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WWF er en af verdens største og mest erfarne uafhængige miljøorganisationer med mere end fem millioner
støtter over hele verden og et aktivt globalt netværk i mere end 100 lande. WWF’s mission er at stoppe forringelsen af jordens naturlige miljø og skabe en fremtid, hvor mennesker lever i harmoni med naturen.

Danmarks Naturfredningsforening er Danmarks største natur- og miljøorganisation med ca. 130.000 medlemmer. I mere end 100 år har Danmarks Naturfredningsforening været naturens stemme over for politikere, landbrug, industri og befolkning. Vi kæmper for en rig natur og et rent og sundt miljø – også i fremtiden.
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1. Hvorfor vurdere Danmarks indsats for biodiversitet?
Danmark forpligtede sig i 2010, sammen med 192 andre lande, til at stoppe tabet af biodiversitet inden
2020. Med 20 fælles globale mål, de såkaldte Aichi-biodiversitetsmål, blev retningen sat i arbejdet for at
stoppe tilbagegangen og genoprette biodiversiteten. Nu er der kun fire år tilbage til 2020, og hvordan er
det gået?
WWF Verdensnaturfonden og Danmarks Naturfredningsforening gør status for regeringens indsats i forhold
til de internationale mål for biodiversitet. Formålet med analysen – Biodiversitetsbarometeret – er at foretage en vurdering af Danmarks indsats for opfyldelse af hver af de 20 Aichi-mål. Derved kan vi anvise hvor
Danmark er på vej hen, og hvor en yderligere indsats er påkrævet.
Aichi-målene handler om at beskytte truede arter, stoppe ødelæggelsen af sårbar natur, skabe et bæredygtigt landbrug, skovbrug og fiskeri, genoprette ødelagte naturområder, afsætte finansiering til naturformål,
dele viden og innovation og afskaffe miljøskadelige subsidier.
Biodiversitet, eller biologisk mangfoldighed, er betegnelsen for det mylder af liv, som findes overalt på kloden. Biodiversitet er en forudsætning for, at økosystemerne fungerer, og dermed for vores trivsel og velfærd. De største udfordringer for at stoppe tabet af biodiversitet 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) og mange områder mangler pleje
Fortsat opsplitning og tab af naturarealer
Livet i havene er under pres fra forurening fra landbrug og plastik, overfiskeri og forsuring (som følge af øget mængde CO2 i atmosfæren).

Den danske natur har været i tilbagegang i mere end 100 år. Udviklingen skal vendes, og derfor har
Danmark også tilsluttet sig Aichi-målene. Der venter en enorm opgave for Danmark, hvis det skal lykkes at
vende tilbagegang til fremgang for den danske natur.

2. Sammenfatning
Den samlede vurdering (se næste side) viser, at Danmark er langt fra at opfylde 10 af de 20 biodiversitetsmål, altså halvdelen af målene. Kun ét af målene har Danmark opfyldt. For otte andre mål er der fremskridt
men ikke tilstrækkeligt til at nå i mål, mens et enkelt af de 20 mål ikke er relevant for Danmark:






1 mål er opfyldt (Mål 16 om Nagoya-Protokollen om adgang til genetiske ressourcer)
8 mål er i fremdrift siden basisåret 2010, men ikke tilstrækkeligt til, at målene forventeligt kan nås i
2020
For 8 mål er der ingen væsentlige fremskridt overhovedet, men status quo i forhold til basisåret
2010
For 2 mål er der decideret tilbageskridt i forhold til at nå målet (Mål 10 om sårbare økosystemer og
Mål 20 om finansiering)
1 mål er ikke vurderet på grund af manglende relevans i Danmark (Mål 18 om oprindelige folks viden).
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Samlet vurdering af de 20 Aichi-biodiversitetsmål

Folkeoplysning

Værdien af biodiversitet

Incitamenter

Bæredygtig produktion

Naturlige levesteder

Bæredygtigt fiskeri

Bæredygtig forvaltning

Forurening

Invasive arter

Sårbare økosystemer

Naturbeskyttelse

Truede arter

Genetisk diversitet

Økosystemtjenester

Naturgenopretning

Nagoya-Protokollen

Deling af viden

Finansiering

Ikke vurderet

National strategi

På vej mod at opfylde målet inden
2020

Oprindelige folks viden

På vej mod at nå
målet i 2020

Fremskridt men
ikke tilstrækkeligt
til at nå målet i
2020

Ingen fremskridt
overhovedet

Tilbageskridt i forhold til at nå målet
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3. Sådan har vi vurderet indsatsen
Vurderingerne af de 20 Aichi-biodiversitetsmål er foretaget af natur- og miljøeksperter ved WWF Verdensnaturfonden og Danmarks Naturfredningsforening. Vurderingerne er sket på baggrund af de retningslinjer,
som FN har udviklet til bedømmelse af de 20 Aichi-mål og de dertilhørende delmål. Retningslinjerne fremgår af guiden ’Quick Guides to the Aichi Biodiversity Targets’1.
Vi har for hvert delmål givet en vurdering af hvor langt, den danske regering er kommet med udmøntningen og opnåelsen af målet frem mod 2020. Baseline er sat til 2010, hvor de 20 Aichi-mål blev vedtaget. Vi
giver en karakter for vurderingen efter en 5-trinsskala, hvor 5 er bedst og 1 er dårligst. Karaktergivningen
følger en international anerkendt metode fra Global Biodiversity Outlook 42.
I vurderingen har eksperterne lagt vægt på, at over halvdelen af perioden er gået. Regeringen har derfor
kun fire år til at nå i mål.
Ved hvert delmål følger endvidere en kort begrundelse for vurderingen. I kapitel 5 er angivet uddybende
begrundelser for vurderingerne, herunder henvisning til relevante undersøgelser, ressourcer, politikker
m.v.
I vurderingerne er alle væsentligste trends, tiltag, nationale politikker og undersøgelser medtaget ud fra
eksperternes vurdering af graden af væsentlighed. Det er således ikke alt indenfor hvert temaområde, der
er medtaget i analysen men et udvalg af udviklingstrends m.v.
WWF Verdensnaturfonden og Danmarks Naturfredningsforening har udgivet et Biodiversitetsbarometer
årligt siden 2012. Med Biodiversitetsbarometer 2016 har det været muligt at tage internationalt anerkendte vurderingsværktøjer i brug, og vi har bl.a. anvendt en 5-trinskala i vurderingen frem for en 3-trinsskala
som i de foregående år. Derfor er en direkte sammenligning mellem resultaterne i barometeret i år og i
tidligere år heller ikke mulig. Men overordnet set er der for langt hovedparten af de 20 mål ikke sket
mærkbare forbedringer siden 2012.
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4. Detaljeret vurdering af de 20 Aichi-biodiversitetsmål
Nedenfor følger vores vurdering af de 20 Aichi-biodiversitetsmål med dertilhørende delmål. Hvordan går
det for Danmark med at nå Aichi-målene inden 2020?

På vej mod at opfylde målet inden
2020

Fremskridt men
ikke tilstrækkeligt
til at nå målet i
2020

Delmål

Incitamenter

Værdien af biodiversitet

Folkeoplysning

2020-mål

På vej mod at nå
målet i 2020

Vurdering

Ingen fremskridt
overhovedet

Tilbageskridt i forhold til at nå målet

Begrundelse

Befolkningen er bekendt med de
værdier, der knytter sig til biodiversitet

Kun en mindre del af befolkningen er bekendt
med betydningen og værdien af biodiversitet

Befolkningen er bekendt med de
skridt, de kan tage, for at beskytte og
udnytte biodiversitet bæredygtigt

Der er endnu ikke gennemført folkeoplysning,
der sætter fokus på hvad man kan gøre for at
beskytte biodiversitet

Værdien af biodiversitet er integreret
i nationale og lokale udviklings- og
fattigdomsbekæmpelsesstrategier

Natur og biodiversitet er ikke prioriteret i
regeringens seneste udkast til Danmarks udviklingspolitiske og humanitære strategi, og
vægtes ikke som en central faktor for fattigdomsbekæmpelse i udviklingslandene

Værdien af biodiversitet er integreret
i nationale og lokale planlægningsprocesser

Værdien af biodiversitet indgår ikke i de nationale og kun i begrænset omfang i
kommunale planlægningsprocesser

Værdien af biodiversitet er på passende vis integreret i nationale regnskaber og rapporteringssystemer

Værdien af biodiversitet og økosystemtjenester indgår ikke i de nationale regnskaber (som
f.eks. finansloven)

Incitamenter og støtteordninger, som
er skadelige for biodiversitet er elimineret, udfaset eller omdannet med
henblik på at minimere eller undgå
negative effekter

Der foreligger ingen konkrete planer med
tidsfrister for hvordan skadelige subsidier og
støtteordninger kan udfases
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Bæredygtig produktion
Naturlige levesteder
Bæredygtigt fiskeri

Positive incitamenter for beskyttelse
og bæredygtig brug af biodiversitet
er udviklet og anvendt

Der findes en række tilskudsordninger til
naturformål, herunder fremme af biodiversitet
i private skove, vådområder m.v.

Regeringen, erhvervslivet og
interessenter på alle niveauer har
taget skridt til at opnå eller har
implementeret planer for
bæredygtig produktion og forbrug...

