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DANSKERNE FORTJENER
EN RIG NATUR
Danmarks Naturfredningsforenings
ønsker til naturpakken:
1. MERE SAMMENHÆNGENDE NATUR.
Statslig koordinering og støtte til kommunernes arbejde med naturnetværk i kommuneplan 2016
2. FLERE STORE NATUROMRÅDER
Styrke indsatsen for biodiversitet og natur i de udlagte nationalparker i overensstemmelse med rigsrevisionens analyse fra 2013
3. BEDRE FORHOLD FOR DANMARKS VILDE DYR – INDSATS FOR TRUEDE ARTER
Udarbejde forvaltningsplaner for rødlistede arter. Indsatser for truede arter bør ske via positive incitamenter til pleje og genskabelse
af arternes levesteder. Forvaltningsplaner for grupper af arter vil være et vigtigt redskab til at definere og prioritere indsatserne. 893
dyrearter er i dag på den danske rødliste, uden at være omfattede af EU forpligtelser. Forvaltningsplaner for grupperinger af disse arter
vil være en vigtig og koordinerende ramme for indsatsen.
4. BEDRE BESKYTTELSE OG PLEJE AF DEN EKSISTERENDE NATUR
§3 initiativ serviceeftersynet er afsluttet og vi ved nu hvor naturen ligger. En visionær § 3 handlingsplan for dette meget væsentlige
netværk af oprindelige naturtyper sikrer mere og rigere natur. NLK havde 6 gode anbefalinger herunder sprøjte- og gødskningsforbud
og bindende udpegning.
5. MERE ROBUST NATUR MOD KLIMAFORANDRINGER
Bufferzoner langs kyster og i det åbne land hvor vand får plads.
6. FLERE VÅDOMRÅDER OG BEDRE VANDLØBSPLEJE
Vandløbene skal plejes naturvenligt for at opnå god økologisk tilstand og de skal have deres vandløbsnære arealer tilbage bl.a. som
værn mod oversvømmelser.
7. MARINE NATIONALPARKER OG ARTSRIGE KYSTVANDE
Store marine områder beskyttes mod fysiske forstyrrelser som bundtrawl, råstofindvinding og klapning – herunder alle rev og alt kystvand ud til en sømil eller hvor ålegræs kan vokse. Øresund rummer et helt særligt potentiale.
8. MERE SKOV MED STØRRE ANDEL AF URØRT SKOV OG DØDT VED
20 % af al skov tages ud af træproduktion inden 2020 for at skabe unik natur med gode levesteder for truede arter. Udvælgelsen af
skovområder sker strategisk og vidensbaseret med fokus på høj naturkvalitet, så der skabes og bevares mest biodiversitet for pengene.
Naturstyrelsen går foran med alle de skovarealer, hvor der kan opnås en høj biodiversitetsnytte, primært ældre, varierede løvskove.
Resten af arealet findes i private skove, evt. efter en udbudsrunde, og sikres gennem frivillige aftaler mod kompensation – en slags
mini-fredninger. Områderne forvaltes som helt urørte eller med aktiv, målrettet naturgenopretning og naturpleje.
9. MERE NATUR OG ØKOLOGISK JORDBRUG I DET DYRKEDE LAND.
Flere midler til jord ud af omdrift - Den Danske Naturfond og jordfordeling.
10. SMUKKERE LANDSKABER MED KLARE GRÆNSER MELLEM LAND OG BY.
Fastholde statslige mål om en fast grænse mellem by og land i den kommunale planlægning og undgå lempelser i landzonereglernes
landskabshensyn.
11. MERE NATUR I BYEN OG BEDRE BESKYTTELSE AF BYERNES GRØNNE OMRÅDER.
Byernes grønne kiler fredes, udvikles med biodiversitetsfremmende driftformer og mere plads til vild natur.
12. BEDRE ADGANG TIL NATUREN.
Adgangsmulighederne ved vandet, i skovene og det åbne land forbedres. Kommunerne skal planlægge for friluftslivet med et stort
udvalg af naturoplevelser.

