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Vi lever midt i arternes sjette masseuddøen, som videnskaben kalder det. Den frie, vilde
natur og biodiversiteten er truet - både i Danmark og i udlandet. Arter dør og forsvinder
i et uhørt højt tempo. Ikke siden dinosaurernes uddøen er verdens dyrearter forsvundet
så hurtigt som i dag. FN’s chef for biodiversitet har derfor omtalt krisen som ”den stille
dræber”.
Det mærker vi også her i Danmark. Vi er den nation i hele Europa med den ringeste
naturbeskyttelse. Samtidig er vi – sammen med Bangladesh - det mest opdyrkede land
i verden. Begge dele har helt mærkbare konsekvenser. 11 arter af dagsommerfugle er
forsvundet fra den danske natur de sidste 50 år. Bestanden af viber og sanglærker er faldet
med henholdsvis 76 pct. og 65 pct. siden 1976. Og ud af de i alt 287 vildtlevende arter har vi
ikke set 50 siden 1974, mens den seneste Novana-rapport konkluderer klart og tydeligt, at
de danske skove har det elendigt.
I Alternativet ønsker vi at styrke levevilkårene for naturen og alle de liv, dyr og planter, vi
deler planeten med. For selvom natur, planter og dyreliv selvfølgelig har værdi for os, så
har de først og fremmest værdi i sig selv. Den holdning skal i langt højere grad afspejle sig
i den førte politik. Naturpolitikken skal føres på naturens præmisser, og vi skal skaber et
samfund i bedre balance – i stedet for i konstant konkurrence – med naturen.
Vi er stolte af at præsentere en naturplan, som er både visionær, konkret og fuldt ud
finansieret, krone for krone, men som vigtigst af alt giver naturen og biodiversiteten et helt
nødvendigt, markant løft. Planen er også en manifestation af, at vi som samfund har både
redskaberne og økonomien til at gennemføre det paradigmeskifte, som naturen har brug
for. Nu gælder det om at sætte handling bag ord.
Folketinget står med en unik mulighed for at sikre levevilkårene for alle de dyr, planter
og økosystemer, som vi lever sammen med. Men det er nu, der skal handles. Det er nu
muligheden skal gribes, så de fine ord omsættes til praksis. Kort sagt er det nu, vi skal
sørge for, at naturen ikke udvikler sig til et hospice for døende arter. Vi er klar til at
træffe de fornødne valg og beslutninger - og vi håber, at flere partier er klar til at hæve
ambitionerne.
Kærlig hilsen
Uffe Elbæk, Christian Poll og resten af Alternativet
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Samfund og natur
i bedre balance
Forholdet mellem menneske og natur er helt centralt i Alternativets politik. Vi mennesker
er forbundet til naturen, som vi både lever af og sammen med. Desværre ser vi alt for ofte,
at hensynet til økonomien får lov at trumfe hensynet til naturen og biodiversiteten. Det har
resulteret i et skødesløst overforbrug samt udviklingen af en kannibalistisk økonomi, som
driver rovdrift på ressourcerne og fortrænger dyr, planter og økosystemer over alt.
I Alternativet har vi en målsætning om at vende den udvikling – omgående. Skal det lykkes,
skal vi genetablere balancen mellem menneske og natur og styrke naturens egen ret og
frihed til at eksistere.

Forslag 1: Naturminister og nyt, grønt superministerium
Danmark skal have et nyt, grønt superministerium, hvor klima, natur og bæredygtig
omstilling er i centrum. Det nye superministerium, Ministeriet for Grøn Omstilling, skal
overtage Finansministeriets dominerende og rammesættende rolle og sikre en bæredygtig
omstilling af samtlige samfundets sektorer. Ministeriet skal have fire ressortministre,
der foruden en klima- og energiminister, en miljøminister og en minister for global grøn
omstilling skal have en decideret naturminister.
Naturministerens primære opgave vil være at vende tilbagegangen i natur og biodiversitet
til fremgang. Det kræver, at naturen får den fred og plads, den har brug for. Derfor skal
staten fremover forvalte naturområder for naturens skyld, landbrug skal adskilles fra
natur- og miljø og behandles som et erhverv på lige fod med alle andre, og borgerne skal
have flere og bedre muligheder for at opleve en vildere, dansk natur.