Der er uoverensstemmelse mellem regeringens politiske mål og investeringer. Det er
frivilligt for virksomheder og interessenter i
øvrigt, om man vil inddrage biodiversitetshensyn

...og holder effekterne af forbrug af
naturressourcer godt inden for de
økologiske grænser

Natur, miljø og klima overbelastes stadig af
dansk produktion og forbrug – trods
eksempelvis fald i udledning af drivhusgasser

Tilbagegangen i skovarealet er som
minimum halveret og hvor muligt
bragt tæt på nul

Skovarealet er i fremgang. Dog har udviklingen
været størst i produktionsskov med nåletræer

Tilbagegangen i naturlige levesteder
er som minimum halveret og hvor
muligt bragt tæt på nul

Stadig nogen tilbagegang i de § 3-beskyttede
levesteder. Særligt fersk eng og overdrev har
fået mindre plads

Degradering og fragmentering er
betydeligt reduceret

Alle naturlige levesteder, herunder skove og
de lysåbne naturtyper, er fortsat fragmenterede og generelt af lav kvalitet

Alle bestande af fisk, hvirvelløse dyr
og vandplanter er forvaltet og udnyttet bæredygtigt, lovligt og gennem
økosystembaserede metoder

Der er fortsat mange fiskebestande, som ikke
fiskes bæredygtigt (f.eks. torsk i Vestlig Østersø og Kattegat og ål). Enkelte bestande er i
fremgang (f.eks. torsk og rødspætte i Nordsøen)

Genopretningsplaner og målsætninger er på plads for alle overfiskede
arter

Der er genopretnings- og forvaltningsplaner på
plads for bl.a. torsk, sild og brisling i Østersøen
og ål. Til gengæld er der fortsat mange arter,
hvor der ikke findes forvaltningsplaner

Fiskeri har ingen betydende negativ
effekt på truede arter og sårbare
økosystemer

Mange marine økosystemer er negativt påvirket af fiskeri med bundslæbende redskaber,
som fortsat er meget udbredte i danske fiskerier. Flere fiskerier (f.eks. jomfruhummer) har
høj bifangst af fisk og bunddyr. Muslinger
fiskes med skrabere inkl. i naturbeskyttelsesområder. Hajer og rokker trues af fiskeri.
Bifangst af marsvin i Østersøen er fortsat
problematisk

Fiskeriets effekt på bestande, arter
og økosystemer er inden for sikre
økologiske grænser

Fiskeri er fortsat en stor presfaktor på marine
økosystemer og påvirker biodiversitet, fiskebestande, havets fødenet, havbundens tilstand m.m. Regulering af fiskeri i naturbeskyttelsesområder er delvist kommet i gang
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Bæredygtig forvaltning
Forurening
Invasive arter
Sårbare økosystemer

Arealer med landbrug er forvaltet
bæredygtigt, så beskyttelse af biodiversitet sikres

Kun knap 7 % af landbrugsarealet er dyrket
økologisk. Regeringen droppede i 2015 målsætningen fra 2009 om at fordoble det økologiske areal inden 2020

Akvakultur er forvaltet bæredygtigt,
så beskyttelse af biodiversitet sikres

Med Landbrugspakken er nye store tilladelser
givet til udledning af kvælstof fra akvakultur.
Ca. 20 % af akvakulturen er ASC-certificeret

Arealer med skovbrug er forvaltet
bæredygtigt, så beskyttelse af biodiversitet sikres

Under halvdelen af det samlede skovareal er
miljøcertificeret. Der mangler en kortlægning
af naturmæssigt værdifulde skove, men ventes
færdig i 2019

Alle forurenende stoffer er bragt til
niveauer, der ikke er skadelige for
økosystemfunktioner og biologisk
mangfoldighed

Der mangler viden og planer på området,
samtidig med at overvågningen i nogle tilfælde
svækkes. Miljøstyrelsen foreslår at lempe de
danske regler for sprøjtemidler

Overskud af næringsstoffer er bragt
til niveauer, der ikke er skadelige for
økosystemfunktioner og biologisk
mangfoldighed

Stort set alle naturtypers tålegrænser er overskredet. Som konsekvens af udfasning af
norm-reduktionen i Landbrugspakken, vurderes det, at udledningen af kvælstof og fosfor
vil stige

Invasive arter er identificerede og
prioriterede

En analyse af spredningsveje fra 2014
identificerer prioriterede og nye arter. Den
danske Sortliste er dog ikke opdateret siden
2008

Spredningsveje er identificerede og
prioriterede

Afdækket i analysen af spredningsveje fra
2014

Prioriterede arter er under kontrol
eller udryddet

Nogle, men utilstrækkelige, indsatser – f.eks.
mårhund og mink

Indsatser for forvaltning af spredningsveje er på plads med henblik på
at forebygge invasive arters introduktion og etablering

EU-forordning og uddybende dansk bekendtgørelse er trådt i kraft i 2016. EU-dødslisten
mangler dog flere væsentlige arter i forhold til
relevante danske invasive arter. Den nationale
handlingsplan fra 2009 er endnu ikke revideret

I 2015 er forskellige typer pres fra
menneskelige aktiviteter på koralrev
og andre sårbare økosystemer påvirket af klimaforandring eller havforsuring minimeret med henblik på at
bevare deres integritet og funktioner

Landbrugspakken vil føre til forringelser i
miljøkvaliteten i klimasårbare fjorde, søer og
vandløb. Der mangler en samlet indsats for at
sikre strandenge mod forventede
havstigninger
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Naturbeskyttelse
Truede arter

Mindst 17 % af landarealet inkl.
ferskvandsområder er beskyttet

4,9 % af Danmarks landareal er fredet, 9,5 %
er beskyttet som § 3-område og 8,3 % er
omfattet af Natura 2000-beskyttelse. Der er et
stort overlap mellem disse arealer, og en stor
andel indeholder andet end natur bl.a. landbrug og bebyggelse

Mindst 10 % af havarealet og kystområderne er beskyttet

18,1 % af det danske havareal er udlagt som
beskyttede Natura 2000-områder. I mange
tilfælde er kun en mindre del af arealet beskyttet mod fiskeri og/eller bundtrawl

Områder som er særligt vigtige for
biodiversitet og økosystemtjenester
og som er økologisk repræsentative
er beskyttede

Mange vigtige og økologisk repræsentative
naturområder på land er beskyttede. Dog
mangler i høj grad beskyttelse af vigtige skovøkosystemer. For det marine område er vigtige naturtyper som boblerev og stenrev indeholdt i Natura 2000, men en fyldestgørende
marin kortlægning mangler

Beskyttede områder er effektivt og
ligeligt forvaltede

Selvom de nye Natura 2000-planer er vedtaget, er der flere mangler i forvaltningen. Mangelfuld overvågning, registrering og håndhævelse gør at beskyttelsen i flere tilfælde er
utilstrækkelig. På det marine område er der i
kun 14 ud af 91 områder med rev og boblerev
indført begrænsning af bundtrawl og ofte kun
på et lille areal

Beskyttede områder er velforbundne
og integrerede i bredere hav- og
landskaber

Med få undtagelser er de beskyttede områder
på land små og spredt beliggende. Nationalparkernes potentielle betydning som store
sammenhængende naturområder er udvandet

Udryddelsen af kendte truede arter
er forebygget

2.262 arter svarende til 28 % af de vurderede
danske arter er rødlistede – dvs. forsvundet,
truede, sårbare eller nært truede. Der foreligger kun forvaltningsplaner for 38 af disse
arter. En overordnet national artsforvaltningsplan findes ikke

Truede arters beskyttelsesstatus,
særligt for arter med størst tilbagegang, er forbedret og opretholdt

Af de 369 kritisk truede arter ligger der kun
forvaltningsplan på én enkelt art, dagsommerfuglen hedepletvinge. Den tidligere lovede
nationale artsforvaltningsplan erstattes med
en overordnet strategi
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Genetisk diversitet
Økosystemtjenester
Naturgenopretning
Nagoya-Protokollen

Den genetiske diversitet hos de dyrkede planter, herunder socioøkonomisk og kulturelt værdifulde
arter, er bevaret

Danmark indgår i den fælles nordiske genbank
for plantemateriale NordGen. Fødevareplanter
og deres vilde slægtninge og bevaringsstatus
er blevet registreret og kortlagt. Der er nedsat
et udvalg hvis hovedformål er at bevare gamle
sorter

Den genetiske diversitet hos husdyr
og deres vildtlevende slægtninge,
herunder socio-økonomisk og kulturelt værdifulde arter, er bevaret

Et bevaringsudvalg er blevet nedsat til at
rådgive om, og fremme indsatsen til, bevaring
af genressourcer hos oprindelige danske husdyr

Strategier for minimering af genetisk
erosion og beskyttelse af deres genetiske variation er udviklet og implementeret

Der findes ikke en overordnet strategi, men
der er vedtaget en bekendtgørelse om tilskud
til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyrracer og plantesorter

Økosystemer, som leverer grundlæggende tjenester herunder tjenester
relateret til vand, og bidrager til
sundhed, levebrød og trivsel, er
genoprettet og beskyttet…

Der er enkelte tegn på fremdrift især for skovøkosystemer, hvor skovrejsning giver øget
kulstoflagring og grundvandsbeskyttelse.
Derimod er der negativ udvikling for flere
marine og landbaserede økosystemer og
grundvand, der påvirkes negativt af øget kvælstofudledning og pesticider

…under hensyntagen til kvinder,
oprindelige folk og lokale samfund
samt fattige og sårbare mennesker

---

Ikke vurderet

Økosystemernes robusthed og bidraget fra biodiversitet til kulstoflagring
er øget gennem bevaring og genopretning

Der findes ikke et samlet overblik over gennemført naturgenopretning eller en samlet
strategi eller koordineret indsats for naturgenopretning i Danmark

Mindst 15 % af skadede økosystemer
er genoprettet og bidrager derved til
minimering af klimaforandringerne
og til klimatilpasning samt bekæmpelse af ørkenspredning

Der er igangsat en række indsatser til naturgenopretning af bl.a. stenrev, strandenge og
søer

I 2015 er Nagoya-protokollen om
adgang til genetiske ressourcer og
ligelig fordeling af udbyttet derfra
trådt i kraft

Underskrevet og ratificeret

Nagoya-protokollen er operationel og
i overensstemmelse med national
lovgivning

Implementeret i dansk lovgivning
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National strategi
Oprindelige folks viden
Deling af viden
Finansiering

I 2015 har hver part udarbejdet en
opdateret national biodiversitetsstrategi og handlingsplan

Den tidligere regering indmeldte i 2014 Naturplan Danmark som Danmarks strategi og
handlingsplan for biodiversitet.

