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ALTERNATIVET: NATURSTYRELSENS RÅDGIVING AF 

MILJØMINISTEREN SKADER DANSK NATUR  

”Det skal være Naturstyrelsens opgave at sikre naturens rigdom – og ikke sin 
egen,” siger Christian Poll, miljøordfører for Alternativet, med henvisning til, at 
Naturstyrelsen - pga. økonomiske interesser i fortsat tømmerhugst i statsskovene - 
har ydet alt andet end uvildig rådgivning af miljøminister Kirsten Brosbøl (S) i sag 
om udlægning af statsskov til naturskov.   

Folketingssalen behandler i dag beslutningsforslag om udtagelse af statsskov til urørt naturskov, 
hvilket ifølge landets førende eksperter er den nemmeste metode til at øge biodiversiteten. Intet 
tyder dog på, at miljøminister Kirsten Brosbøl (S) vil lytte til eksperterne, og det sår alvorlige tvivl 
om Naturstyrelsens rådgivning af ministeren, mener Christian Poll, der er miljøordfører for 
Alternativet: 

”Når regeringen vælger at trodse forskernes anbefalinger i så grel grad, så er det efter min 
overbevisning tegn på, at der er blevet leveret alt andet end uvildig rådgivning fra embedsværket i 
Naturstyrelsen, som i den her sag har en dobbeltrolle. På den ene side lever Naturstyrelsen af 
tømmerhugst i statsskovene, men samtidig skal styrelsen sikre biodiversiteten, hvilket den ville 
gøre mest effektivt ved netop at indstille tømmerhugsten og udlægge statsskov til naturskov,” siger 
Christian Poll. 

Han henviser til, at én af hensigterne med Naturplan Danmark er at styrke biodiversiteten, men at 
Naturstyrelsens økonomiske interesser i det modsatte tyder på, at styrelsen har leveret alt andet 
end uvildig rådgivning, hvilket formentlig har betydning for, at Regeringen har stillet et meget 
uambitiøst forslag om at udlægge blot 250 hektar af de 110.000 hektar statsejet skov til urørt 
naturskov. Udlægning bliver bakket op af seniorforsker i biodiversitet ved Aarhus Universitet, 
Rasmus Ejrsnæs: 

”At sætte den samme styrelse, der tjener penge på at udnytte naturen, til også at beskytte naturen, 
svarer det til at sætte ræven til at vogte gæs.” 

Alternativet opfordrer til en grundlæggende forandring af Naturstyrelsens formål, så styrelsen 
primære formål bliver at sikre naturens rigdom og ikke sin egen. 

”Naturstyrelsens formål burde være at værne om den danske biodiversitet, sikre adgang til 
naturområder og formidle viden om den smukke natur til alle danskerne”, siger Christian Poll.  

På den baggrund håber Christian Poll, at miljøminister Kirsten Brosbøl (S) nu kommer på banen og 
erkender, at hun er blevet fejl-rådgivet i forbindelse med Naturplan Danmark og indgår i forhandling 
med de øvrige partier om en mere ambitiøs skovpolitik. Samtidig vil Alternativet foreslå 
miljøministeren, at Naturstyrelsen i fremtiden helt dropper sin tømmervirksomhed og i stedet bliver 
finansieret via finansloven. 
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