DANSKERNE FORETRÆKKER
FRIE KYSTER
Hvis regeringen lemper reglerne for bebyggelse ved Danmarks kyster, kan det medføre uoprettelig skade på vores natur, miljø og
landskaber, samt faldende omsætning på sigt for kyst- og naturturismen.
Det skyldes, at vi har mest og bedst natur ved kysterne, og fordi analyser fra DCE viser, at byggeriet allerede er mere omfattende i
kystnærhedszonen end i resten af landet. Turisterne efterspørger ikke flere hoteller eller vandlande, men blandt andet mere attraktive
kystbyer.
DN har ikke i debatten set vurderinger eller beregninger af forslagenes konsekvenser for hverken økonomi, arbejdspladser eller natur og miljø.
Kritikken af forslagene om lempelser af naturbeskyttelsen ved kysterne deler vi med over 140.000 danskere som har skrevet under på
vores kystkampagne www.300meter.dk. Omkring 30.000 deltog desuden i vores arrangement d. 31. januar, hvor vi 200 steder i landet
slog ring om kysterne, for at markere modstanden mod de politiske forslag der åbner for mere bebyggelse.
Danmarks Naturfredningsforening foreslår derfor, at miljø- og fødevareministeren i stedet for at lempe beskyttelsen ved kysterne bakker
op om kommunernes planer for at omdanne og forny de kystnære bymiljøer, som turisterne benytter. Det er de byer og bymiljøer ved
kysterne som tilbyder alternative oplevelser for turisterne, når vejret ikke arter sig til en dag i naturen og på stranden. Regeringen har
foreslået en række lempelser af lovgivningen som fremmer mere bebyggelse ved kysterne. Det omfatter fjernelse af kystnærhedszonen
og lempelse af landzonereglerne i planloven.

De forslag, som Danmarks Naturfredningsforening
er særligt opmærksom på, er:
• At fjerne strandbeskyttelsen i byzone og bynære områder i hele landet. Omfanget af bynære områder er ikke defineret nærmere. Det
efterlader reelt arealerne som potentielle byggegrunde, hvis placering og potentielt store omfang ikke er opgjort.
• At give virksomheder og lokalt forenings- og fritidsliv mulighed for at bygge tidssvarende faciliteter og anlæg langs kysterne. Dette
kan betyde omfattende byggeri langs kysterne og i åbne landskaber, fordi typen af virksomheder ikke er defineret, og behovene derfor er helt uklare, og fordi begrebet tidssvarende kan lægges til grund for helt individuelle og omfattende byggeønsker.
• At tillade mindre byggeri på egen grund uden forudgående dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. Det er væsentligt, at definere
byggeriet som byggeri i tilknytning til en bolig. Det er væsentligt, at få en nærmere definition på mindre. Og det er væsentligt, at
grund defineres som nærmeste haveareal, og ikke som grund man måtte eje. Ellers åbnes for spredt byggeri i et ukendt omfang til
skade for kystlandskabet, dets brugere og byggeriets naboer.
• At Venstre i partiets landdistriktsudspil fra 2015 har foreslået strandbeskyttelsen reduceret til nærmeste hus eller vej. Det er et
forslag, der betyder, at Danmark på landsplan mister 18 % af det strandbeskyttede område, og i nogle kommuner langt mere. Se DNs
undersøgelse her www.dn.dk/strandbeskyttelse og den kommunale fordeling af tabet her www.dn.dk/strandlinjeprojekt.
• En ny forsøgsordning for kyst- og naturturisme med 15 nye projekter. Den gamle ordning med 10 projekter er endnu ikke evalueret,
og turismeforskere peger på, at flere vandlande, sommerhuse og ferieboliger ikke tiltrækker flere turister, men blot øger konkurrencen om de samme turister kommunerne imellem. Endelig er ordningen på kant med miljølovgivningen, når der gives dispensationer
fra strandbeskyttelsen, før det konkrete projekt er kendt.