Den nationale biodiversitetsstrategi
er vedtaget og implementeret som et
effektivt politisk instrument

En FN-analyse fra 2016 viser, at Danmarks
nationale biodiversitetsstrategi (Naturplan
Danmark) er utilstrækkelig og ikke lever op til
et eneste af de 20 Aichi-mål

Oprindelige folks og lokale samfunds
traditionelle viden, opdagelser og
metoder til beskyttelse og bæredygtig udnyttelse af biodiversitet og
deres traditionelle udnyttelse af
biologiske ressourcer er respekteret
og fuldt integreret i implementeringen af konventionen

---

Ikke vurderet, da målet er mere relevant i en
grønlandsk kontekst end i en national dansk
sammenhæng

Den vidensbase og de teknologier,
der relaterer sig til biodiversitet, dens
værdier, funktioner, status og trends,
samt konsekvenserne af biodiversitetstab, er forbedret

Der er fortsat store huller i vores viden om
danske arter og biodiversitet. En forbedret
kortlægning af skovene er sat i gang. Der er
igangsat kortlægning af marine levesteder og
ATLAS-undersøgelser af saltvandsfisk

Den samlede viden om biodiversitet
er bredt delt, overført og anvendt

Viden og data er blevet mere tilgængelige bl.a.
via miljoeportalen.dk. Der findes ikke en statslig artsportal, og meget viden er svært tilgængelig

Mobiliseringen af finansielle ressourcer til at implementere den strategiske plan for biodiversitet for 20112020 er øget væsentligt fra niveauet i
2010

Danmarks biodiversitetsorienterede udviklingsstøtte har været kraftigt nedadgående
siden 2015. Senest er det planlagt at afvikle
støtten til GEF, som er en direkte finansieringskilde til FN’s Biodiversitetskonvention
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5. Uddybende begrundelser for vurderingen
I vurderingen af biodiversitetsmålene i kapitel 4 er 5-trinsskalen illustreret som pile i forskellige farver. Neden for er vurderingen blot angivet som et tal for overskuelighedens skyld. Vurderingen følger denne 5trinsskala:
5: På vej mod at opfylde målet inden 2020
4: På vej mod at nå målet i 2020
3: Fremskridt men ikke tilstrækkeligt til at nå målet i 2020
2: Ingen fremskridt overhovedet
1: Tilbageskridt i forhold til at nå målet

Aichi-biodiversitetsmål
Mål 1:
Befolkningen er bekendt
med de værdier, der knytter
sig til biodiversitet

Vurdering
2016
2

Begrundelse

3

En EU-undersøgelse af befolkningens kendskab til biologisk mangfoldighed viser, at
kun 23 % af de adspurgte danskere ved hvad biodiversitet er.
Der findes i dag relevant borger-rettet information om biodiversitet på SVANA’s
4
hjemmeside .
Der findes et lettere forældet undervisningsmateriale til folkeskolens ældste klasser,
5
gymnasier mv. på SVANA’s hjemmeside .

Befolkningen er bekendt
med de skridt, de kan tage,
for at beskytte og udnytte
biodiversitet bæredygtigt
Mål 2:
Værdien af biodiversitet er
integreret i nationale og
lokale udviklings- og fattigdomsbekæmpelsesstrategier
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Der er endnu ikke gennemført en landsdækkende folkeoplysningskampagne eller
tilsvarende, der over for befolkningen sætter fokus på værdierne ved biodiversitet
eller hvad man kan gøre for at beskytte naturen.
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Danmarks Udviklingspolitiske og Humanitære strategi, Verden 2030, forventes vedta6
get i et politisk forlig snarest. Ifølge regeringens seneste udkast skal strategien bidrage til at realisere FNs Globale Verdensmål frem mod 2030. I strategien har man
dog valgt at prioritere enkelte mål, hvor det argumenteres, at Danmark har særlige
interesser, og de to mål der direkte relaterer sig til biodiversitet (Mål 14: Livet i havet;
og Mål 15: Livet på land) er ikke prioriteret i udviklingslandene.
Hvad der til et vist omfang relaterer sig til biodiversitet falder under ”inklusiv, bæredygtig vækst og udvikling” som er ét af fire strategiske indsatsområder. Her vil Danmark investere i bæredygtig vækst og udvikling med fokus på bl.a. energi, vand,
landbrug og fødevarer. Således prioriteres Mål 6: Rent vand; Mål 7: Bæredygtig
Energi; og Mål 12: Ansvarlig forbrug og produktion. Men disse mål er kun prioriteret i
”transitions- og vækstøkonomierne” og ikke i de ”fattige og stabile lande” eller de
”fattige og skrøbelige lande og regioner”. Det er i de sidste to landekategorier, hvor
hoveddelen af fattigdomsbekæmpelsen og den finansielle tyngde af udviklingsbistanden kommer til at ligge.
Samlet set vurderes det derfor, at værdien af biodiversitet ikke er prioriteret i udkastet og fremgår således ikke som en central faktor for fattigdomsbekæmpelse.

Værdien af biodiversitet er
integreret i nationale og
lokale planlægningsprocesser
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Værdien af biodiversitet indgår ikke i de nationale og kun i begrænset omfang i
kommunale planlægningsprocesser.
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Værdien af biodiversitet er
på passende vis integreret i
nationale regnskaber og
rapporteringssystemer
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Værdien af biodiversitet indgår ikke i de nationale regnskaber (som f.eks. finansloven). Der er i Danmark ikke besluttet en metode til at lade værdier ved biodiversitet
indgå i de nationale regnskaber og rapporteringssystemer. Men Danmarks Statistik
har udviklet metoder til grønne nationalregnskaber og grønt BNP på baggrund af FN7
metoder .
Miljøministeriet har givet støtte til udarbejdelsen af en dansk forskningsrapport, som
giver en status over kortlægningen af økosystemer, økosystemtjenester og biodiver8
sitet i Danmark . I rapporten gives også en status over relevant viden og data for
kortlægning af den økonomiske værdi knyttet til økosystemtjenester og biodiversitet.
Det er et vigtigt skridt, til at kunne integrere værdier ved biodiversitet i det nationale
regnskab.
Via Nordisk Ministerråd er der blevet udført et indledende udredningsarbejde om
nordiske økosystemtjenester og deres samfundsværdi, hvilket i 2012 resulterede i en
9
slutrapport .

Mål 3:
Incitamenter og støtteordninger, som er skadelige for
biodiversitet er elimineret,
udfaset eller omdannet med
henblik på at minimere eller
undgå negative effekter

Positive incitamenter for
beskyttelse og bæredygtig
brug af biodiversitet er udviklet og anvendt
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I 2015 blev rapporten ”Naturpleje – en analyse af de udfordringer lodsejere og dyre10
holdere oplever” udarbejdet. Ligeledes har IEEP i 2009 udarbejdet en metode til
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identifikation af miljøskadelige subsidier . Men i Danmark mangler der stadig en
fuldstændig gennemgang af miljø- og naturskadelige subsidier på tværs af sektorer.
Der foreligger heller ikke en konkret plan med tidsfrister for, hvordan skadelige subsidier og støtteordninger udfases, og erstattes af incitamenter og støtteordninger
som enten gavner eller er uskadelige for den biologiske mangfoldighed. Det gælder
ikke mindst landbrugssektoren, hvor den direkte landbrugsstøtte fra EU på årligt ca. 7
mia. kr. i høj grad fremmer en intensiv produktion, der har en række skadelige effekter for naturen.

3

Med Naturpakken fra 2016 er oprettet en tilskudsordning på i alt 105 mio. kr. fordelt
over 10 år til private skovejere til fremme af natur og biodiversitet. Naturstyrelsen og
SVANA har også en række tilskudsordninger til vådområder, beplantning, skovrejsning m.v., der kan bidrage til at fremme biodiversiteten på privatejede arealer. Puljerne kommer primært fra EU’s landdistriktsmidler.
EU giver mulighed for, at op til 15 % af den direkte landbrugsstøtte (i alt ca. 7 mia.
årligt til DK) kan overføres til miljø- og udviklingsformål under landdistriktsmidlerne.
Men Danmark overfører kun 6 % i 2016 og 7 % i 2017-19. Ved at overføre 15 % ville
naturbeskyttelsen kunne få et stort løft.
Der mangler generelt tilskudsordninger og incitamenter til at begrænse naturskadelige påvirkninger fra intensivt landbrug herunder ammoniak- og kvælstoftab fra husdyrproduktionen.

Mål 4:
Regeringen, erhvervsliv og
interessenter på alle niveauer har taget skridt til at opnå
eller har implementeret
planer for bæredygtig produktion og forbrug…
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Målet om 50 % genanvendelse af alt husholdningsaffald inden 2022 i regeringens
12
ressourcestrategi fra 2013 skulle senest i oktober 2014 udmøntes i kommunale
affaldsplaner. Forslagene til kommunale affaldsplaner afslører dog et gab mellem det
opstillede mål og de planlagte indsatser, som efter vores overbevisning, gør det
meget svært, at 2022-målet nås. Dertil kommer at efterårets snak om forsyningsstra13
tegien har skabt usikkerhed ude i kommunerne, og sat forskellige initiativer i stå.
14

Affaldsstatistik for 2014 (der kom i september 2016) viser en lille fremgang i andelene af genanvendelse (hhv. 67 % for al genanvendelse og 43 % for genanvendelse af
husholdningsaffald). Skal 2022-målet nås, skal der mere fart på udviklingen.
14

I januar 2015 kom den tidligere Regering med en strategi for affaldsforebyggelse. Det
er desværre ikke nogen visionær plan, da den genbruger gamle penge og mangler
stærke virkemidler. Det er derfor svært at se, at denne plan kommer til at sætte
fokus på ressourceeffektivitet og fremme den cirkulære økonomi.
Der er ikke overensstemmelse mellem politiske mål og investeringer i affaldsforbrændingsanlæg. Der investeres stadig i nye forbrændingsanlæg og vi har en overkapacitet, hvilket betyder at vi importer over 200.000 tons affald om året. Dette tal
forventes at stige samtidig med, at der mangler en national strategi for udfasning af
overkapacitet.
15

Den tidligere regering udgav i april 2015 strategien ”Danmark uden affald” , der har
fokus på bæredygtigt forbrug i såvel den private som den offentlige sektor. Så vidt
vides fastholder den nuværende regering denne strategi, men vi mangler at se handling bag målsætningerne.
Regeringen nedsatte i efteråret 2016 et ”cirkulær økonomi rådgivnings panel”, bestående af en række erhvervsfolk. De skal komme med forslag til, hvordan vi fremmer
cirkulær økonomi i danske virksomheder. Desværre er fokus primært på jobskabelse
og vækst på bundlinjen.
Der mangler fortsat opstramning af den offentlige grønne indkøbspolitik.
Det er frivilligt for virksomheder og interessenter i øvrigt, om man vil inddrage biodiversitetshensyn i sin virksomhedsstrategi og produktion.
Rådet for samfundsansvar (CSR), blev oprettet i 2010 med det formål at rådgive
virksomheder i at tage sociale og miljømæssige hensyn. Rådets mandatperiode løber
til og med 2015. Det er nu slået sammen med andre råd, så det eksisterer i realiteten
ikke længere.
...og holder effekterne af
forbrug af naturressourcer
godt inden for de økologiske
grænser
Mål 5:
Tilbagegangen i skovarealet
er som minimum halveret og
hvor muligt bragt tæt på nul
Tilbagegangen i naturlige
levesteder er som minimum
halveret og hvor muligt bragt
tæt på nul
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Natur, miljø og klima overbelastes stadig af dansk produktion og forbrug – trods
eksempelvis fald i udledning af drivhusgasser. Se i øvrigt oven for.