Forslag 2: Giv naturen juridiske rettigheder
På samme måde, som vi borgere i dag har basale frihedsrettigheder, ønsker Alternativet
at sikre naturens ret og frihed til at være til. Derfor vil vi arbejde for, at Danmarks natur
får sine egne juridiske rettigheder, ligesom vi har set flere andre lande gøre. Ideelt set
bør rettighederne skrives ind i grundloven, men vi er klar til at diskutere forskellige
muligheder. Det vigtigste er at cementere, at naturen har værdi i sig selv og forhindre, at
hensynet til natur og biodiversitet underlægges de kortsigtede interesser fra industrien og
erhvervslivet.
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ANDRE LANDE INDFØRER NATURRETTIGHEDER
Ecuador blev i 2008 det første land til at anerkende naturens rettigheder i sin forfatning.
Sidenhen er mange andre fulgt efter. I Bolivia har man med Moder Jord-loven valgt at
sidestille naturens rettigheder med menneskets. I New Zealand har man givet en flod og
dens økosystem samme juridiske status som en person og garanteret dens sundhed og
trivsel. I staten Pennsylvania i USA har lignende naturbeskyttelsestiltag været med til at
forhindre fracking i området.

3

Mere plads til dyr,
planter og
økosystemer
Biodiversiteten i Danmark er først og fremmest truet, fordi naturen mangler plads:
Plads, hvor natur og biodiversitet har førsteprioritet, og hvor arealerne ikke er underlagt
krav om produktion og indtægter.
Plads, hvor naturens dynamik kan udfolde sig frit, og hvor variationen af levesteder sikres
og opretholdes uden menneskets indblanding.
Plads, hvor vi beskytter sjældne arter og vild natur mod tilgroning, overgræsning,
forurening, randpåvirkning og klimatiske udsving.
Det er helt afgørende, at naturen får mere plads og frihed til at udfolde sig på sine
egne præmisser. Det kræver, at den skadelige påvirkning af artsrige naturområder fra
landbrug, skovbrug, industri og byudvikling reduceres. Det kræver, at vi genskaber flere
naturlige processer i naturområderne. Og det kræver, at der udpeges flere store og
sammenhængende områder, hvor natur og biodiversitet har førsteprioritet.

Forslag 3: Naturzone på 20 procent af Danmarks landareal
Det danske landskab er i dag domineret af landbrug og skovbrug, byer og infrastruktur. Det
har for mange år siden været med til at skabe et rigt land med stor velstand, men prisen
har været en presset natur. I dag er der imidlertid ikke behov for at optage så stor en del af
landskabet til produktion for at sikre vores velstand og velfærd. Derfor er det oplagt, at der
i de kommende år udpeges flere og mere sammenhængende naturarealer.
Vi foreslår at indføre en naturzone på 20 pct. af Danmarks areal, som skal have natur
og biodiversitet som førsteprioritet. Til det formål vil vi afsætte 2 mia. kr. årligt, som
skal gå til at omlægge arealer til naturzone. Tiltaget finansieres dels af omlægning af
landbrugsstøtten, dels af midler fra puljen til grøn omstilling, som indgår i Alternativets
regeringsprogram.
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HVORDAN GENNEMFØRES EN NATURZONE PÅ 20 PCT.?
Først og fremmest skal vi sætte et politisk mål om, at 20 pct. af landarealet skal sættes fri
til naturlige processer og biodiversitet.
Dernæst skal der skabes den lovgivningsmæssige ramme, som kan sikre, at naturarealer
inden for zonen beskyttes mod produktion, bebyggelse, forurening og uhensigtsmæssig
forstyrrelse. Ét skridt til dette er at definere naturzonen i planloven. Efterfølgende skal
naturzonen nærmere defineres i forhold til naturbeskyttelsesloven eller have sin helt
egen lovgivningsmæssige ramme. Det juridiske grundlag vil Alternativet forhandle med
Folketingets øvrige partier. Det vigtigste er, at der indføres en arealfast beskyttelse af
naturen i Danmark.

