BILAG: AFTALETEKST om Naturnationalparker og mere natur på land og i
havet

Naturnationalparker og mere natur på land og i havet

1) Forberedelse til etablering af naturnationalpark Fussingø

Der afsættes 20,0 mio. kr. til forberedelse af etablering af en naturnationalpark på
statens arealer ved Fussingø (ca. 800 ha).
Midlerne anvendes til projektforberedelse, myndighedsbehandling, indkøb og
opsætning af hegn, indkøb af dyr, etablering af friluftsfaciliteter m.v.
Etablering af en naturnationalpark på statens arealer vil medføre et varigt
indtægtstab, da Naturstyrelsen ikke kan bortforpagte jorden til landmænd, og
udgifter til hegn og dyrehold. Meromkostningen vurderes til ca. 2 mio. kr. årligt og
forudsættes at blive finansieret i forbindelse med natur- og biodiversitetspakken.
2) Forberedelse til etablering af naturnationalpark Gribskov

Der afsættes 10 mio. kr. til forberedelse til etablering af endnu en
naturnationalpark i Gribskov (ca. 1.100 ha).
Midlerne anvendes til projektforberedelse, myndighedsbehandling, indkøb og
opsætning af hegn, indkøb af dyr, etablering af friluftsfaciliteter m.v.
Yderligere ca. 7 mio. kr. til etableringen finansieres via midler fra Life Open
Woods og midler fra urørt skov. De varige udgifter til drift af en
naturnationalpark i Gribskov finansieres af midler afsat til urørt skov.
Der udarbejdes projektplaner for begge naturnationalparker, som drøftes i
aftalekredsen.
3) Det videre arbejde med naturnationalparker

Aftaleparterne er enige om, at der er brug for mere urørt skov og flere
sammenhængende naturområder, hvor naturen får plads til at udbrede sig på mere
naturlige præmisser end i dag. Derfor er arbejdet med en natur- og
biodiversitetspakke også sat i gang - et arbejde, der skal give biodiversiteten bedre
vilkår i Danmark. Herunder vil arbejdet med sammenhængende naturområder
med fokus på fremme af biodiversiteten være en vigtig indsats. Aftalekredsen vil i
denne sammenhæng derfor arbejde med at afdække perspektiver og omkostninger
forbundet med naturnationalparker i flere egne af Danmark.
4) Etablering af stenrev

Der afsættes 10 mio. kr. til genetablering af stenrev. Stenrevene er blevet forarmet
ved stenfiskeri gennem de seneste århundrede til større anlægsbyggerier, som
havneanlæg, moler, diger m.v. Ved etablering af stenrev er der fokus på
genetablering af stenrev i områder, hvor der tidligere er sket stenfiskeri.
Genetablering af stenrev i Natura 2000-områder kan være indsats, der kan
medvirke til at opnå gunstig bevaringsstatus i det pågældende område.
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Midlerne afsættes til genetablering af stenrev i Roskilde Fjord og udvidelse af
anlægget ved Gilleleje.
5) Fortsat landbrugsdrift på Livø og opkøb af naturareal for at skabe større
sammenhængende områder

Det økologiske landbrug på Livø fortsætter. Demonstrationslandbruget på øen
har til formål at give et bud på og demonstrere, hvordan landbrug kan udvikles i
pagt med naturen ved et nøje balanceret samspil mellem produktion af afgrøder
(sædskifte), øens naturindhold og græssende husdyr.
Der afsættes samtidig 10 mio. kr. til opkøb af et naturareal i tilknytning til
eksisterende statslige naturarealer, som modsvarer arealet på Livø.
Store sammenhængende naturområder er et af grundelementerne i ønsket om at
skabe mere vild natur. Mange potentielle områder kan forbedres markant ved
opkøb af strategisk beliggende ejendomme, der enten forbinder eller samler
eksisterende statslige naturområder.
6) Tilskud til særlig sårbar sammenhængende natur

Der prioriteres i alt 35 mio. i 2020 og 2021 til tilskud til sammenhængende arealer
i og i tilknytning til fem beskyttede og særligt sårbare habitatnaturtyper i Natura2000-områder: rigkær, kildevæld, surt overdrev, kalkoverdrev og tørt
kalksandsoverdrev. De fem naturtyper er valgt, fordi deres naturtilstand er i
tilbagegang, og de samtidig er de mest fragmenterede naturtyper og derfor
forholdsvis mest påvirket af landbrugsdrift fra naboarealer.
For midlerne fås mellem 800 og 1000 ha sammenhængende arealer.