5

Skovarealet er i fremgang og udgør i dag 14,5 % af Danmarks landareal. Dog har
16
udviklingen været størst i produktionsskov med nåletræer.
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Fra resultaterne af Naturstyrelsens opdateringsprojekt, afsluttet i år, fremgår det, at
det samlede § 3- beskyttede areal går en smule tilbage (0,6 %) i perioden 199517
2014 . Altså overstiger den tabte natur, den nytilkomne. Inden for de enkelte habitater er tendensen, at fersk eng, hede, mose og overdrev går tilbage, mens strandeng
samt søer og vandhuller går frem. Fersk eng er den naturtype der er gået mest tilbage (2,9 %), mens søer og vandhuller har haft en positiv arealudvikling på 2,3 %. Uagtet at det samlede areal er stort set uændret, betyder tilbagegangen af en række af
naturtyperne altså mindre plads til de arter, der er tilknyttet.
Samtidig ses indikationer på, at kvaliteten af den nye natur er ringere end kvaliteten
af den i forvejen registrerede § 3-natur.
Regeringen har ikke gjort det lovpligtigt at vurdere naturkvaliteten eller økosystemernes tilstand i de § 3-beskyttede områder, i skove uden for Natura 2000områderne eller marint. § 3-områder kan som følge af manglende pleje vokse ud af
15

beskyttelsen. Artikel 17 rapporteringen under habitatdirektivet fra 2014 giver et klart
billede af, at naturtilstanden er ugunstig for langt de fleste lysåbne naturtyper og
18
samtlige skovnaturtyper .
Degradering og fragmentering er betydeligt reduceret
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Levestederne på land er fortsat generelt for små og isolerede og stærkt påvirkede af
næringsstoffer, og der mangler pleje på majoriteten af de lysåbne lokaliteter, og dødt
ved, veterantræer og vand i skovene. Levesteder er fortsat genstand for reduktion og
opsplitning ved anlæg af ny infrastruktur.
Der er med ’Naturpakken’ blevet oprettet en pulje på 28,7 mio. kroner (2017-2019)
til opkøb af arealer for at skabe mere sammenhæng i naturen i det åbne land.

Mål 6:
Alle bestande af fisk, hvirvelløse dyr og vandplanter er
forvaltet og udnyttet bæredygtigt, lovligt og gennem
økosystembaserede metoder

3
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Af EU’s fælles fiskeripolitik fremgår, at alt fiskeri skal ske, så der kan sikres maksimalt bæredygtigt udbytte (MSY) senest i 2020. Der er en række bestande i de danske
farvande, som er i fremgang. Torsk, kuller og sej i Nordsøen befiskes eksempelvis i
overensstemmelse med MSY i 2016, ligesom det også er tilfældet for flere jomfruhummerbestande. Mange bestande overfiskes dog fortsat (f.eks. torsk i Vestlig Øster20
sø), og der mangler fortsat en MSY-vurdering for en stor del af arterne .
Kattegat-torsk er fortsat langt under biologisk sikre grænser men fiskes alligevel bl.a.
som bifangst i jomfruhummerfiskeriet. Ål fiskes fortsat trods en videnskabelig rådgiv21
ning som anbefaler nul-fangst . Der mangler udpræget viden om tilstanden hos både
en række kommercielle arter og især ikke-kommercielle arter.

Genopretningsplaner og
målsætninger er på plads for
alle overfiskede arter
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Der er genopretnings- og forvaltningsplaner på plads for flere overfiskede bestande,
bl.a. torsk, sild og brisling i Østersøen og ål. Til gengæld er der fortsat mange arter,
for hvilke der ikke findes hverken bestandsrådgivning eller forvaltningsplaner (stenbider, havtaske, fjæsing m.fl.).
Aktuelt sikrer hverken EU-regler eller danske regler tilstrækkelig beskyttelse eller
genopretning af den stærkt truede bestand af europæisk ål på trods af, at den videnskabelige rådgivning anbefaler totalt fiskeristop.

Fiskeri har ingen betydende
negativ effekt på truede
arter og sårbare økosystemer
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Bundslæbende redskaber er fortsat meget udbredte i danske fiskerier og flere danske
fiskerier (f.eks. jomfruhummer) har meget høje bifangster af fisk, bunddyr m.m.
Muslinger fiskes med skrabere inkl. i naturbeskyttelsesområder. Langsomt voksende
bruskfisk som hajer og rokker trues af fiskeri. Bifangst af marsvin i Østersøen er fortsat problematisk. Mange marine økosystemer er ekstremt sårbare over for og meget
påvirket af bundslæbende fiskeri.
Der mangler fortsat forbud mod brug af bundslæbende fangstredskaber, der skader
arter og deres levesteder, i størstedelen af de 97 marine Natura 2000-områder.

Fiskeriets effekt på
bestande, arter og økosystemer er inden for sikre
økologiske grænser
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Fiskeri er fortsat en signifikant presfaktor på marine økosystemer og påvirker biodiversitet, fiskebestande, havets fødenet, havbundens tilstand m.m. Regulering af
fiskeri i naturbeskyttelsesområder er så småt kommet i gang, og der er udpeget
områder til beskyttelse af den bløde bund i Kattegat, men det er uvist, hvordan forvaltningen bliver.
Danmark er ved at udarbejde et indsatsprogram, der som del af forpligtelserne under
EU’s havstrategidirektiv skal medvirke til at opnå god miljøtilstand i havet i 2020, men
det præcise indhold og virkemidler er fortsat ukendt. Som en del af indsatsprogrammet besluttede Miljø- og Fødevareministeriet i foråret 2016 at beskytte seks områder
2
i Kattegat (i alt 590 km ) for at beskytte den bløde havbund. Beskyttelsen inkluderer
forbud mod brug af bundtrawl, dumpning af oprenset sand og grus og indvinding af
råstoffer. De udpegede beskyttede områder bærer i høj grad præg af, at man har
16

ønsket at begrænse deres påvirkning af fiskerimulighederne i Kattegat.
Mål 7:
Arealer med landbrug er
forvaltet bæredygtigt, så
beskyttelse af biodiversitet
sikres

2

Langt hovedparten af landbrugsarealet drives konventionelt med brug af sprøjtemidler og kunstgødning. I 2015 blev 6,8 % af landbrugsarealet drevet efter økologiske
22
principper. Det er en stigning på 2 % siden 2014 og 20 % siden 2007 . I 2015 er de
seneste års stagnation i det økologisk dyrkede areal vendt. Der er anmeldt 41.000 ha
til omlægning. Halvdelen af ansøgerne i 2016 er nye økologer, der omlægger fra
konventionelt landbrug til økologisk produktion.
Regeringen droppede sidste år målsætningen fra 2009 om at fordoble det økologiske
areal i 2020.

Akvakultur er forvaltet bæredygtigt, så beskyttelse af
biodiversitet sikres

1

Regeringen har med landbrugspakken tildelt akvakulturbrug 423 tons ekstra kvælstofudledning til dambrug og kystnære havbrug samt 800 tons ekstra kvælstof til nye
offshore havbrug. Ifølge den seneste Punktkilderapport fra 2015 udledte dambrug ca.
23
688 tons kvælstof og havbrug ca. 352 tons . Det er altså en markant forøgelse af
vandmiljøbelastningen med yderligere kvælstof (samt fosfor og organisk stof), der er i
sigte. Regeringens forslag til en strategi for bæredygtig akvakultur, redegør ikke for
miljøkonsekvenserne ved at øge produktionen.
Ca. 20 % af den danske akvakultur er ASC-certificeret (Aquaculture Stewardship
24
Council) .

Arealer med skovbrug er
forvaltet bæredygtigt, så
beskyttelse af biodiversitet
sikres

3

Der er i Danmark endnu ingen fuldstændig kortlægning af naturmæssigt værdifulde
skove, og (derfor) heller ingen generel beskyttelse af nøgle-biotoper eller lignende.
Der er derfor en reel risiko for at sådanne skovområder fortsat forsvinder. Kortlægningen er dog sat i gang og forventes afsluttet i 2019.
De 18 % af skovarealet, der er statsskov, er certificerede efter både FSC og PEFCstandarderne. Under halvdelen af det samlede skovareal er certificeret som bæredygtigt i 2016. FSC: 214.059 ha (34 %) og PEFC: 257.925 ha (41 %). Størsteparten af
25
disse skove er dobbeltcertificerede .
Udtag af ved til flisning til brug i biologisk energiproduktion er fortsat stigende og
skaber bekymring for mængden af dødt ved i driftsskove.