HVILKET AREALER SKAL UDPEGES OG HVORDAN?
Det er oplagt at starte med statens arealer, når det kommer til udpegningen af store
sammenhængende naturområder, hvor den vilde natur skal have førsteprioritet. Det
kræver et ophør af forstlig drift, genskabelse af naturlig hydrologi, fjernelse af små indre
hegninger, anlæg af store sammenhængende hegninger og udsætning af forskellige arter
af store planteædere.
Derudover skal visse private arealer omlægges til også at være en del af naturzonen.
Den nærmere udpegning og metode for denne proces skal udvikles i samarbejde mellem
staten, lodsejere, NGO’er og andre involverede parter. Som udgangspunkt ønsker
Alternativet at skabe løsninger, hvor lodsejere gives incitamenter til frivilligt at omlægge
arealer samtidig med, at der tages hensyn til potentialet for natur på arealet.

Forslag 4: Nyt Naturråd
Danmark har i dag både et Vildtforvaltningsråd og et Skovråd, der rådgiver regeringen
i forhold jagtloven og skovloven. Til gengæld mangler der et tilsvarende organ, som
rådgiver regeringen i forhold til naturbeskyttelsen.
Alternativet foreslår derfor, at der etableres et permanent, uafhængigt og fagligt
baseret Naturråd. Rådet skal fungere som et rådgivende ekspertpanel, der skal
forsyne regeringen og Folketinget med viden og anbefalinger om naturbeskyttelsen i
Danmark. Fx skal rådet som noget af det første komme med et oplæg til en revision af
artsbeskyttelsesforvaltningen.

5

Det vurderes at oprettelse og drift af Naturrådet vil kræve en permanent bevilling på 7
mio. kr. om året. Foruden denne bevilling foreslår vi at etablere en støttepulje på 100
mio. kr. årligt til Rådets arbejde. Puljen skal bl.a. kunne bruges til at udsætte dyr, styrke
naturbeskyttelsen, fx i nationalparkerne, og understøtte lokale projekter, forskning,
udvikling og naturformidling.

Forslag 5: Udsæt flere vilde dyr
Rammerne for vilde og selvopretholdende økosystemer skal forbedres ved at
genoprette naturens processer. Vi foreslår i den forbindelse, at der udsættes flere dyr til
helårsgræsning - bl.a. europæisk bison og elg, samt robuste kvæg- og hesteracer - på flere
forskellige statslige naturarealer inden for nogle store hegnede områder. Ved at udsætte
store planteædere til helårsgræsning kan man genskabe naturlig dynamik i landskabet.
Store arter, såsom ulv og guldsjakal, skal også sikres plads og beskyttelse, så de kan
bidrage positivt til planteædernes bevægelsesmønstre i landskabet og holde bestandene
af hjortevildt sunde. Initiativet finansieres af støttepuljen under Naturrådet.

UDSÆTNING AF DYR TIL GRÆSNING ER WIN-WIN
Vejle Kommune hjælper folk med dyr, der gerne skal græsse, med at finde folk med
arealer, der gerne skal græsses. Denne faciliterende rolle er oplagt for en kommune og kan
skabe resultater for naturen på en meget enkel måde.

