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Hvad betyder grøn?

Hvis projektet gennemføres, er det et godt bidrag 
til den grønne omstilling i Danmark, siger 
professor.

Selskabet BioCirc præsenterede i aftes planer om at 
opføre, hvad de selv kalder en "energiø på land" i 
Viborg. Planen er, at "øen" allerede i 2026 skal gøre 
Viborg til en af de grønneste kommuner og skabe 
200 nye grønne arbejdspladser.
- Det ligner et godt projekt. Det er selvfølgelig klart, 
at vi skal gennemgå det nøje, siger borgmester Ulrik 
Wilbek (V).
- Vores forvaltning har sagt god for det, og det er 
noget, der virkelig kan flytte Viborg Kommune ret 
hurtigt til at blive en grønnere kommune, siger han.

Fra DR.dk



Der skal sættes solceller og vindmøller op, der kan levere over en gigawatt strøm. Det svarer til forbruget i 
én million husstande.
Strømmen skal både dække elforbruget i kommunen og bruges til at lave grønne brændstoffer, der kan 
bruges til for eksempel lastbiler eller containerskibe. En større biogasproduktion fra kommunens landbrug 
er også en del af planen.
Til "øen" er også knyttet en produktion af biokul, der kan pløjes ned i markerne og på den måde hjælper 
med at lagre CO2. Overskudsvarmen fra produktionen af biokul og grønne brændstoffer skal levere 
halvdelen af kommunens fjernvarme kvit og frit.
Og for at få de store solcelleanlæg, vindmøllerne og lugten fra biogassen til at glide ned blandt 
byens borgere vil selskabet oprette en fond med dele af overskuddet, som kommunen kan bruge til 
sportshaller, parker eller andet.
Og så lover selskabet endda, at projektet også har fokus på at forbedre vandmiljøet i Limfjorden og 
Hjarbækfjorden.
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Vigtige målsætninger:

Klima: Parisaftale 1,50 C og DK klimamål 70% reduktion i 2030

Biodiversitet: Standse tilbagegang i både 2010 og 2020

EU og CBD 30% beskyttet natur på land og hav i 2030 heraf 10% strengt 
beskyttet.

EU lovgivning om naturgenopretning på vej….

Vælge kloge langsigtede naturbaserede løsninger på biodiversitets- og 

klimaudfordringerne



BIODIVERSITETSBAROMETER

Symbolforklaring

DN og WWF

Vurdering af Danmarks opfyldelse af FN’s 
biodiversitetsmål (2020)



Biodiversitet i Danmark

’Danmarks biodiversitet 2020’ er blot den seneste af en lang række analyser, der dokumenterer 
biodiversitetskrisen i Danmark. 

I 2019 fremsendte Miljøstyrelsen en rapportering til EU-kommissionen om ’bevaringsstatus for 
naturtyper og arter’. Den viser, at 95 procent af de rapporterede naturtyper er i enten stærkt 
ugunstig eller moderat ugunstig bevaringsstatus. Og 57 procent af de rapporterede arter er i 
stærkt eller moderat ugunstig status.

I 2019 udkom den seneste danske rødliste. Den viser, at der i Danmark findes 1.844 truede arter 
af dyr, planter og svampe. At være truet betyder, at der er høj risiko for, at arterne vil uddø i natur 
i Danmark på kortere eller længere sigt.

I 2020 lavede WWF Verdensnaturfonden og Danmarks Naturfredningsforening en fælles analyse 
af, hvordan det gik med den danske opfyldelse af FN’s biodiversitetsmål. Analysen viste, 
at Danmark dumpede 17 ud af 19 biodiversitetsmål, som man havde lovet at nå i 2020.

https://dce.au.dk/udgivelser/vr/nr-451-500/nr-465-danmarks-biodiversitet-2020-tilstand-og-udvikling
https://dce.au.dk/udgivelser/vr/nr-301-350/abstracts/nr-340-bevaringsstatus-for-naturtyper-og-arter-2019-habitatdirektivets-artikel-17-rapportering/
https://www.dn.dk/vi-arbejder-for/truede-arter/rodlisten/
https://www.dn.dk/nyheder/danmark-dumper-i-17-ud-af-19-internationale-naturmal/


SKYLDES:
BIODIVERSITETSTAB I 
DEN DANSKE NATUR

MANGEL PÅ
PLADS

ENSARTEDHED
Ensartethed og mangel på 
sammenhæng i tid og rum 
(kontinuitet)

MANGEL PÅ STORE
NØGLEARTER OG DERES
FUNKTIONER

UDLEDNING
af miljøfremmede stoffer og 
næringsstofbelastning

DRÆNING OG
AFVANDING

IPBES DK 2020: Genopretning af biodiversitet og økosystemer 



LØSNINGERNE:

STORE NATUROMRÅDER
Etablering af flere 
selvforvaltende naturområder 
på mere end 1000 ha

HYDROLOGI
Genopretning af naturlig 
hydrologi

URØRT SKOV
Udlægning af urørt skov

NØGLEARTER
Genopetning af nøglearter og 
deres økosystemfunktioner

TRÆDESTEN
Genopreting af små 
naturområder, som 
trædesten og 
spredningskorridorer



Økosystemtjenester Beskrivelse Eksempler Markedsbaserede

Forsyning Brug af økosystemerne Fødevarer, træ, fibre, drikkevand, 
vanding, jagt, fiskeri mv.

