lov 

Verden befinder sig i en biodiversitetskrise, hvor mange arter uddør og naturen er presset. Samtidig er 

naturen et fælles gode af afgørende betydning, også for vores psykiske helbred. Derfor kræver SF en 

“Naturens lov”, der skal revitalisere den vilde, danske natur. Loven skal være bindende, præcis ligesom 

klimaloven, og bygges efter samme skelet. 

Lov skal afskaffe lovgivning, der i dag direkte modvirker biodiversiteten og samle de eksisterende 

naturbeskyttelseslove i en lov samtidig med at den skal indeholde nye, bindende mål, der sikrer 

naturbeskyttelse i hele landet - sådan som også EU anbefaler. 

Biodiversitetsrådet - som SF i sin tid fik nedsat – skal have til opgave at overvåge udviklingen på området og 

sikre, at Folketing og regering lever op til de vedtagne målsætninger, samt foreslå politik, der kan hjælpe 

med netop dette. Derved får rådet en status, der minder om Klimarådets, og naturens beskyttelse bliver et 

grundfundament for al politik i Danmark. 

Det er indtil videre lykkedes det røde flertal at fremme natur og biodiversitet ved at øge arealet med urørt 

skov og etablere 15 naturnationalparker – områder, der fungerer på naturens betingelser, men også med 

adgang for borgerne. Der er også sket forbedringer af havmiljøet.  

Disse gode, indledende erfaringer skal nu gøres til retningslinjer for hele Danmarks natur. I Danmark er 

naturen især presset af et landbrug, der fylder 60 pct. af vores areal, og hvor store dele bliver mere og 

mere industrialiseret med større og større marker og færre og færre hegn, vandhuller og andre levesteder 

for planter, dyr, fugle og insekter.  

Hvad skal loven indeholde? 

Lovens konkrete indhold skal forhandles på plads af de partier, der vil tage ansvar for beskyttelse af 

Danmarks natur. Centralt i loven skal være: 

 En klar myndighedsforpligtelse til at tage vare på og beskytte naturen. 

 At mindst 10 pct. af vores areal skal være strengt beskyttet natur. Det omfatter blandt andet urørt 

skov, som bør udgøre mindst 5 pct. af vores areal. Der er i dag ikke en samlet opgørelse over hvad 

der kan betragtes som strengt beskyttet natur, men SF skønner, at det cirka udgør 5 pct. SF lægger 

dermed op til en fordobling af arealet.  

 At yderligere 20 pct. af Danmarks areal skal være underlagt særlig beskyttelse af naturen og 

arterne.  

 Der skal sættes tidsfrister for, hvornår disse mål skal være fuldt opfyldt. Den beskyttede natur skal i 

planloven udlægges som naturzoner, hvor beskyttelse af natur og biodiversitet skal have forrang 

for andre interesser. 

 Målsætningen om at stoppe arternes masseuddøen skal gøres til bindende lov, og 

Biodiversitetsrådet pålægges at komme med bud på, hvordan den nuværende tilbagegang i mange 

af vores naturtyper kan vendes til fremgang. 

 At Biodiversitetsrådet får mandat til at overvåge, at Danmark lever op til internationale 

målsætninger, herunder fra EU. Det gælder fx kravet om god kemisk og økologisk tilstand i alle 

søer, vandløb og havområder. 

  



Derudover har SF en lang række mere specifikke ønsker til loven: 

 Pesticider og monokultur udfordrer biodiversiteten. Pesticidforbruget skal ned blandt andet 

gennem mere økologisk landbrug og markerne skal være mindre. Der skal også (gen)etableres hegn 

som led i faunapassager og naturstier, og der skal være flere vandhuller, krat og små grupper af 

træer. 

 I byerne skal der være meget mere grønt og flere træer, herunder taghaver, bede, græs og 

lommeparker på flere af de arealer, der i dag er asfalterede, flisebelagte eller på anden måde 

befæstede. Der bør sættes mål bindende mål for, hvor store de grønne arealer som minimum skal 

være. 

 Ved anlægsprojekter og byggerier – havne, veje, jernbaner, vindmøller etc. etc. – skal det altid 

undersøges, hvordan de kan gennemføres på en måde, der samtidig giver en gevinst når det gælder 

natur og biodiversitet - altså et positivt krav, i stedet for at større projekter kun underlægges et 

minimumskrav om omfanget af negativ påvirkning. 

 Forureningen med farlig kemi kræver en særlig indsats efter at have været syltet i to årtiers 

borgerligt flertal. PFAS-sagen er blot den seneste miljøskandale; vor viden om omfanget af kemisk 

forurening og skaderne heraf er fortsat alt for begrænset. 

 Havmiljøet er også udfordret, og 10 og 30 pct. kravene skal også gælde for havet. Naturskadeligt 

fiskeri som bundtrawl skal generelt forbydes, det samme skal fiske- og muslingeopdræt i havbrug. 

 

Finansiering 

For at Biodiversitetsrådet kan løfte deres opgaver, herunder også følge med i den videnskabelige litteratur 

på området, vil det være nødvendigt med at de får et selvstændigt og styrket sekretariat ligesom 

Klimarådet – i dag sekretariatsbetjenes de af Miljøministeriet.   

Dette, samt at der generelt vil være betydelige udgifter forbundet med at leve op til målsætningerne, 

kalder på finansiering. Noget kan nås gennem regulering, herunder målretning af EU’s landbrugsstøtte med 
natur-, klima- og miljøformål; andet kræver offentlig finansiering i form af opkøb af jord eller aftaler om 

brugsbegrænsninger (fx krav om urørt skov). Noget kan finansieres af vandselskaberne som led i 

beskyttelsen af grundvandet; andet ved at bruge af de midler, der i juni blev afsat i mange milliarder stor 

grøn fond (se Aftale mellem regeringen, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og 

Det Kon-servative Folkeparti om: Etablering af en grøn fond (24. juni 2022) (fm.dk) ). Herudover foreslår SF, 

at der hvert år overføres ubrugte midler fra finansloven til Danmarks Naturfond – i omfang på mellem en 

halv og en hel milliard kroner.  

 

https://fm.dk/media/26067/aftale-om-etablering-af-en-groen-fond-a.pdf
https://fm.dk/media/26067/aftale-om-etablering-af-en-groen-fond-a.pdf