Forslag 6: Stop underminering af naturfredninger
For nylig valgte et bredt folketingsflertal bestående af Regeringen, Socialdemokratiet,
Dansk Folkeparti, Radikale og SF at tvangsophæve fredningen af tre naturgrunde i
København (Lærkesletten på Amagerfælled, Selinevej ud til Kalveboderne og Stejlepladsen
ved Sydhavnstippen).
I Alternativet ser vi principielt ophævelserne som et brud på mere end 100 års
fredningspraksis og en klar underminering af de naturfredninger, som har til formål at
beskytte naturen. Vi foreslår derfor, at ophævelserne af fredninger rulles tilbage, og at det i
stedet overlades til fredningsnævnet at træffe beslutninger om disse og lignende sager.
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Forslag 7: Ændring af vandløbslov
Vi har 64.000 km. vandløb i Danmark, og de fungerer som naturens blodårer. Dels skaber
vandløbene forbindelse mellem landjorden og havet. Dels fungerer de som en slags
spredningskorridorer i landskabet. Og dels er især de små vandløb i dag levested for en
række planter og dyr og fungerer bl.a. som fiskenes fødestuer og børnehaver. Af samme
grund er det vigtigt, at vandløbsloven er indrettet, så den yder en passende beskyttelse for
de liv, dyr og økosystemer, som lever i og nær vandløbsområderne.
Som vandløbsloven er formuleret i dag, tager formålsbestemmelsen først og fremmest
udgangspunkt i at sikre, at vandløb kan benyttes til afledning af vand, navnlig
overfladevand, spildevand og drænvand. Først derefter fremgår det, at fastsættelse
og gennemførelse af foranstaltninger efter loven skal ske under hensyntagen til de
miljømæssige krav til vandløbskvaliteten, som fastsættes i henhold til anden lovgivning.
Alternativet foreslår at ændre vandløbslovens formål, så vandløb primært anerkendes som
natur, og kun sekundært - og hvor det kan ske i respekt for naturen - som afledningsanlæg
til spildevand og drænvand. Lovens formålsparagraf bør helt konkret ændres, så det
fremgår, at vandløb er natur, som udgør levesteder for plante- og dyreliv.

Forslag 8: Stærkere rammer og forvaltning
omkring naturbeskyttelseslovens §3
Artsrige og truede naturområder skal beskyttes bedre mod næringsstofforurening,
oppløjning, yderligere fragmentering og tilgroning. Den nuværende lovgivning og
forvaltning har ikke været nok til at forhindre et fortsat artstab. Derfor er der behov for
at styrke rammerne og forvaltningen omkring naturbeskyttelseslovens §3. Kommunernes
naturindsats skal styrkes, bl.a. ved at sikre, at alle kommuner laver baseline for
naturområderne og vedtager en forvaltningsplan for hvert område. Rammerne for
naturpleje med dyr skal forbedres, så flere vælger de løsninger, der skaber den optimale
naturpleje - det kan være støtte til hegn, græsningsdyr mm. Desuden skal §3 udvides til
også at omfatte overgangs-naturtyper mellem lysåben natur og skov.

Forslag 9: Beløn lodsejere for udlægning af jord til natur
Det skal være fordelagtigt at omlægge opdyrket land til natur. Derfor ønsker Alternativet
at skabe incitament for mere natur i landbrugsarealet ved at fritage lodsejere for
beskatning af natur. Vi vil fritage lodsejere for jordbeskatning af registrerede §3-arealer
samt skov og krat, registreret som natur. Hvis der etableres naturbeskyttelseszoner
omkring de beskyttede arealer, kan disse regnes med i det areal, der kan fritages for
jordbeskatning. Derudover bør arealer, der tinglyses som permanent natur, også fritages
for beskatning.
Forslaget koster ifølge Finansministeriet omkring 10 mio. kr. om året. Derudover skal det
understreges, at det naturligvis skal være en forudsætning for fritagelse for beskatning, at
der ikke gødskes, omlægges eller sprøjtes, og at der ikke er en forstmæssig udnyttelse af
skov.
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Mere natur i vores skove
I Danmark har vi stort set ingen naturlige skove tilbage. Det er kritisk for store dele af vores
dyre- og plantearter, som er tilpasset fortidens skovlandskaber, men som i dag mangler
levesteder. Mange af skovens dyr, svampe, træer og planter er i dag truet, fordi de ganske
enkelt mangler lys, plads og levesteder. Gamle og døde træer, skovsøer, moser, sumpe og
skovenge er noget af det, der især mangler i vores skove. Mange tror fejlagtigt, at de fleste
af de danske skove er vilde og naturlige, selvom størstedelen faktisk både er plantet og
drives intensivt af mennesker – et faktum, der har konsekvenser for biodiversiteten og livet
i skovbunden. Det viser flere undersøgelser, bl.a. den seneste Novana-rapport fra 2019.
Heldigvis kan skovene sagtens igen blive frodige, naturlige og rige på liv. Det kræver bare,
at vi vil det, og at vi investerer i det. En konkret plan for udlægning af mere urørt skov og
naturareal er kort sagt det, der skal til for at vende naturens tilbagegang til fremgang i
vores skove.

