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DISPOSITION
 Om Danmarks 

Naturfredningsforening

 Baggrund: Hvorfor det er vigtigt at 
gøre noget ekstra for naturen nu

 Kommuneundersøgelsen 2018

 Naturkommuneinitiativet 2019-
2021

 Spørgsmål  til refleksion / dialogtid



DN FAMILIEN…
 130.000 medlemmer
 1.500 frivillige lokalt fordelt på 95 afdelinger
 8 regionale samråd koordinerer på tværs
 Repræsentantskab er øverste myndighed
 Hovedbestyrelsen står får de løbende politiske 

prioriteringer
 65 ansatte i sekretariatet i København

 Stiftet i 1911
 Arbejder for en rig natur og et rent miljø til glæde 

for alle
 Modtager ikke offentlig støtte
 Faglig, folkelig, fornøjelig – også for børn!



HVORFOR GØRE NOGET 
EKSTRA FOR NATUREN NU?



TABET AF 
BIODIVERSITET 
OVERSKRIDER 
PLANETENS GRÆNSER

Planetære grænser, Science (2015) 

”Forskere har defineret ni planetære grænser 
for, hvor meget mennesker maksimalt bør 
påvirke de naturlige processer på land, i vand 
og i atmosfæren. 

Overskrides grænserne, medfører det en øget 
risiko for, at miljøet ændrer sig så væsentligt, 
at det får uoprettelige og ugunstige 
konsekvenser for mennesker og samfund.”

+ IPBES GLOBAL ASSESSMENT:(2019) :
Tab af 1 mio. arter



> 1/3 AF 
DANMARKS 
KOMMUNER HAR 
EN FATTIG NATUR

Naturkapitalindeks, Aarhus Universitet (2017)

 Viser fordelingen af naturtyper og deres 
naturtilstand

 Angiver et beregnet pointtal for hver 
kommune baseret på bioscore (artsfund og 
tilstedeværelse af faktorer, der er positive 
for biodiversitet)

 Opdateres i 2020 for alle kommuner



369 KRITISK 
TRUEDE ARTER 
– OGSÅ I DIN 
KOMMUNE?

Den Danske Rødliste, Aarhus Universitet (2010)

 I alt 2.262 plante- og dyrearter i Danmark er 
rødlistede

 1 ud af 4 pattedyrarter er truet

 Danmark står til at miste over halvdelen af 
dagsommerfuglearterne

 Arterne er truede fordi deres levesteder 
ændres eller forsvinder – typisk som følge af 
ændret arealanvendelse, gift og gødskning

 Silkeborg og Vejle Kommuner huser flest 
rødlistede arter – 269 begge steder – og 
Vordingborg med 262 truede arter



FREMTIDS-
PROGNOSEN…

Artikel 17 rapporten,  Aarhus Universitet (2014)

 90 %  af levestederne er i moderat til stærkt 
ugunstig bevaringsstatus

 Det er de også om 12 år (målt fra 2014) –
selv om de planlagte Natura-2000-indsatser 
gennemføres!



NATUREN 
HAR MANGE 
VÆRDIER OG 
VÆRDI FOR 
MANGE…
”Naturen er besværlig – sådan er det også med 
børn. Spørgsmålet er, om naturen er besværet 
værd?”

En rig og robust natur giver os 
økosystemtjenester, som leverer fødevarer 
til mennesker og husdyr, rent vand, frisk 
luft, energi, materiale til produktion, 
byggeri, medicin og kosmetik. 

Derfor er natur og biodiversitet afgørende 
for at nå mange af FN’s Verdensmål.

72 % af de adspurgte borgere angav 
’nærhed til naturen’ som den 
vigtigste årsag til valg af bolig - før 
nærhed til beskæftigelse, transport, 
institutioner og byliv (Epinion for 
Realkreditrådet, 2016 ) 

Ved KV17 rykkede natur, miljø 
og klima op på en 3. plads på 
borgernes ønskeliste til, hvad 
deres kommunalpolitikere skal 
fokusere på (Norstat for 
Altinget, 2017)

75 % af de adspurgte danskere 
er bekymrede over tabet af 
truede dyr og planter,  59 % 
ønsker mere natur i deres 
lokalområde, og 69 % mener, at 
bør gøres mere for at bevare og 
beskytte truede dyrearter i 
Danmark. (Gallup for Danmarks 
Naturfredningsforening, 2018)

Kyst- og naturturisme står for
72 % af alle overnatninger i 
Danmark (Visit Denmark, 2011)

69 % af turisterne angav ophold og 
oplevelser i naturen som 
hovedårsag til at vælge Danmark 
som feriedestination (Videncenter
for Kystturisme, 2013) 

