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Biodiversitet i AP 2016
Baggrund
Biodiversitet, eller biologisk mangfoldighed, er betegnelsen for det mylder af liv, som findes
overalt på kloden. Men den biologiske mangfoldighed forringes og forsvinder i hastigt tempo.
Der uddør lige så mange arter, som i den tid, hvor dinosaurerne blev udslettet.
Biologisk mangfoldighed er en forudsætning for, at økosystemerne fungerer, og dermed for
vores trivsel og velfærd.
De største udfordringer for at stoppe tabet af biologisk mangfoldighed er, at:





Naturen har for lidt plads i landskabet
Naturområderne er for små og spredt beliggende til at understøtte levedygtige bestande af
planter og dyr
Naturområderne er negativt påvirket af intensivt landbrug og skovbrug (næringsstoffer,
sprøjtegifte, monokulturer og dræning) samt manglende pleje
Fortsat opsplitning og tab af naturarealer

Ved at bevare den natur, der findes i landet, skabe bedre sammenhæng mellem naturområderne, afsætte mere plads til ny natur, pleje og genoprette ødelagte naturområder, er det muligt at vende udviklingen i en positiv retning.
Arbejdet med biodiversitet indgår sammen med andre arbejdsområder i DN’s formål, således
som det er beskrevet i vedtægterne:
”Foreningens overordnede og langsigtede mål er, at Danmark bliver et bæredygtigt samfund med et smukt og varieret
landskab, en rig og mangfoldig natur og et rent og sundt miljø.
Foreningen arbejder for at sikre den biologiske mangfoldighed og de landskabelige værdier. Gennem bl.a. fredninger og påvirkning af lovgivningen arbejder foreningen for at bevare, pleje og genoprette levesteder for dyr og planter
og for at sikre landskaber, geologiske dannelser, kulturhistoriske spor samt områder, der på grund af deres beliggenhed kan have rekreativ interesse.”

Aktiviteter i AP 2016
I AP 2016 understøtter følgende aktiviteter i særlig grad målet om at stoppe tabet af biodiversitet:
1.1.3 Projekt Biodiversitet Nu 2014-2020
Gennem Naturtjek oplyser og mobiliserer projektet danskerne omkring biodiversitet – lokalt og
nationalt. I slutningen af 2016 danner Biodiversitet Nu rammen om lokale biodiversitetstopmøder, som afdelingerne kan afholde med støtte fra sekretariatet,

