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- Den Grønne Studenterbevægelse sender på baggrund af naturens tilstand i Danmark 
inputs til udarbejdelse af regeringens kommende natur- og biodiversitetspakke. 
 

- Formål er at stoppe tilbagegangen af særligt truede arter, den samlede biodiversitet og 
de forskellige naturtyper i Danmark. 
 

- Den Grønne Studenterbevægelse fokuserer på mere og bedre natur i Danmark, hvor 
følgende forslag er hjælpemidler til at opnå dette. 

 
 

1. Urørt skov  
a. Udlægning af 75.000 hektar urørt skov i 2020, der tages fra de eksisterende 

skove i Danmark med højest naturværdi. Der skal i biodiversitetsspørgsmål først 
og fremmest beskyttes den eksisterende gode natur i Danmark. Derfor skal de 
bedste 75.000 ha identificeres og tages ud af produktion.  
 

2. Naturzoner  
a. En ny zone i planloven, der skal dække 20% af Danmarks areal, hvor naturen har 

førsteprioritet. Heri indgår de 75.000 ha urørt skov. Derudover skal naturen i 
zonen forvaltes med henblik på at opnå den højest mulige biodiversitet i det 
pågældende naturområde. Dermed skal forvaltningen minimeres og kun med det 
formål at styrke hjemmehørende plante- og dyrearter. Det indebærer at intet 
dødt ved fjernes fra arealerne.  

b. Desuden skal naturzoneområderne i højere grad knyttes sammen. Dette vil 
styrke modstandsdygtigheden overfor påvirkninger, hvis fragmentering undgås. 
Der skal oprettes minimumskrav til størrelsen på et naturzone, så arealet kun 
kan identificeres som en naturzone, hvis den opfylder minimumsstørrelsen. 
Dette kan bl.a. sikres ved at gennemføre samarbejder med lodsejere, der er i 
besiddelse af høj naturværdi, da visse naturværdier ikke findes i statsskovene. 
Desuden kan forskellige naturtyper forbindes, så tørre og våde områder, åbne 
landskaber samt tæt bekostning knyttes sammen.  

 
3. Stop produktion på statens naturarealer 

a. Langt størstedelen af naturen i Danmark er så aktivt udnyttet gennem drift og 
produktion, at de ikke længere kan betragtes som værende naturlige. Dræning, 
hugst og plantning har resulteret i ensartet og tom natur, særligt med mangel på 
dødt ved. For at forbedre biodiversitetskrisen, skal der ikke længere foregå 
nogen former for produktion på statens arealer, hvilket dermed indbefatter både 
skovdrift, landbrug og grundbetaling.  

b. Naturstyrelsen skal ikke længere være selvfinansierende gennem ovenstående 
produktionsformer, men i stedet have fokus på at styrke og forbedre den danske 



natur. Naturstyrelsen skal fremover finansieres udelukkende gennem 
finansloven.  

c. Det er derfor først og fremmest afgørende at staten på baggrund af 
internationale målsætninger løfter sin del af ansvaret for at stoppe 
biodiversitetskrisen på egne arealer. 
 

4. Udtagning af lavbundsjorde  
a. De meget kulstofholdige drænede lavbundsjorde skal tages ud af produktion og 

drænene skal fjernes. Lavbundsjordene skal tilbageføres til deres naturlige 
hydrologi, og på den måde øge biodiversiteten. Lavbundsjorde giver dårligere 
udbytter end normale jorde, og der bruges uhensigtsmæssigt meget energi på at 
dyrke den dårlige jord. Lavbundsjordene er samtidig utroligt effektive til at 
optage CO2, og udtagningen vil gøre det lettere at nå til måls med Parisaftalen.  

 
5. Biodiversitetskrav og regler 

a. Danmark skal have bindende biodiversitetskrav med bindende delmål, der 
forhindrer et yderligere fald i biodiversiteten.  

b. Kravene skal afspejles i Danmarks nuværende natur- og miljølovgivning. Al 
naturlovgivning skal entydigt have fokus på at skabe bedre vilkår for naturen.  

c. Dette indbefatter en revision og forenkling af regler og støtteordninger, så de 
fremover fremmer biodiversiteten og opfordrer private lods- og skovejere til 
bedre naturpleje.  

d. Samtidig skal der ikke længere tages hensyn til erhverv, når det omhandler 
naturbeskyttelse ift. §3 af naturbeskyttelsesloven. 
 

6. Uafhængigt biodiversitetsråd  
a. Danmark har på nuværende tidspunkt ikke et rådgivende organ, der på 

baggrund af fakta og videnskab sikrer en ambitiøs indsats på natur- og 
biodviersitetsområdet. Dette er nødvendigt at implementere som vejledning ift. 
politiske tiltag til gavn for biodiversiteten. Rådets primære fokus er at udarbejde 
løsninger på biodiversitetskrisen, og skal dermed bl.a. bestå af forskere inden for 
biodiversitet, for at undgå at andre naturinteresser tilgodeses, der kan være på 
bekostning af biodiversiteten. Rådet skal nedsættes i 2020. 

 
7. Naturnært landbrug 

a. Det skal give mening for landmænd at omlægge til en produktion, der gavner 
naturen.  

b. Dette indbefatter en national omfordeling fra søjle 1 til søjle 2 i 
landbrugsstøtten. Landbruget skal fremover ikke i samme grad modtage 
hektarstøtte, men i stedet belønnes for natur og miljømæssige tiltag. Dette 
indbefatter udtagning af lavbundsjorde, oprettelse af flere bufferzoner, brug af 
efterafgrøder, oprettelse af minivådområder, reduktion af gødskning osv. 

c. Samtidig skal der ikke gives samme støtte til dyreproduktion som til 
planteproduktion, da ressourcespildet ved dyreproduktion på globalt plan er en 
af de største trusler mod biodiversiteten.  
 



8. Havet som naturzone 
a. På linje med fokusset på naturzoner, skal havområder også sikres, så udpegede 

områder med høj naturværdi kun bruges til sejlads og er beskyttet mod 
produktion. Desuden skal forvaltningen af havet foregå bæredygtigt, så truede 
arter beskyttes. Der skal implementeres nedskæringer på subsidier til 
fiskeindustrien, herunder fiskeopdræt og fiskeri med skadelige fangstmetoder, 
særligt med fokus på de mange typer bundtrawling. Samtidig skal subsidier til 
skånsomme fangstmetoder øges og kystnært fiskeri, eller fremme disse 
fangstmetoder på andre måder. 
 

9. Infrastruktur, der tilgodeser biodiversiteten  
a. For at sikre biodiversiteten og undgå fragmentering, er der gavnligt at støtte 

offentlig transportformer og fremadrettet nedlægge asfalterede veje, der ikke 
bruges tilstrækkeligt for at frigøre naturarealer og sikre sammenhæng mellem 
disse. Derfor skal der investeres i infrastruktur, der fokuserer på offentlig 
transport som hovedprioritet og øge beskatning på henlægning af nye veje, med 
krav om at naturområderne tilgodeses og beskyttes.  

b. Derudover kan der i byerne stilles krav om grønne områder, samt plantning, der 
sikrer insekters og fugles trivsel på de offentlige områder. 

 
 

 
 