Stress reduceres ved 1-4 besøg i 
naturen om ugen, og 93 % af de 
adspurgte angav at de oplever , at 
ophold i natur og grønne områder i 
sig selv har en gavnlig effekt på 
humør og helbred (Hansen og 
Nielsen, 2005)



KOMMUNEUNDERSØGELSEN
2018



HVAD GJORDE VI
Screening af:
1) Politikker
2) Strategier,

Kommuneplaner, 
Naturkvalitetsplaner…

Kvalitetsvurdering ud fra ens
parametre:
1) Faktuelle oplysninger om 

status, udvikling og trusler 
for arealer og arter

2) Vision 
3) Kvantificerbare og 

tidsfastsatte målsætninger
4) Beskrivelse af konkrete 

indsatser/handlinger
5) Info om evaluering og 

finansiering

Alle kommuner kontaktet i 
april-juni 2018

Simpel ja/nej konstatering



33 ud af 98 
kommuner har 
en politik om 
natur
 Politikker kan handle rent om natur 

eller være tværgående – friluftsliv, 
klima, sundhed mv.

 Alle kommuner er blevet kontaktet 
direkte

 Undersøgelsen er foretaget af DN i 
perioden april-juni 2018

 Kommuner har ikke pligt til at 
udarbejde en politik for natur og 
biodiversitet

NB! Vejle og Københavns strategier er 
vurderet som politik.



NATURPOLITIKKER 
FORDELT PÅ 
REGIONER
 Politikker kan handle rent om natur 

eller være tværgående – friluftsliv, 
klima, sundhed mv.

 Alle kommuner er blevet kontaktet 
direkte

 Undersøgelsen er foretaget af DN i 
perioden april-juni 2018

 Kommuner har ikke pligt til at 
udarbejde en politik for natur og 
biodiversitet

NB! Vejle og Københavns strategier er 
vurderet som politik.

Region
Antal 

kommuner

Antal 

naturpolitikker %

Hovedstaden 29 6 21

Midtjylland 19 8 42

Nordjylland 11 4 36

Sjælland 17 8 47

Syddanmark 22 7 32

Hele landet 98 33 34

Har I vedtaget en politik for natur og biodiversitet efter 30. 
juni 2018? 

Så skriv til naturkommuner@dn.dk – så opdaterer vi kortet!

mailto:naturkommuner@dn.dk


NATURPOLITIKKER 
FORDELT PÅ 
KOMUNER I FHT.
NATURAREAL
 De tre søjler viser antallet af 

kommuner med en naturpolitik set i 
forhold til kommunernes relative 
natur- og skovareal.

 Hver søjle svarer til den tredjedel af 
kommunerne der har lavest, middel 
eller størst naturareal.

 Rudersdal og Furesø Kommuner er de 
kommuner med relativt størst natur-
og skovareal, der har en naturpolitik.

OBS! Lav: 4-18 %, Middel: 19-27 %, Høj: 28-
89 %
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Fordeling af naturpolitikker  i forhold til §3-natur og 
totalt skovareal som % af kommunens areal

De 5 kommuner med det største absolutte natur- og skovareal 
MED en naturpolitik er: Hjørring, Viborg, Rinkøbing-Skjern, 
Varde, Herning.

De 5 kommuner med det største absolutte natur- og skovareal 
UDEN en naturpolitik er: Thisted, Silkeborg, Jammerbugt, 
Ikast-Brande, Syddjurs.



NATURPOLITIKKER 
FORDELT PÅ 
KOMUNER I FHT.
NATURKAPITAL
 De tre søjler viser antallet af 

kommuner med en naturpolitik set i 
forhold til naturkapitalindekset, som 
blev beregnet af DCE, Aarhus 
Universitet i 2017.

 Hver søjle svarer til den tredjedel af 
kommunerne der har lavest, middel 
eller højest NKI.

 Furesø (57) og Rudersdal (54) 
Kommuner er de kommuner med 
højest NKI, der har en naturpolitik.

OBS! Lav: 11-17, Middel: 18-26, Høj: 27-80
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Fordeling af naturpolitikker i forhold til Naturkapitalindeks (2017)



NATURPOLITIKKER 
FORDELT PÅ 
KOMUNER I FHT.
NATURAREAL
 De tre søjler viser antallet af 

kommuner med en naturpolitik set i 
forhold til kommunernes indbyggertal.

 Hver søjle svarer til den tredjedel af 
kommunerne der har lavest, middel 
eller højest indbyggertal.

OBS! 
Lav: 1.700-37.000, 
Middel: 37.000-55.000, 
Høj: 55.000-610.000. 

De store bykommuner – København, Odense og Aalborg – har 
en naturpolitik.