Delvis

Regulerende Afbøde miljørisici, omsætte 
næringsstoffer mv. i jord og 
vandmiljø

Bestøvning
Kulstofbinding
Drikkevandsressourcer
Erosions- og 
oversvømmelsesbeskyttelse
Regulering af sygdomme og 
skadedyr

Nej

Kulturelle Æstetik, inspiration, spirituel 
værdi mv.

Rekreation
Natur- og kulturarv
Turisme

Delvis

Understøttende Understøtter de øvrige 
økosystemtjenester

Fotosyntese, jordbundsforhold, 
næringsstofkredsløb

Delvis, gennem andre 
tjenester



Naturbaserede løsninger

Naturbaserede løsninger er iflg. den internationale naturbeskyttelses organisation, IUCN, 
defineret som:”Tiltag til beskyttelse, bæredygtigt forvaltning, samt genopretning af 
naturlige eller modificerede økosystemer, der effektivt og adaptivt adresserer 
samfundsmæssige udfordringer og samtidigt gavner menneskers trivsel og 
biodiversiteten.” 

Der er et stort fokus på naturbaserede løsninger i EU’s Biodiversitetsstrategi for 2030 og i 
FN’s Biodiversitetskonvention. Dette årti 2020-2030 er af FN udnævnt til at være 
naturgenopretningens årti. 



Genopret å-dale og moser

• Ekstensivering og vandstandshævning
af lavbundsjorde er eksempel på
et tiltag der har en positiv klimaeffekt, 

• Genopret moser og enge
• Kan have en god natureffekt, fx genoprettede 

vandløb og hydrologi på omgivende enge
• Bidrager til rent vandmiljø, 
• Grundvandsdannelse og beskyttelse, 
• Og mindsker oversvømmelsesrisici gennem 

vandparkering.

God natur kræver god vandkvalitet!



Dc

Vådområder –synergi natur og klima

DCE guide til bedre natur i vådområder https://ecos.au.dk/forskningraadgivning/temasider/biodiversitet-i-aadale/

https://ecos.au.dk/forskningraadgivning/temasider/biodiversitet-i-aadale/


Urørt skov

• Et artsrigt økosystem
• Væsentligt tiltag for biodiversitet
• Kulstoflager øges i vedmassen uden 

fældning
• Især effektivt på den korte bane (40 år)
• Mål om 75.000 ha urørt skov (1,7% af 

landareal)
• Især behov for udlæg af privat urørt 

skov målrettet biodiversitet.
• Forskerne anbefaler udlæg af 

minimum 
55.000 ha urørt privat skov 

( ud af i alt 462.000 ha privat skov)



Strandenge

• Vigtig naturtype på international skala – fugle
• Tæt plantevækst – hæmmer erosion
• Effektivt optag og lagring af kulstof
• Naturlig kystbeskyttelse
• 45.000 ha beskyttet strandeng
• Store strandengsarealer er i tidens løb 

forsvundet i forbindelse med landvindings- og 
inddæmningsarbejder samt afvanding og 
opdyrkning

• Genopret strandenge
• Planlæg mod coastal squeeze ved højere 

havvandstand



Marin natur

• Ålegræsenge binder CO2 og lagrer det i 
havbunden

• Vigtig for opvækst af fiskeyngel mv.
• I DK mistet 70-80% af arealet med ålegræs siden 

1900
• Næringsstofforurening, bundslæbende 

redskaber og klapning er en del af årsagerne

• Skånsomt fiskeri uden bundslæbende redskaber
• Skåner ålegræs og tangskove
• Effektivt CO2 optag
• Mindsker frigivelse af drivhusgasser fra 

havbunden
• Genopret ålegræs- og tangskove samt stenrev



Biodiversitetslov

Det vil DN:

En biodiversitetslov med mål for 30% beskyttet natur på land og på havet

Minimum 10% strengt beskyttet natur

Med klare tidsfrister og delmål frem mod 2030

Mere effektiv beskyttelse af naturen: strengt beskyttet mindre 1 % i dag

Genopretning af naturen: intakte og robuste økosystemer med mål for kvalitet 

Så beskyttede naturtyper senest i 2050 har gunstig bevaringsstatus

Naturbaserede løsninger bør være et førstevalg, hvor muligt!



No Net loss eller Net gain



No Net loss eller Net gain

Kristine Kjørup Rasmussen, SLA


