Mere natur og biodiversitet på Folkekirkens arealer
Den danske folkekirke er en af landets største jordbesiddere – omkring 11.000 ha forvalter kirkerne. En stor
del af jorden drives som landbrug, noget som skov, og noget er natur.
Staten bør inddrage menighedsrådene i planerne om mere biodiversitet i Danmark – der er potentiale for
rigtig meget natur og lokal biodiversitet på kirkernes jorder.
Folkekirken har gennem de senere år internt sat klima og miljø på dagsordenen via konceptet Grøn Kirke.
Nu er det på tide, at Folkekirken også kerer sig om naturens mangfoldighed – Skaberværket med andre ord
– og sætter biodiversitet i fokus i forvaltningen af sine mange arealer.
Nedenfor er nævnt tre forslag, som umiddelbart er lette at gå til. Men der skal meget mere til!

§3 arealer og anden beskyttet natur på kirkernes jorder
Der er generelt forbud mod at §3 arealer ændrer tilstand, men kirkerne er ikke pligtige til at pleje arealerne.
Ifølge gældende regler (naturbeskyttelsesloven) kan natur vokse ud af beskyttelsen. Det er derfor vigtigt, at
Folkekirken bliver omfattet af reglen om at pleje §3 arealer.
Forslag: Kirkernes §3 arealer bør ligestilles med øvrige statsejede arealer, så kirkerne også er pligtige til at
pleje arealerne i henhold til de retningslinjer, der gælder for pleje af lignende offentligt ejede §3 arealer.

Stendiger på kirkernes jorde
Kirkerne forvalter stendiger omkring kirker, kirkegårde, gravsteder og kirkejorder.
Forslag: Stendigerne bør plejes med henblik på, at de kan være voksesteder for vilde blomster og
levesteder for vilde bestøvende insekter.

Ubenyttede gravsteder på kirkegårdene
Ubenyttede gravsteder på kirkegårdene ligger mange steder hen med ral eller perlegrus, uden nogen form
for vegetation. På mange kirkegårde stiger antallet af den slags ubenyttede gravsteder.
Forslag: Da ubenyttede gravsteder ejes og forvaltes af kirkerne, bør det indføres som hovedregel, at
ubenyttede gravsteder på Folkekirkens arealer skal plejes med henblik på, at de kan være levesteder for
vilde bestøvende insekter, dvs. bevokset med vilde blomster og med mulighed for redesteder i jorden.
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