De 5 kommuner med laveste indbyggertal, der har en 
naturpolitik, er: Ringsted, Nyborg, Rebild, Ishøj og Stevns.
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Fordeling af naturpolitikker i forhold til indbyggertal i
kommunerne



DE GODE 
EKSEMPLER
 Aalborg Kommune – bygger på 

biodiversitetsstrategi, stærke 
målsætninger

 Varde Kommune – klare pejlemærker
og prioriteringer, konkrete indsatser

 Herning Kommune – stærk på årlig 
evaluering, tro mod målsætninger

 Hjørring Kommune – omfattende 
involvering før, under og efter

 Hillerød, Aarhus, Odsherred – gode 
naturkvalitetsplaner, fundamentet for 
en strategisk og vidensbaseret politik 
(24 har en naturkvalitetsplan)



NATURPOLITIK, 
BIODIVERSITETSSTRATEGI, 
NATURKVALITETSPLAN?
 Naturpolitikken rummer vision, 

målsætning og prioriteringer – her 
sættes ambitionsniveauet – og 
politikerne forpligter sig på en indsats

 Naturkvalitetsplanen rummer 
registrering af beskyttede 
naturområder, arter, strukturer og 
plejebehov – det udgør fundamentet 
for den strategiske naturforvaltning –
det er forvaltningens arbejdsredskab

 Hillerød, Aarhus, Odsherred – gode 
naturkvalitetsplaner (24 kommuner har 
en naturkvalitetsplan)

 (Biodiversitets)strategien kan både have 
karakter af en politik eller en 
naturkvalitetsplan… 

INFO om naturkvalitetsplanlægningens muligheder

 Til registrering af beskyttede naturområder (§ 3)

 Kan styrke, konkretisere og synliggøre administrationsgrundlaget for 
sagsbehandlingen

 Kan sammentænke varetagelsen af natur med andre emner i den 
kommunale planlægning - herunder vand- og Natura 2000-planer

 Til vurdering af, hvor naturarealet eventuelt bør udvides og økologiske 
forbindelser etableres/forbedres (Grønt Danmarkskort)

 Kan kvalificere beslutningsgrundlaget for anvendelse af 
naturforvaltnings- og tilskudsmidler

 Til at yde bedre information til offentligheden om hvor naturværdierne 
findes

 Metoden er udarbejdet af naturstyrelsen i 2004/5 og understøttes af 
feltskemaer udviklet af Aarhus Universitet samt inddatering i 
Naturdata

 Metoden er frivillig for kommuner, og kan benyttes med forskellige 
grader af grundighed (udvalgte/alle §3-områder, bilagsarter/truede 
arter/invasive arter, trusler/plejebehov, dokumentationscirkel og 5-
trinsskala svarende til Natura 2000-naturtyper og vandområder).



NATURKOMMUNE
INITIATIVET



NATUREN ER 
EN HJERTESAG
Formål med DNs naturkommuneprojekt:

 At skabe større ejerskab til natur og 
naturopgaver blandt kommunalpolitikere

 At få vedtaget naturpolitikker i alle landets 
kommuner, som på sigt skaber plads til natur og 
biodiversitet 

 At understøtte kommunernes indsats for mere 
og rigere natur ved at stille gratis redskaber til 
rådighed som bidrager til målrettet og 
videnbaseret planlægning og forvaltning

Alle kommuner skal have 
en naturpolitik, der sætter 

en klar retning for 
arbejdet med kommunens 
natur og en handlingsplan 
som anviser de konkrete 
indsatser, man er enige 

om lokalt.



DN stiller gratis 
redskaber til rådighed
Værktøjskassen indeholder:

 Spørgsmål til naturpolitisk debat
 Oversigt over kommunernes lovbestemte opgaver
 Inspirationskatalog til naturpolitikudvikling
 Katalog over virkemidler der fremmer biodiversitet

 Lancering 22. maj 2019
 Hele 2019 adgang til Grønt Guld pulje (Veluxfonden)

 Juni 2020 uddeler DN den første NaturPris
 Op til KV21 evaluerer DN effekten

 Kontakt din lokale DN afdeling - hvis ikke de 
kontakter dig først!



DE 10 SPØRGSMÅL 
TIL KOMMUNENS 
NATURFORVALTNING

Hvem?
 Giv dem til din politiker til brug på udvalgsmøde

Hvad?
 Skal skabe politisk debat og øge vidensniveauet 

hos politikerne
 Giver forvaltningen lejlighed til at fortælle hvad 

man gør/ikke gør og hvorfor

Hvornår?
 Kan hentes eller bestilles på 

www.dn.dk/naturkommuner

TEMAER:
 Politik, økonomi, 

evaluering?
 Er fundamentet på plads?
 Grønt Danmarkskort?
 §3 kortlægning og 

besigtigelse?
 Rødlistede arter?
 Invasive arter?
 Skovareal og naturtilstand
 Landbrugsareal og 

naturpotentiale?