FN’S VERDENSMÅL #15
FN’s Verdensmål 15 siger, at vi skal beskytte, genoprette og fremme bæredygtig udnyttelse
af økosystemer og forvaltning af skove, bekæmp ørkendannelse, stands jordforringelse
og genopret biodiversitet. Målet siger også, at vi inden 2020 skal ”fremme bæredygtig
forvaltning af alle typer af skove, stoppe skovrydning, genskabe forringede skove og
væsentligt øge skovrejsning og skovplantning globalt set”.

Forslag 10: Omlæg 107.000 hektar statsskov til urørt skov
Urørt skov er en af de bedste og billigste måder at styrke biodiversiteten og den vilde
natur - bl.a. fordi det vil gavne en stor del af vores rødlistede arter, altså de arter, der
enten allerede er forsvundet eller er i fare for at forsvinde. Faktisk er 6 ud af 10 af
vores rødlistede vilde dyre-, plante- og svampearter knyttet til skov. Derfor foreslår vi
at omlægge al statens statsskov, 107.000 hektar, til urørt skov. Omlægningen skal være
endeligt gennemført i løbet af de kommende 5-10 år. Det er ambitiøst, men også realistisk.
Og frem for alt er en omfattende omlægning til urørt skov helt afgørende for at give
naturen og biodiversiteten et løft, der giver håb om en positiv udvikling.
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HVAD ER URØRT SKOV?
Urørt skov er skovområder udpeget til biodiversitetsformål med ingen eller kun
naturoptimerende naturpleje. Urørt skov betyder, at der ikke drives skovdrift. Men urørt
skov udelukker hverken mennesker, græssende dyr eller naturgenopretning. Når man
omlægger fra driftsskov til urørt skov, vil man gennemgå arealerne og udvælge hvilke
naturtyper, der fremover skal etableres hvor. Når et skovareal har ligget urørt i en kort
årrække, kan der efterhånden udvikle sig en urskovsagtig struktur med væltede og døde
træer, foryngelse i lysninger, naturlige vandforhold og utallige levesteder for planter og
dyr. Man kan sagtens have stier, som ryddes fx efter stormfald, i en urørt skov. Der kan også
etableres andre elementer, der understøtter almindeligt friluftsliv, fx shelters, cykelbaner
og skispor.

Forslag 11: Skovplan - her starter vi omlægningen til urørt skov
Omlægningen af statsskov til urørt skov er faktisk noget, Alternativet har foreslået et utal
af gange. Og selvom det har skabt mere fokus på problemerne for natur og biodiversitet,
så har det endnu ikke resulteret i de nødvendige indsatser fra Christiansborg. Derfor
præsenterer vi i dette udspil ikke bare et forslag til, hvor meget urørt skov, der skal
udlægges, men også et bud på, hvorhenne i Danmark, vi vil starte den store omlægning.
Formålet med skovplanen her er at hjælpe regeringen i gang med arbejdet. Naturen kan
ikke vente endnu længere på, at politikerne kommer i arbejdstøjet. Derfor har vi allerede
nu identificeret de første 60.303 hektar statsskov ud af de i alt 107.000 hektar, som bør
omlægges til urørt skov eller græsningsskov hurtigst muligt.
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HVILKE KONKRETE TILTAG SKAL IMPLEMENTERES I STATSSKOVENE?
Følgende tiltag bør ske på disse steder, når udpegningen er foretaget, og de enkelte driftsplaner er afstemt:
1. De små biodiversitetsrige arealer skal udvides til større og sammenhængende områder,
hvor man inddrager noget af det omkringliggende skov. Det betyder, at man også
inddrager områder, der ikke allerede er levested for de truede arter.
2. Store biodiversitetsrige arealer skal udlægges som urørt skov med eller uden store
planteædere. Undersøgelser i danske nabolande viser, at større arealer giver mere
langtidsholdbar effekt i forhold til biodiversiteten.
3. Indførte træsorter som for eksempelt rødgran, sitka og douglasgran udtages
efterhånden som de bliver hugstmodne. På arealerne genetableres natur ved f.eks.
græsning, selvsået skov og vandområder genetableres.
4. I udlagte urørte skove genetableres naturlige vådområder ved at afvandingsgrøfter
kastes til – der skal naturligvis tages hensyn til naboer, bebyggelse og infrastruktur.
5. Der oparbejdes stående og liggende dødt ved i udlagte urørte skove ved ringbarkning,
topkapning, sprængning og andre former for bearbejdning af træer.
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Kortet viser, hvilke statsskove i hver af Naturstyrelsens driftsenheder, der er vigtige for
den danske skovnatur og biodiversitet. Disse skoves samlede areal fremgår samt hvor
stor en del af statsskovene, der allerede er udlagt til biodiversitet – enten som urørt skov
eller som græsningsskov. Statsskovene er udvalgt på baggrund af en bioscore >10 1 i flg.
biodiversitetskortet og ved gennemgang af de tilgængelige driftsplaner.