Mål 8:
Alle forurenende stoffer er
bragt til niveauer, der ikke er
skadelige for økosystemfunktioner og biodiversitet

3

Pesticid-strategien 2013 -2015 er forlænget og gælder til og med 2016. Den indeholdt
en afgiftsforøgelse på de mest belastende pesticider, heriblandt insekticider. Det
affødte en hamstring af visse midler op til 2013 og et efterfølgende fald i salget.
Vurderet alene på salgstal fra i år, ses en positiv effekt, målt på pesticid-belastningen.
Dog kan det forventes, at der stadig vil være et lager, der ikke endnu ikke er brugt op.
Det kan ændre billedet, når de reelle tal fra land-mændenes sprøjtejournaler foreligger.
Til forhandlingerne om den ny pesticidstrategi 2017-2020, foreslår Miljøstyrelsen at
lempe de danske regler for godkendelse af sprøjtemidler. For en række nedbrydningsprodukter foreslås grænseværdien hævet 7,5 gange. Det vil, efter Miljøstyrelsens vurdering, betyde, at 5 – 7 midler, som i dag ikke er godkendte, kan blive godkendt.
Direktivet om bæredygtig brug af pesticider er mangelfuldt implementeret i forhold
til brug af pesticider i Natura 2000 områder.
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Der mangler en plan for reduktion af ammoniak og NOx-partikler fra trafik og industri
samt opfølgende regulering.
Der mangler en plan for nedbringelse af den industrielle forurening, der påvirker
biodiversitet, herunder forureningen fra energiproducerende anlæg baseret på fossile brændstoffer og affald.
I NOVANA overvågningsprogrammet frafalder parameteren ”effektmålinger af miljøfremmede stoffer i marine dyr/fisk”
Overskud af næringsstoffer,
bragt til niveauer, der ikke er
skadelige for økosystemfunktioner og biologisk mangfoldighed.

1
Udledningen af kvælstof (N) til havet skal reduceres fra et niveau i 2015 på ca. 57.000
til 42.000 t N per år for at skabe det nødvendige grundlag for at opnå god økologisk
26
tilstand jf. EU’s Vandrammedirektiv. Beregninger af forskere fra KU viser, at Landbrugspakken, modsat hvad regeringen lover, vil føre til en merudledning af kvælstof
og fosfor, og der derfor i 2021 vil udledes et sted mellem 62-66.000 t N til havet. Det
efterlader et indsatsbehov på mellem 20-24.000 t N for at nå målsætningen på
42.000 t N. Selv hvis den optimistiske baseline medregnes, vil der være langt til at nå
målet.
Der mangler sikring af kontinuerlig pleje af de ca. 375.000 ha plejekrævende lysåben
natur, hvilket vil gøre naturtyperne mindre sårbare for forhøjede næringsstofniveau27
er. I dag er stort set alle naturtypernes tålegrænser overskredet . KU/IFRO vurderer i
28
en rapport , at ammoniakudledninger fra landbruget, der er den primære kilde, i
2020 vil være nedbragt mellem 21 og 23 % i forhold til 2005, hvilket er tæt på det
danske mål om en reduktion på 24 %.

Mål 9:
Invasive arter er identificerede og prioriterede

4

Nye og prioriterede arter er beskrevet i en analyse af de invasive arters spredningsve29
je fra 2014 . Den danske Sortliste består af 62 arter og Observationslisten af 47
arter.

Spredningsveje er identificerede og prioriterede

4

Er beskrevet i ovenfor nævnte analyse fra 2014.

Prioriterede arter er under
kontrol eller udryddet

3

Evalueringen af indsatsen viser, at det med den nuværende indsats ikke er muligt at
nå det fastsatte mål om udryddelse af mårhund. Man har ligeledes opgivet at udrydde minken, og trods større indsatser udgør den fortsat store og reelle problemer
lokalt, for særlig de jordrugende fugle. Andre invasive arter på Sortlisten er bedre
under kontrol, men det er ikke muligt at hindre spredningen.

Indsatser for forvaltning af
spredningsveje er på plads
med henblik på at forebygge
invasive arters introduktion
og etablering

3

Europa-Parlamentet har vedtaget en forordning om håndtering af invasive arter, der
er direkte bindende for medlemsstaterne (april 2014). Forordningen er bekendtgjort i
Danmark i BEK nr. 1088 af 18/07/2016: Bekendtgørelse om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter.
I august 2016 trådte den såkaldte EU-dødsliste i kraft, der forpligter medlemslandende til at håndtere de 37 invasive arter, der er på listen. Den indebærer bl.a. et handelsforbud. 12 af arterne er at finde i Danmark. EU-listen mangler flere betydelige
arter i en dansk kontekst, såsom kæmpe bjørneklo og rynket rose.
Den tilsvarende danske Sortliste er officielt ikke opdateret siden 2008. Der er dog
udarbejdet en analyse af de invasive arters spredningsveje i 2014 (nævnt ovenfor), og
i denne ligger grundlaget for en opdatering af den danske sortliste. Tilbage i 2009
blev der udarbejdet en national handlingsplan, som beskriver de overordnede rammer for indsatsen mod invasive arter. Denne handlingsplan skulle ifølge planen være
revideret i 2016.

18

Mål 10:
I 2015 er de forskellige typer
pres fra menneskelige aktiviteter på koralrev og andre
sårbare økosystemer påvirket af klimaforandring eller
havforsuring minimeret med
henblik på at bevare deres
integritet og funktioner.

1

Østersøen og fjorde (f.eks. Limfjorden) er truet af klimaforandringer blandt andet
fordi varmere vandtemperaturer kan ændre artssammensætningen, men også fordi
der med tiden forventeligt vil komme mere regnvand og afløb af næringsstoffer fra
30
land (kvælstofudvaskning), som kan medføre algeopblomstring og dermed iltsvind .
Det er endnu usikkert hvor stor en betydning forsuring af danske marine økosyste31
mer vil få .
Med Landbrugspakken fra 2016 blev en ny gødskningslov vedtaget, hvilket medførte
at de reducerede gødskningsnormer blev fjernet. Som følge heraf vil der bliver tilført
mere næring på de danske marker. Det er hensigten, at der skal kompenseres for
denne ekstra kvælstofudledning ved bl.a. frivillig udtagelse af landbrugsjord til minivådområder, men der er fortsat usikkerhed omkring, hvordan en sådan ordning skal
konstrueres, hvorfor effekten er usikker. Den forventede stigning i næringsstoftilførs32
len vil føre til forringelser i miljøkvaliteten i de kystnære områder og i søer og vandløb og således føre til en negativ udvikling i sårbare danske økosystemers integritet
og funktioner.
Strandenge og andre lavtliggende naturtyper er også truet af klimaforandringer, som
potentielt vil medføre en stigning af havniveauet og dermed (oftere) oversvømme
33
områderne . Selv om strandenge er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, mangler der en indsats for at sikre strandenge som naturtype og levested på langt sigt.
Gennem Naturpakken er der vedtaget et LIFE-projekt på Samsø, der skal fremtidssikre strandenge mod havstigninger ved at inddrage bagvedliggende arealer i forvaltningen. Andre strandenge i Danmark er ikke inkluderet.

Mål 11:
Mindst 17 % af landarealet
inkl. ferskvandsområder er
beskyttet

Mindst 10 % af havarealet og
kystområderne er beskyttet

2

I Danmark er 4,9 % af landarealet fredet, 9,5 % er beskyttet som såkaldte § 3områder og 8,3 % er omfattet af Natura 2000-beskyttelse. Der er et stort overlap
34
mellem disse udpegninger, så det samlede berørte areal udgør ca. 13 % . En stor del
af de udpegede områder indeholder imidlertid andet end natur såsom bebyggelse,
landbrug, veje og produktionsskov. Kun knap en tredjedel af Natura-2000 arealet
udgøres af habitatnaturtyper.

3

18,1 % af det danske havareal, fordelt på 97 områder, er udlagt som beskyttede
marine områder som en del af Natura 2000-netværket. Der er stor forskel på graden
af beskyttelse i de marine Natura 2000-områder, og i mange tilfælde er det reelt kun
en mindre del af arealet, der er beskyttet mod fiskeri og/eller bundtrawl (se nedenfor).
Hidtil er det kun for rev og boblerev, at der er udviklet fiskeriregulering og ikke for
øvrige habitattyper (f.eks. sandbanker). Regulering forventes dog indført for flere
revområder i 2017. Hertil kommer, at Miljø- og fødevareministeriet i foråret 2016
2
besluttede at beskytte seks områder i Kattegat (i alt 590 km ) for at beskytte den
bløde havbund som led i Havstrategiens indsatsprogram. Beskyttelsen inkluderer
forbud mod brug af bundtrawl, dumpning af oprenset sand og grus og indvinding af
råstoffer.

Områder som er særligt
vigtige for biodiversitet og
økosystemtjenester og som
er økologisk repræsentative
er beskyttede

3

§ 3-beskyttelsen dækker naturtyper som søer og vandhuller, moser, ferske enge,
strandenge og strandsumpe, heder, overdrev og vandløb. Dermed er mange vigtige
og økologisk repræsentative naturområder beskyttede. Beskyttelsen er dynamisk,
idet naturtypen kan vokse ind eller ud af beskyttelsen.
14,5 % af landarealet er dækket med skov, men kun ca. 6 % heraf er udlagt med
35
biodiversitet som formål . Hovedparten (ca. 94 %) af skovene er produktionsskov.
Der mangler i høj grad beskyttelse af vigtige skovøkosystemer i Danmark. Med Naturpakken fra 2016 ventes en forøgelse af arealet med naturformål i de kommende
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år, idet aftaleparterne er enige om at udlægge i alt 13.300 nye ha skov til biodiversitetsformål.
Foreløbig er 6,9 % af det danske havareal blevet kortlagt primært inden for allerede
36
udpegede Natura 2000-områder . Vigtige naturtyper som boblerev og stenrev er
indeholdt i Natura 2000, men da den generelle kortlægning i danske farvande ikke er
fyldestgørende, er det svært at vurdere, hvor økologisk repræsentative de Natura
2000-beskyttede områder er. En mere omfattende marin kortlægning ventes i 2018.
Beskyttede områder er effektivt og ligeligt forvaltede

3

De nye Natura 2000-planer for Danmarks i alt 252 Natura 2000-områder udgør et
væsentligt grundlag i den fremtidige danske naturforvaltning. Hver plan indeholder
en langsigtet målsætning for naturen i området og en indsats, der skal gennemføres i
37
planperioden (2016-21). Derudover sker naturforvaltningen gennem Naturbeskyttelsesloven, Skovloven m.v.
Der er dog flere mangler i forvaltningen. Manglende pleje og sammenhæng mellem
de mange små beskyttede § 3 og Natura 2000-naturområder er i modstrid med effektiv forvaltning. F.eks. ligger ca. 75 % af de ferske enge uden for Natura 200038
områderne og er ikke sikret en effektiv beskyttelse og forvaltning . Mangelfuld
overvågning, registrering og håndhævelse gør at beskyttelsen i visse tilfælde er utilstrækkelig. Der er bl.a. en række eksempler på at lodsejere har pløjet § 3-områder
op.
På det marine område er der vedtaget naturplaner for Natura 2000-områderne. Fra
midt 2017 vil der i 17 ud af 97 områder være indført beskyttelse mod bundslæbende
fiskeredskaber omkring rev samt fiskeforbud i boblerevsområder inkl. en zone omkring habitaterne svarende til 240 m fra habitatafgrænsning. Ingen tilsvarende tiltag
39
er endnu udarbejdet for sandbanker eller andre marine habitater . Det er ligeledes
40
besluttet, at max 15 % af et Natura 2000-område må påvirkes af muslingeskrab .

