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WWF Verdensnaturfondens anbefalinger til regeringens Naturpakke 

 
København, 14. marts 2016      
 
WWF Verdensnaturfonden ser frem til regeringens forslag til en ny Naturpakke og til de 
efterfølgende forhandlinger om fremtiden for den danske natur. Hvis Danmark skal leve op til sin 
FN-forpligtelse om at stoppe tabet af biodiversitet inden 2020, er det nødvendigt med ambitiøse 
målsætninger, der sikrer en levende og artsrig natur for vores efterkommere.  
 
Med Naturpakken er det politikernes opgave at lægge en slagplan for at genoprette den danske 
natur. Og det haster. Danmark bliver hver dag fattigere på natur. Vores artsrigdom svinder ind 
hurtigere end nogensinde før. Flere end 2.200 dyre- og plantearter i Danmark er rødlistede, og 65 % 
af disse arter er knyttet til skoven. Det gælder fx eremit-bille, skovmår, mange sjældne 
sommerfugle, orkidéer, poresvampe og et væld af andre arter. 
 
I WWF Verdensnaturfonden vil vi gerne bidrage konstruktivt til arbejdet med Naturpakken, og vi 
har udarbejdet ni væsentlige anbefalinger, der skal være med til at sikre biodiversiteten i skovene, 
det åbne land, langs kysterne og til havs.  
 
Det koster at beskytte naturen – men det koster også at lade være. For uden en rig natur kan vi ikke 
bevare den biologiske mangfoldighed og de økosystemydelser, som naturen byder os – fra rent 
drikkevand til tømmer, muldjord og rekreative oplevelser.   
 
Der er et væld af samfundsøkonomiske gevinster forbundet med netop de økosystemtjenester den 
rige natur kan give. Derfor handler naturpolitik ikke kun om at bruge penge, men også om at passe 
godt på de økonomiske ressourcer, der ligger i at have en sund natur. Vi håber, at regeringen og 
folketingets partier vil tilvejebringe den fornødne finansiering til Naturpakken, idet både udgifter og 
indtægter for samfundet medregnes i beregningerne. 
 
WWF anbefaler, at Naturpakken indeholder disse ni indsatser: 
 
Bevare biodiversiteten i de danske skove 
 

1. Udpegning af minimum 75.000 ha urørt naturskov i de danske skove for at sikre den skovlevende 

biodiversitet på lang sigt. Mindst en tredjedel af arealet skal findes i statsskovene svarende til ca. 

20% af statsskovarealet. Udpegningen bør følge anbefalingerne fra den videnskabelige rapport 

Bevarelse af biodiversiteten i de danske skove fra Københavns Universitet og prioritere de arealer, 

der har størst betydning for de truede arter (jf. de 664 skovlevende arter der er med i analysen). Den 

urørte skov skal fritages for forstlig drift herunder hugst, dræning og oprydning og skal generelt være 

åben for rekreative oplevelser. 

 

http://macroecology.ku.dk/dk/medier/news_list/2016/saadan-redder-vi-dyr-og-planter-i-de-danske-skove/


 

2 
 

2. Kompensation og rådgivning af private skovejere. Af det udpegede areal på 75.000 ha til urørt skov 

skal omkring 50.000 ha findes i de private skove. Vi foreslår, at der oprettes en 

kompensationsordning til private skovejere, der ønsker at omlægge til urørt skov. Mange private 

skove har i forvejen helt eller delvist naturformål, og potentialet er stort for at indgå langsigtede 

aftaler med private lodsejere. Finansieringen kan bl.a. tilvejebringes gennem midler fra EU’s 

Landdistriktsprogram 2014-2020, idet tilskud til privat skovrejsning og bæredygtig skovdrift i stedet 

øremærkes naturformål og omlægning til urørt skov.  

Skabe sammenhæng i naturen 
 

3. Etablering af et nationalt naturnetværk med større sammenhængende naturområder. Som 

anbefalet af Natur- og Landbrugskommissionen i 2013 skal der etableres et naturnetværk, der 

omfatter eksisterende og nye værdifulde naturområder (inkl. §3-arealer), arealer af særlig værdi for 

truede arter, Natura 2000-områder og nationalparker. Der skal indenfor dette netværk udpeges op 

til fem store sammenhængende naturområder, som udvikler sig frit og med et naturligt samspil 

mellem åbne naturtyper og urørt skov. Alle planlagte indsatser med etablering af ny natur (jf. punkt 

1 og 5), naturgenoprettelse og andre særlige naturindsatser skal målrettes det nationale 

naturnetværk.  

 

4. Etablering af 10.000 ha ny vild natur om året frem mod 2020. For at skabe bedre sammenhæng 

mellem naturområder i det nationale naturnetværk (jf. punkt 4), anbefaler vi en årlig etablering af 

10.000 ha vild natur på arealer med urentabel landbrugsjord, fx i ådale eller tæt på stående skov. 

Den vilde natur skal i hovedtræk stå urørt hen frem for traditionel skovrejsning bestående af 

monokulturer. Hurtigt vil arealerne gro til med vild flora, efter få år i krat og afhængigt af 

hydrologien og lokale forhold senere i en divers løvskov. På udvalgte arealer kan man eventuelt 

hjælpe til med udplantning af blandet løv. Nye arealer med vild natur vil have en stor positiv effekt 

på biodiversiteten og hjælpe med at binde naturområder bedre sammen. På sigt vil der også være en 

klimaeffekt, idet den opvoksende løvskov vil have et markant optag af CO2.  

