Giv biodiversitetsindsatsen både faglighed og folkelig bredde
Fra KTC´s side vil vi gerne opfordre til at indsatsen for at sikre og fremme
en større biodiversitet både får fagligt grundlag og folkeligt grundlag.
Det betyder
-at der bliver taget et livtag med at justere de ordninger som bruges til
plejeformål, men som ikke fører til bedre naturkvalitet, ofte tværtimod.
-at gøre det overskueligt for de mange lodsejere som gerne vil deltage i
arbejdet med en mere smidig ansøgningsproces. Tag en grundig dialog
med SEGES om tilpasning af virkemidlerne.
Indførelse af en Naturzone i planloven gøre det entydigt hvor naturkvalitet
har først prioritet og hvor den er underordnet andre hensyn. De gælder ex.
skovene hvor bevaringsstatus er stærkt ugunstig, fordi vi betragter dem
som natur, men drifter dem på en måde der forringer biodiversiteten.
På den mere folkelige bane opfordrer vi til at involvere kommunernes lokale
grønne råd i indsatsen. At revitalisere de kommunale ansvarsarter, samt
ikke mindst at give virksomheder, grundejerforeninger og borgerne
mulighed for at være med. Der er rigtigt mange der gerne vil. Så sørg for
bredde i den indsats der lægges op til.
Styrke biodiversitetshensyn
Etablere en naturzone i planloven.
- Hvor hovedfokus er natur og biodiversitet
- §3, N2000, Den del af skovene som ikke er produktionsskov. En række
af de fredede områder.
Naturnationalparker
Nationalparker hvor hovedformålet er natur og biodiversitet. Store
sammenhængende områder. Gerne tættere på de større byer.
Der er erfaringer at få fra store privatejede områder, ex. Klelund Plantage,
Svanninge bjerge, Lille Vildmose.
MUFJO
hvor hovedformålet er biodiversitet og sammenhængende arealer, ex i
ådalene.

De kommunale arealer
Dialog med kommunerne om hvordan de kommunale arealer kan indgå i
dette. Ex mere kommunal skov med biodiversitetsdrift.
Ordningen med kommunale ansvarsarter: genudpegning med lokale mål.
Mere naturvenlig drift af kommunale arealer og info til borgerne om
formålet.
Landbrugsarealer
De fleste tilskudsordninger i dag har oprindelse i landbrugsstøtteordninger.
De er ikke målrettet naturpleje og gør ofte skade. Ligesom man ofte får
mere tilskud til ringe naturarealer end gode.
Der er brug for flere ansøgningsrunder om året og muligheder udenfor
N2000-områderne
Der er brug for nationale ordninger med biodiversitet som formål. Flere
ansøgningsrunder.
Lodsejerne vil gerne være med når rammerne er acceptable: rimelige
tilskudssatser, nem ansøgningsproces, engangserstatninger og en
ubureaukratisk udbetaling og dokumentation.
Dialog med SEGES om virkemiddeltilpasningen.
Involvér de lokale aktører
De lokale grønne råd vil gerne arbejde med at skabe lokale forbedringer og
prioritering af denne indsats.
Byg videre på den kontinuere dialog dér - i modsætning til naturrådene som
ofte blev repræsentantskabsmøder.
Vildtkonsulentordningen.
Giver allerede i dag rådgivning om levestedspleje på større
sammenhængende arealer. Denne ordning eller andre. Ex. Haveselskabet
kan styrke indsatsen for mere biodiversitetsvenlig drift hos virksomheder,
grundejerforeninger og private.

Giv naturen mere plads i byerne – hverdagsnære naturoplevelsere.
Virksomheder
De mange erhvervsarealer med plænegræs. Kampagne for mere
naturvenlig drift.
Giv mulighed for genopdyrkningsret i lokalplanlagte område hvis der
udlægges ubebyggede erhvervsarealer med naturvenlig drift.
Borgernes rolle
Alle skal kunne være med på denne dagsorden. Villahaverne,
boligselskaberne, skoler, institutioner og parker.
Skabe rammer for at børn og voksne selv kan opleve - helt hverdagsnært hvordan insekter og fugleliv ændres når græsarealer omlægges.
Se eksempler på dette her.