1

biodiversitetsscore/bioscore viser levesteder, der er vigtige for rødlistede arter,

eller være potentielt vigtige. Skalaen går fra 1-20)
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Forslag 12: Naturstyrelsen skal droppe sin tømmerhandel
Alternativet ønsker et omgående opgør med Naturstyrelsen dobbeltrolle som henholdsvis
tømmerhandel og jordbrugsproducent og beskytter af landets vilde natur. Disse roller
har grundlæggende altid været i modsætning til hinanden, hvilket har resulteret i, at
beskyttelsen af plante- og dyrearter er blevet underlagt økonomiske interesser. Vi vil
gennemføre et paradigmeskifte i Naturstyrelsens formål og virke. Mere specifikt mener
vi, at Naturstyrelsen i fremtiden udelukkende skal fokusere på at fremme biodiversitet,
styrke selvbærende økosystemer og have naturforvaltning med naturgenopretning som
formål. Fremadrettet skal styrelsens formål altså være at beskytte, styrke og formidle
biodiversiteten på statens arealer og sikre adgangsforhold for besøgende. Desuden skal
styrelsen selv kunne indkøbe og eje dyr, så den ikke er afhængig af lokale dyreholdere, når
der skal laves græsningsaftaler.
Fra at have været delvist selvfinansieret via skovbrug og landbrugsstøtte foreslår vi, at
Naturstyrelsen fremover finansieres via finansloven.

Forslag 13: Skovhugst i private skove
Forslaget om at omlægge al statsskov til urørt skov betyder, at skovhugsten fremover
skal foregå i de private skove. I den forbindelse foreslår vi, at der skabes incitamenter,
som gør det mere attraktivt for private skovejere at omstille til FSC og dermed målrette
skovhugsten mod de eksisterende FSC-krav, så produktionen forbliver bæredygtig.
Vi vil afsætte en pulje på 7 mio. kr. årligt i tilskud til de private skovejeres udvikling af
grønne driftsplaner med nøglebiotopregistrering.
Derudover skal det indføres i skovlovens §25, at den igangsatte analyse af de private
skoves naturtilstand færdiggøres og kommer til at gælde fremadrettet som en obligatorisk
kortlægning. Vores nabolande Sverige, Norge, Tyskland og Baltikum har gennemført en
sådan registrering - også i private skove.