 

5. Sikre en bedre beskyttelse af §3-arealer i det åbne land. Der skal sikres en bedre beskyttelse af 

Naturbeskyttelseslovens §3-arealer ved at sikre en konsekvent håndhævelse i kommunerne og 

indføre strengere bødestraffer for overtrædelse af loven. §3-områder skal tænkes ind i det nationale 

naturnetværk og bindes sammen til større arealer, bl.a. ved at udvide definitionen til også at omfatte 

naturtyper på overgangen mellem skov og lysåben natur.  

Beskytte kysterne og den marine natur 
 

6. Etablering af sammenhængende beskyttede havområder. Danmark har udpeget en række arealer 

som Natura 2000-områder, men disse er små, gælder kun nogle naturtyper og er for størstedelen 

stadig uden egentlig beskyttelse mod skadelige aktiviteter. Vi anbefaler derfor en lovsikret 

beskyttelse af områder i Kattegat, Lillebælt og Øresund, hvor der findes en enestående og sårbar 

marin natur, som også har stor lokaløkonomisk værdi for fiskeri og kystturisme. De udpegede 

http://naturerhverv.dk/tvaergaaende/eu-reformer/landbrugsreformen-2014-2020/landdistriktsprogrammet-2014-2020/tilskudsordninger-i-2015/
http://naturerhverv.dk/tvaergaaende/eu-reformer/landbrugsreformen-2014-2020/landdistriktsprogrammet-2014-2020/tilskudsordninger-i-2015/
http://www.naturoglandbrug.dk/slutrapport_2013.aspx?ID=52071
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områder skal inkludere forskellige habitattyper, steder med sjældne eller særligt følsomme arter og 

steder med en vigtig økologisk funktion for bestemte arter. Videnskabelige anbefalinger har flere 

gange peget på fordelene ved at etablere store beskyttede havområder – fx ved at fiskebestandene 

får områder uden forstyrrende fiskeri. 

 

7. Beskyttelse af de danske kyster mod byggeri. De danske kyster udgør størstedelen af Danmarks 

vilde natur og er vores naturgeografiske særkende. Vi har en samlet kystlinje på over 7.300 km og 

stort set alle kyststrækninger er frie og tilgængelige for offentligheden, hvilket er unikt i international 

sammenhæng og højt værdsat af såvel danskere som udenlandske turister. Men de danske kyster er 

under pres fra nybyggeri og klimaændringer. For at sikre de danske kyster bør der udlægges særlige 

zoner, som giver naturen plads til at udvikle sig. Ny bebyggelse bør kun ske ved at omdanne og forny 

eksisterende byggeri frem for at inddrage nye arealer ved kysten. Det nye byggeri bør tage særligt 

hensyn til det åbne kystlandskab og kystnaturen.   

 

8. Fremme naturskånsomt kystfiskeri. Fiskeriet i Danmark er i dag karakteriseret af, at kvoterne i 

stigende grad bliver samlet på færre og større ejere, hvilket bl.a. har medført, at det mere 

naturskånsomme kystfiskeri er blevet trængt. Hvis der ikke gribes ind nu, er der en høj risiko for, at 

det danske kystfiskeri meget snart er fortid. Der er brug for at vende afvikling til udvikling for det 

naturskånsomme kystfiskeri. Vi efterlyser derfor politiske langsigtede handlingsplaner til fremme af 

det naturskånsomme kystfiskeri, som bør ske gennem bedre sikring af kvoter og udvikling af 

økonomisk bæredygtige forretningsmodeller, så det igen bliver en rentabel forretning at drive 

kystfiskeri. Herved vil de små fiskersamfund i Danmarks yderområder blomstre op, lokale 

arbejdspladser vil blive fastholdt og på sigt øget og som ekstra sidegevinst, vil lokalsamfund udvikle 

sig til turistattraktioner og unikke fyrtårne, der viser vejen for en bæredygtig fremtid.   

 

9. Styrke vidensgrundlaget for genopretning af levesteder, der er blevet ødelagt af stenfiskeri, 

inddæmning og indvinding. Der er i dag to primære metoder til naturgenopretning for områder 

langs kysten og i havet : 1) oversvømmelse af inddæmmede kystområder, hvilket er en gevinst for 

kystrelateret biodiversitet, samt en gevinst i forbindelse med tilpasning til klimaforandringer, og 2) 

genopretning af ødelagte stenrev. Genopretning af ålegræsområder (dvs. udplantning) er stadig på 

forsøgsstadiet. Der er behov for en systematisk opsamling af empiri og effekter af marine 

naturgenopretningsprojekter for at styrke vidensgrundlaget og dermed kvalificere 

beslutningsgrundlaget for nye tiltag.  

 
 
For yderligere information kontakt: 
 
Susanne Lildal Amsinck, WWF Chef for Dansk Natur, s.amsinck@wwf.dk, 60542525 
Bo Normander, WWF Programleder for Skov og Biodiversitet, b.normander@wwf.dk, 20871933 
Mette Blæsbjerg, WWF Hav- og fiskeripolitisk medarbejder, m.blaesbjerg@wwf.dk, 26294410 
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