Beskyttede områder er velforbundne og integrerede i
bredere hav- og landskaber

2
Med få undtagelser er de beskyttede områder på land små og spredt beliggende.
Nationalparkernes potentielle betydning som store sammenhængende naturområder
er udvandet. Der er ingen særlige regler for naturindholdet i parkerne.
Der er ikke gennemført specifikke analyser af konnektivitet for udpegning af de marine beskyttede områder.
Som noget nyt skal kommunerne i den næste kommuneplan 2017 udpege et Grønt
Danmarkskort i kommuneplanen. Målet er, at kortet giver et samlet overblik over,
hvor den eksisterende natur findes, og hvor der i fremtiden kan planlægges ny natur,
der bedre forbinder de beskyttede områder.

Mål 12:
Udryddelsen af kendte truede arter er forebygget

Truede arters beskyttelsesstatus, særligt for arter med
størst tilbagegang, er forbedret og opretholdt.

2

Alle arter, der findes i Danmark, skal i princippet vurderes ud fra Rødlistens kriterier.
Det er ca. 35.000 arter i Danmark (mikroorganismer mv. ikke medtaget). Antallet af
behandlede arter er i øjeblikket 10.581 arter, heraf er 8.169 vurderet efter Rødlistens
41
kriterier .

2

2.262 ud af 8.169 vurderede arter optræder på den danske Rødliste og er dermed
enten forsvundet, truet, sårbare eller nært truet, svarende til 28 % af de vurderede
arter.
Ud af de 369 kritisk truede arter på den danske Rødliste er der udarbejdet forvaltningsplan for blot én art – dagsommerfuglen hedepletvinge.
Ud af de samlet 1.526 kritisk truede, moderat truede og sårbare arter er der på nationalt niveau udarbejdet forvaltningsplaner for 26 arter af pattedyr (birkemus, bæver,
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gråsæl, hare, hasselmus, marsvin, odder, spættet sæl, ulv samt 17 arter af flagermus), otte fuglearter (agerhøne, brushane, engryle, engsnarre, kortnæbet gås, rød
glente, skarv og stor kobbersneppe), to fiskearter (laks og snæbel), en insektart (hedepletvinge) og en planteart (gul stenbræk). Det svarer til 2,5 % af de truede og sårbare arter i Danmark.
Udarbejdelsen af en national artsforvaltningsplan er droppet og tiltænkes erstattet
med en overordnet strategi for artsforvaltning. Den forventes til februar 2017.
Mål 13:
Den genetiske diversitet hos
de dyrkede planter, herunder
socio-økonomisk og kulturelt
værdifulde arter, er bevaret

3

42

Danmark indgår i den fælles nordiske genbank for plantemateriale NordGen . I 2010
er gennemført en registrering og kortlægning af fødevareplanternes vilde slægtninge
43
og deres bevaringsstatus .
Udvalget Plantegenetiske ressourcer rådgiver Miljø- og Fødevareministeriet i
spørgsmål om bevarelse og udnyttelse af plantegenetiske ressourcer i jordbruget. Et
af deres hovedformål er at bevare gamle sorter og udbedre kendskabet til plantege44
netiske ressourcer . NaturErhvervsstyrelsen kan søges om tilskud til demonstrati45
onsprojekter om bevaring af plantegenetiske ressourcer .

Den genetiske diversitet hos
husdyr og deres vildtlevende
slægtninge, herunder socioøkonomisk og kulturelt værdifulde arter, er bevaret

3

I 2013 blev der nedsat et Bevaringsudvalg, som erstattede det forhenværende Genressourceudvalg. Bevaringsudvalget rådgiver Miljø- og Fødevareministeriet i spørgsmål om bevaring af genressourcer hos oprindelige danske husdyr og med at fremme
46
en fælles danske bevaringsindsats . Den konkrete bevaringsindsats er overvejende
baseret på en frivillig indsats, med adgang til en støtteordning til gamle danske hus47
dyrracer under NaturErhvervsstyrelsen .

Strategier for minimering af
genetisk erosion og beskyttelse af deres genetiske
variation er udviklet og implementeret

3

I 2015 vedtog NaturErhvervstyrelsen Bekendtgørelse om projekttilskud til bevarings48
arbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske ressourcer . Formålet med
ordningen er, at yde projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyrog plantegenetiske ressourcer til videnoverførsler, informationsaktioner, konsulentbistand, udvikling og forskning. Denne lovmæssige vedtagelse kan anses som en
delvis strategi for at minimere genetisk erosion og beskyttelse af gamle danske arters
genetiske variation.

3

I 2015 er der gennemført en kortlægning og vurdering af tilstanden af de danske
økosystemer og 16 relevante økosystemtjenester (forsyningstjenester, regulerings49
tjenester og kulturelle tjenester) på baggrund af den eksisterende viden .

Mål 14:
Økosystemer, som leverer
grundlæggende tjenester
herunder tjenester relateret
til vand, og bidrager til sundhed, levebrød og trivsel, er
genoprettet og beskyttet…

Der findes ikke et overblik over naturgenopretningsindsatserne i Danmark, og der er
ikke vedtaget en national plan for genopretning af økosystemer, der leverer essentielle tjenester til samfundet. Der er i landdistriktsprogrammet afsat midler til etable50
ring af vådområder og udtagning af lavbundsjorder af drift .
Omkring 80 % af de plantearter, der forekommer i Danmark, bestøves bl.a. af dyr. Ud
over honningbien findes der ca. 275 arter af vilde bier i Danmark, der leverer økosystemtjenesten bestøvning af afgrøder og vilde planter. Der findes ikke en landsdæk51
kende undersøgelse eller vurdering af danske bi-arter . En rødlistevurdering af 29
arter af humlebier viste, at 12 arter er truede, heraf menes tre arter at være forsvundet fra Danmark. Der findes hverken bevaringsstrategi eller forvaltningsplaner for
disse arter.
Skovarealet er stigende og drives af en målsætning om at skovarealet skal fordobles
over en trægeneration. Fra 2014 til 2015 er skovarealet steget med 1 % svarende til
4.500 ha. Det giver øget kulstoflagring og bedre grundvandsbeskyttelse. Kulstoflag-
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ringen i skovene er steget fra 146 mio. tons i 2014 til 149 mio. tons i 2015. 39 % af
det samlede skovareal er beliggende på arealer, hvor der er særlige drikkevandsinte52
resser . Det er uændret i forhold til 2014. Skoven som økosystem er dog ikke beskyttet i tilstrækkelig grad i lovgivningen. Der stilles ingen særlige krav til driften af private skove, som udgør ca. 70 % af skovarealet.
Områder med særlig drikkevandsinteresse uden for skovområder er ikke tilstrækkelig
beskyttet mod sprøjtning og gødskning. Med Landbrugspakken blev de sprøjte- og
53
gødskningsfrie randzoner ophævet . På det kommunale niveau ses enkeltstående
positive initiativer som f.eks. Aarhus Kommunes indsatsplan for grundvandsbeskyttelse ved Beder, der indeholder et forbud mod at bruge sprøjtegifte i de boringsnære
54
beskyttelsesområder .
De marine økosystemer er utilstrækkeligt beskyttet og flere bestande af konsumfisk
udnyttes på et niveau, der ikke er bæredygtigt. Konsumfisk som f.eks. europæisk ål er
55
stærkt truet . Samtidig er det fortsat lovligt at anvende fangstmetoder, der skader
56
levesteder i havet . Se også vurdering under Mål 6.
Alt i alt viser den tilgængelige viden få tegn på tilstrækkelig fremdrift til at nå dette
mål i 2020, og det ser ikke ud til, at der er et nationalt fokusområde om natur og
sundhedsfremme rettet mod fattige eller andre sårbare grupper.
… under hensyntagen til
kvinder, oprindelige folk og
lokale samfund samt fattige
og sårbare mennesker
Mål 15:
Økosystemernes robusthed
og bidraget fra biodiversitet
til kulstoflagring er øget
gennem bevaring og genopretning
Mindst 15 % af skadede
økosystemer er genoprettet
og bidrager derved til minimering af klimaforandringerne og til klimatilpasning samt
bekæmpelse af ørkenspredning

-

Ikke vurderet for Danmark.

2

Der findes ingen indikatorer for om økosystemernes robusthed er blevet forøget. Der
findes ikke et samlet overblik over gennemført naturgenopretning eller en samlet
strategi eller koordineret indsats for naturgenopretning i Danmark.