1.1.2 Projekt Fredningstjek 2014-2017
Projektet giver DN’s medlemmer mulighed for at hjælpe med at udvikle foreningens ejerskab
til de 5% af landets areal der er blevet fredet med DN som drivkraft, de sidste 100 år. En stor
del af fredningerne har ”naturvidenskabelige formål”. Med fredningstjekrapporter i hånden
kvalificeres afdelingernes dialog med myndighederne om naturens tilstand. Med udgangen af
2016 vil der være gennemført fredningstjek i 67 kommuner.
1.1 Fredningssager
Gennem fredningsarbejdet fredes nye områder over hele landet. DN’s fredningsstrategi 20102015 fastlægger nogle principper for DN’s fredningsarbejde, herunder at flertallet af de rejste
fredningssager understøtter DN’s grønne netværk som det fremgår af Fremtidens natur i Danmark samt afdelingernes planer for fremtidens natur i kommunerne. Desuden fastlægges nogle
kriterier der taler for at frede et givet område bl.a. et særligt og/eller stort naturindhold i området, høj naturkvalitet, velbevaret naturtilstand, en truet naturtype, som meget vanskeligt
kan genoprettes, en igangværende udvikling i tilstanden af et område som på sigt vil true natur-indholdet, eksempelvis som følge af en særlig driftsform eller en naturgiven udvikling,
f.eks. gradvis tilgroning eller udtørring. Fredningsstrategien skal revideres af HB i 2016.
1.2 Plansager
”Grønt Danmarkskort” er et element i den forrige regerings Naturplan Danmark og forventes at
blive en del af arbejdet med kommuneplanerne i 2016 tillige med en arbejdsopgave for et antal tværkommunale naturråd, hvor DN afdelingerne bliver repræsenteret. Grønt Danmarkskort
er den officielle udmøntning af de samme tanker om sammenhængende natur som lå til grund
for DN’s projekt Fremtidens Natur i Danmark i 2004-2008.
1.3 Natur & Miljøsager
Forsvaret for biodiversiteten er hovedrationalet bag hovedparten af de ca. 30-40 klagesager
der årligt handler om naturbeskyttelseslovens naturtypebestemmelser. Dertil kommer et antal
sager om husdyrbrug med særlig fokus på ammoniakbelastning af sårbar natur.
1.4 Vand- og naturplaner
Landets 252 Natura 2000 områder omfatter som udgangspunkt de vigtigste danske naturområder. DN følger som en af få grønne organisationer arbejdet tæt uanset områdernes udpegningsgrundlag. Når kommunerne i 2016 skal udarbejde Natura 2000 handleplaner er det DN’s
rolle fortsat at advokere for et højt ambitionsniveau.
1.5.1 Natur Nationalpark
Udlæg af urørt skov er en effektiv måde at sikre biodiversiteten. Når DN i 2016 modtager den i
2015 bestilte rapport om mulighederne for at udlægge store kerneområder af urørt skov i Grib
Skov, Almindingen og Silkeborg Skovene, skal rapportens konklusioner præsenteres lokalt og
centralt.
2.1.1 Lobbyvirksomhed under natur, vand og landskab
Fastholde Naturplan Danmark som den nationale plan for Danmarks biodiversitetsindsats. Naturplan Danmark er meldt ind til FN som ”Danmarks biodiversitetsstrategi 2014-2020”. DN vil
bruge dette som udgangspunkt for at opfordre til et fremadrettet højt ambitionsniveau, samt
agere vagthund i forhold til at Danmark ikke i smug unddrager sig sine internationale forpligtelser.
Opdatere biodiversitetsbarometer. Danmarks Naturfredningsforening og WWF vurderer årligt,
hvor langt den danske regering er kommet med udmøntningen af de 20 Aichi-biodiversitetsmål, som Danmark har forpligtet sig til at opfylde senest i 2020.
Deltage i CBD. DN har på 92-gruppens vegne deltaget i de seneste 2 internationale biodiversitetstopmøder i FN-regi (COP11 og COP12). Det er den eneste internationale politiske proces
DN følger på topmødeniveau. Deltagelsen sikrer DN en unik ekspertrolle – ikke mindst i medierne.
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Forsvare naturdirektiverne. EU kommissionen gennemfører i øjeblikket et serviceeftersyn af
naturdirektiverne. DN gennemfører sammen med EEB en kampagne for at undgå forringelser
af direktiverne. 520.000. mennesker har skrevet til kommissionen som led i ”Nature alert”.
Påvirke artsforvaltningen i Danmark gennem Vildtforvaltningsrådets arbejde og deltage i den
naturpolitiske debat i forhold til vild natur og vilde dyr. Den naturpolitiske debat oplever i nogen grad et paradigmeskift fra ”naturpleje til rewilding”. DN er en naturlig aktør i denne debat.
Artsforvaltningen og vildtforvaltningsrådet er ofte der den konkrete udmøntning af foreningens
natursyn testes. Ikke mindst i forhold til ”nye arter” som ulv, sjakal og vildsvin.
Udgive ”Sådan ligger landet” med tal om naturen. Det grundlæggende kendskab til facts er
udgangspunktet for enhver diskussion. DN har oplevet hvordan ”Sådan ligger landet…” har
været frugtbar for debatten om landbrugets konsekvenser for natur, miljø, klima, sundhed og
dyrevelfærd. DN ønsker at tilvejebringe et tilsvarende fundament for naturpolitikken.
Havet rummer en ofte overset del af biodiversiteten. Her testes for alvor vores vilje til at passe
på det vi ikke kan opleve. Havets biodiversitet er i fokus for 1 af EU’s 6 biodiversitetsmål samt
for flere af FN’s. I 2016 vil DN styrke arbejdet med havet indenfor en række forskellige områder: Bl.a. Beskyttede havområder, mikro- og makroplast, skånsomt fiskeri og havdambrug.
2.3.1 Lobbyarbejde under landbrug
DN’s landbrugspolitik har som mål at fremme biodiversiteten gennem at tackle næringsstofferne der bevisligt er en af nøglefaktorerne for artrigdommen f.eks. ”de magre plantearter”, samt
sprøjtegift der f.eks. fører til udryddelse af 4 ud af 10 vandindsekter. Økologisk landbrug håndterer næringsstofferne bedre og anvender ingen sprøjtegift.
2.8 Giv naturen en hånd
Gennem plejegrupper, høslætlaug og kogræsserforeninger giver DN danskerne mulighed for at
lære om biodiversitet og gøre en konkret forskel. Tilsvarende giver foreningen gennem Vilde
Dyr-projekter medlemmerne mulighed for at indsamle viden, forstå naturen og hjælpe nogle af
Danmarks truede pattedyr. I 2016 ”Odder på Sjælland” og ”De små mårdyr”.
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