Forslag 14: Bedre naturbeskyttelse i nationalparkerne
Tilbage i 2007 fik Danmark endelig, efter mange års kamp, en lovgivning for
nationalparker. Selvom nationalparkloven markerer et vigtigt skridt i retningen af bedre
naturbeskyttelse i Danmark, så har det vist sig, at loven i alt for ringe grad sikrer en
tilfredsstillende beskyttelse af naturen i parkerne. En af årsagerne er, at der hverken
stilles krav til omfanget eller beskyttelsen af den vilde natur i lovgivningen, og at
parkerne ingenting skal gøre for at styrke naturgenopretningen. Mens man i flere andre
lande betoner, at naturen skal have plads, ordentlig beskyttelse og førsteprioritet i
nationalparkerne, så fremgår det blot af den danske lovgivning, at udviklingen i parkerne
skal ske ”med respekt for beskyttelsesinteresserne”. Det betyder i praksis at beskyttelse
af naturen i nationalparkerne stort set er lige så dårlig som uden for. Fx er det i dag helt
normalt, at danske nationalparker rummer både byområder, intensivt dyrket landbrugsjord
og skovbrug.
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Derfor foreslår vi at styrke naturindsatsen i de danske nationalparker omgående
ved at gøre det til et krav i nationalparkloven, at eksisterende og nyudnævnte
nationalparker over en kort årrække skal sikres at leve op til den internationale
naturbeskyttelsesorganisation IUCN’s internationale kategorisering af nationalparker
(kategori II), hvilket dækker over områder der er rene eller næsten rene naturområder.

DANMARKS NATIONALPARKER
Danmark har i skrivende stund 5 nationalparker:
Nationalpark Mols Bjerge
Nationalpark Thy
Nationalpark Vadehavet
Nationalpark Skjoldungernes Land
Nationalpark Kongernes Nordsjælland

NATIONALPARKER BESKYTTES BEDRE I UDLANDET
Først i 2007 fik Danmark en lovgivning for nationalparker. Anderledes hurtig og fremsynet
har man været i mange af de lande, vi normalt sammenligner os med. Amerikanerne
skabte allerede i 1872 verdens første nationalpark med oprettelsen af Yellowstone. Sverige
oprettede 9 nationalparker i 1909. Og Norge har siden 1962 har etableret og åbnet i
omegnen af 40 nationalparker.
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Bevar de frie kyster
Hvert eneste stykke af Danmarks 8750 km. kystlinje udgør et unikt naturområde. Ved
kysterne findes natur, der ikke alene er særligt for den danske natur, men som også er
særlig set i et globalt naturperspektiv. Kysterne rummer fx nogle af de mest uberørte og
dynamiske økosystemer, vi har, hvilket bl.a. skyldes havets og vindens naturlige kræfter.
For Alternativet er det derfor særligt vigtigt at sikre en passende beskyttelse af de danske
kyster og alle dyr og planter, som lever der.
Kysternes frie dynamik er imidlertid truet af bl.a. kystsikring, bebyggelse, omlægning og
invasive arter. Af samme grund går biodiversiteten ved kysterne for tiden tilbage, bl.a. i
forhold til fugle, sommerfugle, padder, planter, biller, larver og planter. Den udvikling skal
vendes, hvilket kræver, at der bliver mere plads til både erosion og sedimentation.