3

I 2015-2016 er der blevet igangsat en række lavbundsprojekter i danske kommuner,
57
der skal genoprette vådområder . Flere af dem finansieres under EU’s landdistriktsprogram og har til hovedformål at oplagre kulstof.
Hvert år etablerer Naturstyrelse ca. 200 hektar ny statsskov. Der kan også søges
tilskud om privat skovrejsning. Hertil er der afsat 10 mio. kr. i 2016, der kan søges af
private personer. Målet er at det danske skovareal vokser til 20 % af det samlede
58
areal i Danmark .
Landbrugspakken fra 2015 indeholder nye aftaler vedrørende vandplanlægning og
vandløb. Der skal ske en revurdering af, hvilke vandløb der fremadrettet skal indgå i
vandområdeplanerne og der skal ske en kvalificering af udpegningen af vandløb som
59
kunstige og stærkt modificerede . Vandområdeplanerne udgør den samlede plan for
hvordan Danmark skal nå vandrammedirektivets mål om ”god tilstand” i de danske
akvatiske økosystemer, herunder vandløb med et opland på 10.000 km. Med den nye
aftale håber regeringen at flere vandløb kan revurderes som ”stærkt modificerede”
således at de ikke længere behøver indgå i vandområdeplanerne.
Naturpakken viderefører en række projekter fra Naturplan Danmark. Indsatserne er
blandt andet genopretning af stenrev ved Als, Gilleleje og Læsø, fremtidssikring af
strandenge på Samsø, restaurering af 5-10 større danske søer som endnu ikke har
60
opnået god tilstand og kortlægning af særlig værdifuld skov . I det nye regeringsgrundlag fra november 2016 er der forslag om to naturgenopretningsprojekter hhv.
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Søborg Sø og Ekkodalen.
Mål 16:
I 2015 er Nagoya-protokollen
om adgang til genetiske
ressourcer og ligelig fordeling
af udbyttet derfra trådt i
kraft
Nagoya-protokollen er operationel og i overensstemmelse med national lovgivning
Mål 17:
I 2015 har hver part udarbejdet en opdateret national
biodiversitetsstrategi og
handlingsplan
Den nationale biodiversitetsstrategi er vedtaget og implementeret som et effektivt
politisk instrument

4

Protokollen er underskrevet og ratificeret.

4

National lovgivning er vedtaget i december 2012 i lov om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske ressourcer.

4

Den tidligere regering indmeldte i 2014 Naturplan Danmark til Biodiversitetskonventionens sekretariat, som Danmarks strategi og handlingsplan for biodiversitet for
61
perioden 2014-2020 .

2

En analyse udgivet i juli 2016 fra FN’s Biodiversitetskonvention viser, at Danmarks
nationale biodiversitetsstrategi (Naturplan Danmark) og 5. landerapport ikke for et
eneste af de 20 Aichi-mål indeholder nationale målsætninger, der lever op til Aichi62
målene . Analysen vil indgå i det kommende COP13 i Cancun 4.-17. december og
udgør grundlandlaget for landenes fremdrift i forhold til at nå Aichi-målene.
Regeringen har i forlængelse af aftale om Naturpakken maj 2016 foretaget et serviceeftersyn af Naturplan Danmark. Regeringen vil med udgangspunkt i Naturpakkens
indsatser udarbejde en revideret national biodiversitetsstrategi. En nærmere tidsplan
herfor er ikke udmeldt.

Mål 18:
Oprindelige folks og lokale
samfunds traditionelle viden,
opdagelser og metoder til
beskyttelse og bæredygtig
udnyttelse af biodiversitet og
deres traditionelle udnyttelse af biologiske ressourcer er
respekteret og fuldt integreret i implementeringen af
konventionen
Mål 19:
Den vidensbase og de teknologier, der relaterer sig til
biodiversitet, dens værdier,
funktioner, status og trends,
samt konsekvenserne af
biodiversitetstab, er forbedret

-

Ikke vurderet, da målet er mere relevant i en grønlandsk kontekst end i en national
dansk sammenhæng.

3

Der er fortsat store huller i vores viden om arter, der lever i Danmark. Der mangler
viden om over to tredjedele af de 35.000 arter, der lever i Danmark, for at kunne
foretage en vurdering af status efter Rødlistens kriterier. Det gælder bl.a. epifytiske
og jordboende laver, jordboende svampe, ferskvandsmuslinger og snegle, saltvandsorganismer samt leddyr (fluer, svampemyg, bladbiller, møgbiller, sommerfugle, edderkopper m.fl.).
Hvad angår levesteder har danske forskere i 2012 peget på manglende viden om og
kortlægning af skovenes biodiversitet, havets biodiversitet, jordbundens biodiversitet, småbiotopernes biodiversitet samt lysåbne naturtyper uden for habitatområder63
ne . Med undtagelse af en igangsat kortlægning af stenrev i Natura 2000områderne i Kattegat og de indre farvande, er billedet stort set det samme i 2016.
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Der er igangsat en undersøgelse af værdifulde skove – de såkaldte § 25-skove. Undersøgelsen forventes færdig i 2019.
Det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur (NOVANA) understøtter
prioriterede behov for overvågningsdata om påvirkning, tilstand og udvikling i naturen og miljøet. Der afventes fortsat en ny opdateret programbeskrivelse for 20172021. I 2016 videreføres i store træk det gamle NOVANA-program 2011-2015. Det
vurderes, at det eksisterende NOVANA-program er mangelfuldt ift. opnåelse af tilstrækkelig viden om status og værdier for danske arter og biodiversitet, som beskrevet ovenfor og under Mål 2 om værdien af biodiversitet.
Den samlede viden om biodiversitet er bredt delt,
overført og anvendt

3

Viden og geografiske data er blevet mere tilgængelige med biodiversitetskortet og
HNV-kortlægning for det åbne land og skov på www.miljoeportalen.dk. Brugervenligheden bør dog forbedres, så det bliver nemmere for den almindelige borger at tilgå
data og viden.
Der findes ikke en egentlig statslig artsportal som f.eks. i Sverige. På ekspertniveau
kan man finde basal videnskabelig viden for alle Danmarks 35.000 arter på
www.allearter.dk

Mål 20:
Mobiliseringen af finansielle
ressourcer til at implementere den strategiske plan for
biodiversitet for 2011-2020
er øget væsentligt fra niveauet i 2010

1

Ifølge regeringens indgivne tal til Biodiversitetskonventionen har Danmark i perioden
2006-2010 i gennemsnit doneret 2.278 mio. kr. til biodiversitetsorienteret udviklings64
støtte . Gennemsnittet i perioden 2010 til 2014 var 2.930 mio. kr. Det skal dog understreges, at det er regeringens egne tal, hvor der medtages alle former for udviklingsbistand, der i en eller anden grad, indirekte eller direkte, vurderes at have en
positiv effekt på biodiversitet.
Ser man på Danmarks direkte biodiversitetsorienterede udviklingsstøtte er tallet
65
væsentligt lavere og har været kraftigt nedadgående siden 2015 . En primær finansieringskilde til FN’s Biodiversitetskonvention er den Globale Miljø Facilitet (GEF),
som hidtil er blevet tildelt 400 mio. kr. hvert fjerde år, svarende til 100 mio. kr. om
året. I finansloven for 2016 samt finanslovsforslaget for 2017 fremgår det, at planen
er ikke at støtte GEF igen i 2018, som ellers indikeret i tidligere finanslove. Samtidig
er posten ”øvrige miljøbidrag” som bl.a. støtter IUCN og internationale miljøkonventioner, blevet beskåret drastisk fra et gennemsnit på 154 mio. kr. årligt i perioden
2010-2015 til 22 mio. kr. i 2016 og 10 mio. kr. i 2017.
Med de sidste års nedskæringer på udviklingsbistanden og det generelle fravalg af
biodiversitet og miljø i udkastet til Danmarks udviklingspolitiske og humanitære
strategi efterlever Danmark dermed ikke målet om at øge de finansielle ressourcer til
implementering af den strategiske plan for biodiversitet 2011-2020.