YDERLIGERE FAKTA:
•
DCE rapporten der dokumenterer mest byggeri tæt på kysten: www.dn.dk/dcerapport
•
Gallupundersøgelse om Danskernes holdning til mere byggeri ved kysten: www.dn.dk/kystbyggeri
•
Tal for at dansk turisme hviler på god natur: www.dn.dk/turisme

DANSKERNE ØNSKER ET LANDBRUG I
BALANCE MED NATUR OG MILJØ
1. FÆRRE HEKTAR UNDER PLOV
Danmark er Europas mest intensivt opdyrkede land. Mere end 90 procent af landbrugsjorden er under plov. Det er en af de vigtigste
årsager til landbrugets belastning af natur og miljø. Den vigtigste ændring til fordel for natur og miljø vil være, at flere hektar landbrugsjord bliver lagt om til vedvarende græs. Det kan starte en helt ny erhvervsgren for landbruget. Se punktet under grøn biomasse.
2. EKSTENSIVERING AF LAVBUND I ÅDALE
Der er brug for, at større arealer i ådale bliver taget ud af intensiv drift og bliver lagt om til vedvarende græs. Til gavn for udvaskningen i
de følsomme recipienter.
3. INTELLIGENTE RANDZONER - LANGS SØER OG VANDLØB.
De kan være mere fleksible end de hidtil kendte randzoner. De forebygger fosfor og kvælstofudledning. Det giver natur- og klimaeffekt.
4. MERE ØKOLOGI - OG ØKOLOGI SOM ET MILJØPOLITISK VIRKEMIDDEL.
Det vil sige, at man prioriterer omlægningsindsatsen i de områder, hvor der er brug for en natur- og miljøindsats (NFI og Natura 2000 f.eks.)
5. UDVIKLE GRØN BIOMASSE
I de områder, der i fremtiden skal have en skærpet udledningskvote og hvor der f.eks. skal dyrkes noget mere græs, kan man bruge den
grønne biomasse til mange forskellige formål, bl.a. foder stoffer, gødning og energi. De områder kan i fremtiden derfor blive vinderområder og ikke taberområder.
6. BEHOLD LOV OM FORBUD MOD AT GØDSKE OG SPRØJTE I §3 (NATUR)OMRÅDER
Den tidligere regering fik vedtaget denne lov, som så blev rullet tilbage qua landbrugspakken inden den nåede at træde i kraft. Den vedrører kun en lille del af landbrugsarealet og har kun minimal økonomisk betydning. Men, den har stor betydning for naturen i det åbne land.
Vi ønsker, at denne lov træder i kraft igen, med disse to tilføjelser:
• De økologiske bedrifter skal også være omfattet. De gøder nemlig også, selvom de ikke sprøjter
• Arealerne, som er omfattet af §3, skal kunne regnes med i harmoniarealerne. Det vil sige, at et forbud mod gødning ikke vil have
indflydelse på, hvor mange køer og grise landmanden må have på sin gård.
7. MINDRE GRØDESKÆRING
Grødeskæring er dårligt for naturen i vandløbene og det er dårligt for kvælstofudledningen. Hvis man lader planterne stå i vandløbene,
tager det længer tid for vandet at nå ud i fjordene og havet. Det er en fordel for vandmiljøet. Det kan også forebygge oversvømning af
byer langs større åer, når vandet er længere om at nå frem.
8. JORDFORDELING
Et effektivt virkemiddel er det gammelkendte jordfordeling. Princippet er, at et antal jordlodder inden for et afgrænset geografisk område
byttes samtidigt. Formålet er at få de deltagende jordlodder til at ligge mere hensigtsmæssigt, for eksempel af hensyn til natur og miljø
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Stiftet i 1911
Danmarks største grønne organisation med over 125.000 medlemmer
Stærk lokal forankring med 95 lokale afdelinger fordelt i alle landets kommuner
Omkring 1.500 aktive frivillige, som arbejder med natur og miljø lokalt
Demokratisk opbygget med et repræsentantskab som øverste myndighed.
Formål: DN arbejder for et bæredygtigt samfund med et smukt og varieret
landskab, en rig og mangfoldig natur og et rent og sundt miljø. DN arbejder for
befolkningens mulighed for gode naturoplevelser.
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