http://www.dn.dk/naturkommuner


KOMMUNERNES 
NATUROPGAVER

Hvem?
 Alle – men især kommunalpolitikere, chefer og 

DN’s Aktive

Hvad?
 Skal informere om kommunernes basisopgaver
 Skal øge vidensniveauet om kommunens ansvar

Hvornår?
 Kan hentes eller bestilles på 

www.dn.dk/naturkommuner

TEMAER:
 Kommunens SKAL-

opgaver som myndighed
 Kommunens KAN-opgaver 

som myndighed
 Kommunens SKAL-

opgaver som lodsejer

http://www.dn.dk/naturkommuner


INSPIRATIONS-
KATALOG

Hvem?
 Til naturmedarbejdere/ledere
 Udarbejdet af DN på baggrund af internationale 

guidelines og kommunernes egne politikker

Hvad?
 Skal inspirere til at lave stærke, strategiske og 

vidensbaserede naturpolitikker
 Giver bud på proces og gode eksempler
 En genvej til kommuner, der ikke har en politik 

eller skal revidere en eksisterende

Hvornår?
 Kan hentes eller bestilles på 

www.dn.dk/naturkommuner

INDHOLD:
 Indledning med gode 

argumenter
 7 trins guide: 

1. Fundment
2. Vision
3. Mål
4. Prioriteter
5. Indsatser og 
virkemidler
6. Finansiering
7. Evaluering og 
revision

 Eksempler fra danske og 
udenlandske kommuner

 Anbefalinger til yderligere 
læsning

http://www.dn.dk/naturkommuner


VIRKEMIDDEL-
KATALOG

Hvem?
 Til naturmedarbejdere/ledere
 Udarbejdet af forskere på Aarhus Universitet og 

Københavns Universitet (bestilt og betalt af DN)

Hvad?
 Forskningsbaserede anbefalinger om 

virkemidler, der fremmer biodiversitet i 
forskellige miljøer

 Inspiration til valg af og prioritering mellem 
virkemidler afhængig af situation

Hvornår?
 Kan hentes eller bestilles på 

www.dn.dk/naturkommuner

INDHOLD:
 Overordnede principper

 Virkemidler til by, land, 
skov, kyst, ferskvand, 
arter

 Gennemgår mulige 
synergier og konflikter 
med andre interesser

 Anbefalinger til 
yderligere læsning

http://www.dn.dk/naturkommuner


NY NATURPRIS 
INDSTIFTES I 2020

Hvem?
 Til kommuner
 Fundraising fra virksomheder / DN

Hvad?
 Konkrete naturforbedrende projekter
 Eksemplariske metoder der kan inspirere andre
 Den mest ambitiøse kommune/naturvenlige 

politiker?
 Inspireret af ”sommerfugleeffekten” i 2018

Hvornår?
 Er under udvikling – Indstiftes til uddeling i 

2020

Okkergul-pletvinge



5 TING DU SKAL VIDE
 Alle kommuner opfordres til at vedtage en 

politik for natur og biodiversitet baseret 
på viden, med strategiske mål, klare 
prioriteringer, handlingsanvisninger og 
finansiering

 Hent inspirationsmaterialet på
www.dn.dk/naturkommuner

 DN Aktive står for dialogen med politikere 
og medarbejdere – 23 har allerede meldt 
sig på banen

 DN Sekretariatet indsamler og deler gode 
eksempler på politikudvikling, involvering, 
forankring og praktisk naturforvaltning fra 
kommunerne frem til 2021. 
Skriv til naturkommuner@dn.dk

 Man BLIVER ikke Naturkommune – det er 
noget man ER: 

”En naturkommune har natur og biodiversitet 
som en del af sit DNA, sin grundfortælling og 

daglige praksis.”

http://www.dn.dk/naturkommuner
mailto:naturkommuner@dn.dk


SPØRGSMÅL TIL 
REFLEKSION / DIALOGTID



Tid til dialog: 

 Naturen mangler plads og 
penge

 Borgerne ønsker mere 
natur og bedre 
beskyttelse

 Hvad kan vi sammen gøre 
for at styrke naturen og 
fremme biodiversiteten i 
kommunerne?

 Har I ønsker til DN lokalt 
eller centralt?

VI KAN NÅ LANGT - SAMMEN! Vil det være en ide at oprette et 
dialogforum mellem kommuner og 
DN centralt, fx på LinkedIn, for at 
videndele om politikudvikling og 
praktisk naturforvaltning?

Hvordan vil I realisere Grønt 
Danmarkskort hos jer? Er 
rammebetingelserne for den 
kommunale naturforvaltning 
tidssvarende? Har I de redskaber I 
skal bruge, juridisk og økonomisk?

Har I en naturpolitik som en 
strategisk prioriteringsramme om de 
konkrete naturindsatser? Kunne I 
forestiller jer, at lave naturpolitik på 
tværs af kommunegrænsen?