24

6. Referencer
Alle links er angivet pr. 1. december 2016.
1

Secretariat of the Convention on Biological Diversity (2013): Quick guides to the Aichi Biodiversity Targets.
https://www.cbd.int/doc/strategic-plan/targets/compilation-quick-guide-en.pdf
2
Secretariat of the Convention on Biological Diversity (2014): Global Biodiversity Outlook 4. Montréal, 155 pp.
https://www.cbd.int/gbo/gbo4/publication/gbo4-en-hr.pdf
3
Special Eurobarometer 436: Attitudes towards biodiversity, 2015. Udarbejdet af TNS Opinion & Social for EU Kommissionen.
4
SVANA om biodiversitet: http://svana.dk/natur/biodiversitet/
5
SVANA, Undervisningsmateriale om Danmarks Biodiversitet:
http://svana.dk/natur/undervisning/undervisningsmaterialer/danmarks-biodiversitet/
6
Revideret udkast 20-10-2016 til ordførermøde 25-10-2016.
7
Danmarks Statistik (2013):Grønne nationalregnskaber og det grønne BNP - metoder og muligheder.
http://www.dst.dk/da/Statistik/Publikationer/VisPub?cid=19683
8
Termansen, M., Levin, G., Hasler, B., Jacobsen, J., Lundhede, T. & Thorsen, B.J.. (2015): Status for kortlægning af økosystemer,
økosystemtjenester og deres værdier i Danmark. Aarhus Universitet, DCE, 128 s. http://dce2.au.dk/pub/SR147.pdf
9
Kettunen, M., Vihervaara, P., Kinnunen, S., D’Amato, D. (2012): Socio-economic importance of ecosystem services in the Nordic
Countries: Synthesis in the context of The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB). Nordisk Ministerråd, 290 s.
http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A741978&dswid=-1380
10
Naturstyrelsen (2015): Naturpleje – en analyse af de udfordringer lodsejere og dyreholdere oplever.
http://naturstyrelsen.dk/media/136203/naturplejekatalog_opslag-low.pdf
11
IEEP (2009): Environmentally Harmful Subsidies (EHS): Identification and Assessment - Full Report:
http://www.ieep.eu/publications/2009/11/environmentally-harmful-subsidies-ehs-identification-and-assessment-full-report
12
Regeringen (2013): Danmark uden affald: Genanvend mere – forbrænd mindre.
http://mst.dk/media/mst/Attachments/Ressourcestrategi_DK_web.pdf
13
Regeringen (2016): Forsyning for fremtiden – en forsyningssektor for borgere og virksomheder.
http://www.regeringen.dk/publikationer/forsyning-for-fremtiden/
14
Miljøstyrelsen (2016): Affaldsstatistik 2014. http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2016/09/978-87-93529-05-2.pdf
15
Regeringen (2015): Danmark uden affald II - Strategi for affaldsforebyggelse.
http://mst.dk/media/131357/danmark_uden_affald_ii_web_29042015.pdf
16
Nord-Larsen et al. (2016): Skove og plantager 2015. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.
http://static-curis.ku.dk/portal/files/166321316/Skove_og_plantager_2015_net.pdf
17
Nygaard & Fredshavn, J.R. (2016): Ændringer i det § 3-beskyttede naturareal 1995-2014. Resultater fra Naturstyrelsens opdateringsprojekt. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 106 pp. http://dce2.au.dk/pub/TR79.pdf
18
Naturstyrelsen (2014): 5th Danish Country Report to the Convention on Biological Diversity. 106 sider. Miljøministeriet, marts
2014.
19
Europa-Kommissionen (2016): Den fælles fiskeripolitik (FFP). http://www.ec.europa.eu/fisheries/cfp/index_da.htm
20
Europa-Kommissionen (2016): Høring om fiskerimuligheder for 2017 under den fælles fiskeripolitik. http://www.eurlex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0396&from=EN
21
ICES (2016): Latest Advice. http://ices.dk/community/advisory-process/Pages/Latest-Advice.aspx
22
NaturErhvervsstyrelsen (2016): Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2015.
23
Naturstyrelsen (2015): Punktkilder 2014. http://svana.dk/media/194986/punktkilderapport-2014.pdf
24
Dansk Akvakultur (2016): Nyhedsbrev November 2016: 20 % af dambrugsproduktionen er ASC certificeret.
25
FSC Danmark (2016): FSC i danske tal. https://dk.fsc.org/dk-dk/hvad-er-fsc/fsc-i-danske-tal
http://pefc.dk/statistik/skove (23/11/16)
26
Borum, Sand-Jensen & Bruun (2016): Landbrugspakken – et risikabelt kvælstofeksperiment?
http://aktuelnaturvidenskab.dk/fileadmin/Aktuel_Naturvidenskab/nr-3/AN3-2016landbrugspakke.pdf
27
Bak, J.L. (2013): Tålegrænser for dansk natur. Opdateret landsdækkende kortlægning af tålegrænser for dansk natur og overskridelser heraf. Videnskabelig rapport fra Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 69.
28
Hansen, J., Mikkelsen, M. H., Albrektsen, R., Dubgaard, A., & Jacobsen, B. H. (2015): Scenarier for ammoniakemissionen fra Danmark i 2020 og 2030: emissioner og omkostninger. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet. (IFRO
Rapport 230). http://curis.ku.dk/ws/files/134712207/IFRO_Rapport_230.pdf
29
Madsen, C. L., Dahl, C. M., Thirslund, K. B., Grousset, F., Johannsen, V. K. and Ravn, H. P. (2014): Pathways for non-native species
in Denmark. Københavns Universitet. http://ign.ku.dk/formidling/publikationer/rapporter/filer-2014/pathways-for-non-nativespecies-in-DK.pdf

25

30

Olesen, J.E. (2008): Baggrundsnotat til Vandmiljøplan III, Konsekvenser af klimaændringer for vandmiljøet. Aarhus Universitet.
http://dce.au.dk/fileadmin/Resources/DMU/Vand/13_klimaaendringer.pdf
31
Richardson, K. (2013): Vi ser klimaforandringerne i havet. https://www.natur-energi.dk/vi-ser-klimaforandringerne-i-havet/
32
Sand-Jensen, K., Borum, J., Bruun, H.H. (2015): Høringssvar – Strategisk miljøvurdering vedr. ændrede gødskningsnormer. Københavns Universitet. http://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/MFVM/Nyheder/Hoeringssvar_fra_Science_16_februar.pdf
33
Vestergaard, P. (2000): Strandenge – en beskyttet naturtype. Skov- og Naturstyrelsen.
http://naturstyrelsen.dk/media/nst/67079/Strandenge.pdf
34
Danmarks Naturfredningsforening (2016): Sådan ligger landet – tal om naturen 2016. http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=26899
35
Nord-Larsen et al. (2016): Skove og plantager 2015. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.
http://static-curis.ku.dk/portal/files/166321316/Skove_og_plantager_2015_net.pdf
36
Danmarks Naturfredningsforening (2016): Sådan ligger landet – tal om naturen 2016. http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=26899
37
SVANA (2016): Natura 2000-planer 2016-21. http://svana.dk/natur/natura-2000/natura-2000-planer/natura-2000-planer-201621/
38
Nielsen, L., Hald, A.B., Buttenschøn, R.M. (2006): Beskyttede ferske enge: Vegetation, påvirkninger, pleje, naturplanlægning. Skov
og Naturstyrelsen 2006. http://svana.dk/media/195443/beskyttede_ferske_enge.pdf
39
NaturErhvervsstyrelsen: Rev. http://naturerhverv.dk/fiskeri/natura-2000-i-hav/rev/#c9019
40
NaturErhvervsstyrelsen: Fiskeri efter blåmuslinger. http://naturerhverv.dk/fiskeri/erhvervsfiskeri/muslinger-og-oesters/fiskeriefter-blaamuslinger/#c6736
41
Aarhus Universitet (2016): Artsgrupper i den danske rødliste. http://bios.au.dk/videnudveksling/til-myndigheder-og-saerligtinteresserede/redlistframe/artsgrupper/
42
NordGen: http://www.nordgen.org/index.php/skand/Skog/Innehaall/NordGen-Forest-Council/Members/Raadsmedlemmer2016
43
Miljø- og Fødevareministeriet: Plantegenetiske ressourcer. http://mfvm.dk/landbrug/indsatsomraader/genetiskeressourcer/plantegenetiske-ressourcer/
44
NaturErhvervsstyrelsen: Plantegenetiske ressourcer. http://naturerhverv.dk/landbrug/genetiske-ressourcer/plantegenetiskeressourcer/#c8575
45
NaturErhvervsstyrelsen: Plantegenetik. http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/plantegenetik/
46
NaturErhvervsstyrelsen: Husdyrgenetiske ressourcer. http://naturerhverv.dk/landbrug/genetiske-ressourcer/husdyrgenetiskeressourcer/#c14930
47
NaturErhvervsstyrelsen: Tilskud til bevaring af husdyrracer. http://naturerhverv.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/tilskud-tilbevaring-af-husdyrracer/
48
Retsinformation (2015): Bekendtgørelse om projekttilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske husdyr- og plantegenetiske
ressourcer. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=180393
49
Termansen, M., Levin, G., Hasler, B., Jacobsen, J., Lundhede, T. & Thorsen, B.J.. (2015): Status for kortlægning af økosystemer,
økosystemtjenester og deres værdier i Danmark. Aarhus Universitet, DCE, 128 s. http://dce2.au.dk/pub/SR147.pdf
50
Regeringen (2016): Aftale om naturpakke af maj 2016. http://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/Natturpakke-2016.pdf
51
Strandberg, B. et al. (2011): Bestøvning og biodiversitet. Faglig rapport fra DMU nr. 831. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus
Universitet. 2011.
52
Nord-Larsen et al. (2016): Skove og plantager 2015. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.
http://static-curis.ku.dk/portal/files/166321316/Skove_og_plantager_2015_net.pdf
53
Regeringen (2015): Aftale om fødevare- og landbrugspakke af 22. december 2015.
http://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/FVM.dk/Dokumenter/Landbrug/Indsatser/Foedevare_og_landbrugspakke/Aftale_om_foedevare-_og_landbrugspakken.pdf
54
Aarhus Kommune (2016): Sag 14: Opfølgning på Indsatsplan Beder – påbud mod anvendelse af pesticider.
https://www.aarhus.dk/da/politik/Byraadet/Byraadsmoeder/Tidligere-moeder/2016/2016-02-24/Referat-90f6/Opfoelgning-paaIndsatsplan-Beder-paabud.aspx Hentet 28. november 2016.
55
Aarhus Universitet (2016): Artsgrupper i den danske rødliste (Rødlisten 2010). http://bios.au.dk/videnudveksling/tilmyndigheder-og-saerligt-interesserede/redlistframe/soegart/
56
Europa- Kommissionen (2015): Konsultation om fiskerimuligheder i 2016 under Den fælles Europæiske Fiskeripolitik - 2. juni
2015. http://ec.europa.eu/dgs/maritimeaffairs_fisheries/consultations/fishing-opportunities2016/doc/com_2015_239_annex_en.pdf
57
SVANA: Kvælstof- og fosforvådområder. http://svana.dk/vand/tilskud-til-vand-og-klimaprojekter/den-kommunalevaadomraadeindsats/
58
Naturstyrelsen: Statslig skovrejsning. http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/tilskudsordninger/statsligskovrejsning/

26

59

Regeringen (2015): Aftale om fødevare- og landbrugspakke af 22. december 2015.
http://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/FVM.dk/Dokumenter/Landbrug/Indsatser/Foedevare_og_landbrugspakke/Aftale_om_foedevare-_og_landbrugspakken.pdf
60
Regeringen (2016): Aftale om naturpakke af maj 2016. http://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/Natturpakke-2016.pdf
61
SVANA: Danmarks biodiversitetsstrategi 2014-2020 (Naturplan Danmark). http://svana.dk/natur/biodiversitet/hvordan-bevarervi-biodiversiteten/danmarks-biodiversitetsstrategi-2014-2020-naturplan-danmark/
62
Secretariat of the Convention on Biological Diversity (2016): Updated analysis of the contribution of targets established by parties
and progress towards the Aichi biodiversity targets. https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-13/official/cop-13-08-add2-en.pdf
63
Det Grønne Kontaktudvalg (2012): Danmarks natur frem mod 2020. 112 pp.
64
Clearing-House Mechanism of the Convention on Biological Diversity (2016): Financial Reporting Network: Denmark.
https://chm.cbd.int/database/record/206344
65
Finansministeriets Finanslovsdatabase. http://www.oes-cs.dk/olapdatabase/finanslov/index.cgi

27

