NOTAT

KL´s forslag til natur- og biodiversitetspakken

Dato: 20. december 2019
Sags ID:
Dok. ID:

KL takker for muligheden for at bidrage til regeringens natur- og
biodiversitetspakke. I det følgende er der kort redegjort for KL´s forslag –
som gerne uddybes yderligere mundtligt eller skriftligt.
Kommunerne er den centrale aktør i det åbne land og i byerne. Både i kraft
af planlægning, myndighedsafgørelser og som facilitator af samarbejdet
mellem civilsamfundet, erhvervslivet og det offentlige. Konkret ift. natur og
biodiversitet sker det bl.a. i regi af grønne råd og naturråd.
Kommunerne gør en stor og flersidig indsats for natur og biodiversitet. Dels
ved deres egen frivillige indsats. Dels ved at fremme samarbejdet mellem en
lang række forskellige aktører. Der er imidlertid mulighed for at forbedre
begge dele væsentligt ved en række justeringer af de overordnede rammer.
Jordreform
Eksperter og meningsdannere påpeger, at Danmark har langt flere planer og
ønsker til det åbne land, end der er plads til. Derfor er der både behov for at
anvende arealerne mere multifunktionelt – og for at fordele arealerne på en
ny måde. Begge dele vil kunne skabe mere og bedre natur.
KL foreslår, at:
– Der igangsættes en langsigtet jordreform med multifunktionelt sigte – og
klare og integrerede natur- og biodiversitetsmål
– Der etableres en ekstern statslig jordfond. Derved kan den få langsigtet
ejerskab og finansiering fra flere forskellige ministerier, erhvervslivets
fonde, forsikringsselskaber og civilsamfundet.
Planlægning
Der er på nationalt niveau en øget interesse for multifunktionel jordfordeling
som redskab til at løse udfordringer med natur, friluftsliv, vand, klima,
arrondering af landbrugsarealer, landdistriktsudvikling m.m. i det åbne land.
Flere aktører peger på den kommunale planlægning som et væsentligt
redskab i den forbindelse.
Det er KL´s vurdering, at en effektiv kommunal planlægning for
multifunktionel arealanvendelse kræver ændringer i planloven. Fx skal
kommunerne planlægge for Grønt Danmarkskort – men har meget få reelle
muligheder for at skabe ændret arealanvendelse.
KL foreslår, at:
– At der indføres en ny mulighed for via kommuneplanen at udpege
områder i det åbne land, hvor hovedformålet er multifunktionel
arealanvendelse
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– At der indføres et krav om, at kommende planlovsændringer
konsekvensanalyseres, ift. om ændringerne hhv. fremmer eller hæmmer
multifunktionel anvendelse i det åbne land
– At den kommunale planlægning understøttes af konkrete virkemidler, der
kan bidrage til at sikre realisering af planerne. Det kunne fx være
tilskudsordninger, som naturrådene kunne være med til at prioritere
indenfor Grønt Danmarkskort.
EU-støtte
EU´s arealstøtte anvendes i Danmark til direkte landbrugsstøtte eller til
understøttelse at specifikke formål, især implementering af
vandrammedirektivet. Der er igennem de seneste år anvendt milliarder på
sidstnævnte – uden at det nødvendigvis har medført bedre biodiversitet eller
friluftsliv. Der kan imidlertid skabes store gevinster ved at anvende EUmidlerne mere efficient og med større synergi. Da regeringen har besluttet at
omlægge en del af landbrugsstøtten, foreslår KL, at der tages højde for dette
i udmøntningen.
KL foreslår, at:
– De danske EU-tilskudsordninger tilgodeser natur, biodiversitet og friluftsliv
– som en integreret del eller et særskilt element i støtteordninger til
nitratreduktion, klimatilpasning osv.
– Staten i højere grad prioriterer tilskudsordninger, der kan supplere EUtilskudsordninger – jf. de gode erfaringer med de såkaldte
”fyrtårnsprojekter” i relation til de kommunale vådområdeprojekter.
Skove
De danske skove spiller en stor og væsentlig rolle for natur, biodiversitet og
friluftsliv. De statslige midler til skovrejsning, urørt skov og lign. anvendes
imidlertid ikke altid med størst mulig effekt. Desuden kunne der for hver
anvendt dansk skattekrone opnås langt mere skovrejsning ved at anvende
EU-midler til skovrejsning. Det skyldes, at der kan opnås en EUmedfinansiering på formentlig op til 75 % af det statslige støttebeløb.
KL foreslår, at:
– Kommunerne ligestilles med private ejere og Naturstyrelsen ift. statslig
støtte til skovrejsning, urørt skov og biodiversitetstiltag
– Det danske EU-tilskudssystem også indbefatter støtte til skovrejsning og
biodiversitetsforbedrende tiltag i skove.
Øvrige tiltag
Danmark står over for en lang række udfordringer ift. natur og biodiversitet.
Men der er også mange muligheder for at gøre en reel forskel – og flere nye
anledninger. KL vil pege på en række af disse - nemlig klimatilpasning, CO2reduktion og planlovsevaluering. Det er områder, hvor kommunerne i den
kommende tid vil spille en væsentlig rolle – og bidrage med forslag og tiltag.
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