Forslag 15: Nyt Kystråd
Konsekvenserne af den manglende globale indsats mod klimakrisen viser sig tydeligere
og tydeligere. Bl.a. ser vi, at stigende vandstand, stormflod og skybrud presser kysterne
og skaber oversvømmelse i byerne. Fx har man omkring Ore Strand, Vordingborg, Præstø,
Stege, Nakskov, Korsør, Skælskør og Faxe flere gange været truet af oversvømmelser de
senere år.
For at styrke og sikre de danske kyser foreslår vi, at der etableres en koordineret indsats
omkring kysthåndteringen gennem et nationalt Kystråd, og at der samtidig etableres
en fond, der kan medfinansiere de ønskede tiltag. Kystrådet skal være i tæt dialog med
Naturrådet for at sikre synergi og koordinering i opgaverne.
Kystsikring skal kun placeres de mest nødvendige steder, hvor klimaforandringer truer
bysamfund, større bebyggede områder og større fælles tekniske anlæg, fx havne og
kraftværker. Mindre sommerhusområder skal kun undtagelsesvist og ud fra en samlet
prioritering kystsikres. Prioriteringen skal desuden ske med åbne øjne i en offentlig proces
med det nye Kystråd, som vi foreslår ovenfor.
Kystrådet skal primært tildeles tre opgaver:
1. Der skal gennemføres en overordnet prioritering ud fra objektive kriterier, som udvikles
af Kystrådet.
2. Der skal sikres et bedre samarbejde mellem kommunerne i forhold til at prioritere og
koordinere lokale kystbeskyttelsesindsatser.
3. Der skal frikøbes kystarealer med særlig høj naturværdi og sikres fuld fokus på natur
og kystdynamik i disse områder. Her skal den nationale fond i spil til medfinansiering af
tiltag og frikøb af arealer.
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Vi foreslår desuden, at den nye kystfond årligt tilføres 400 mio. kr. for at styrke kystarbejdet
markant. Indsatsen foreslås finansieret gennem forsikringsselskaberne, som vil opnå
besparelser, via en forhøjelse af skadesforsikringsafgiften fra de eksisterende 1,1 procent
til ca. 2,5 procent.
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Flere frie og fredede
havområder
Danmarks vigtigste naturressourcer har altid været vores frugtbare jord, vores skove,
enge, overdrev, kyster og have. Derfor skal en bæredygtig naturplan ikke kun fokusere på
naturindsatsen til lands, men også på indsatsen til vands. Det gælder både i forhold til de
store have, men også de indre farvande.
Naturbeskyttelsen skal altså også styrkes i de danske havområder. Fisk, havdyr og
planter har brug for plads, hvor de kan leve og udvikle sig uden menneskets indblanding.
I dag er det desværre sådan, at planter og dyr alt for ofte fortrænges af overfiskeri,
råstofudvinding og ikke-bæredygtige fangstmetoder, som belaster den maritime natur.
Derfor vil Alternativet arbejde for flere frie, sammenhængende og beskyttede havområder.
Bl.a. skal der igangsættes flere marine naturgenopretningsprojekter, som skal være med
til at genopbygge fiskebestande og øge den biologiske mangfoldighed i havet. Ligeledes
vil vi oprette flere beskyttede områder og fremme skånsomt fiskeri og bæredygtig
fiskeproduktion.
Endelig er naturen i de indre danske farvande generelt belastede af et overskud af
næringsstoffer. Den største kilde til denne forurening er landbrugets forbrug og tab af
kvælstof og fosfor, men også havbrug og rensningsanlæg har bidraget til denne forurening.
Alternativet mener, vi skal holde fast i og sikre, at Danmark når målet om en samlet
maksimal udledning af 42.000 tons kvælstof om året i 2027 - i dag ligger niveauet på
omkring 60.000 tons.

Forslag 16: Beskyt 30 pct. af havnaturen
Alternativet ønsker at etablere beskyttede marine områder, hvor havets rige dyre- og
planteliv kan udfolde sig. Selv om Danmark bryster sig af at have beskyttet ca. 19 pct. af
vores farvande, så er den reelle beskyttelse faktisk langt mindre. Eksempelvis tillades
bundtrawl fortsat i store dele af vores Natura 2000-områder. De danske farvande er ofte
belastet af bundslæbende fiskeredskaber, miljøskadelige stoffer og råstofudvinding. De
fleste forskere mener, at vi skal op på en beskyttelse af 30 pct., hvis vi skal bevare og
varetage vores havnatur. Derfor vil Alternativet sætte sig som mål at sikre reel beskyttelse
mod skadelige aktiviteter i havområder svarende til 30 pct. af Danmarks havareal.
Udpegningen af disse områder skal ske på baggrund af den bedst tilgængelige viden
og forskning. De 30 pct. havareal kan, udover at udpeges som nye områder, også dække
over eksisterende beskyttede områder, hvor beskyttelsen skal styrkes og indeholde
naturvidenskabelige referenceområder, som vil blive beskrevet i næste forslag.
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HAVPLANER SKAL FOKUSERE PÅ BIOLOGI
Danmark skal ifølge EU offentliggøre en plan for arealanvendelsen af dansk hav senest i
2021. Alternativet opfordrer til, at en kommende havplan udarbejdes med biologien for øje
først - og derefter økonomien.

Forslag 17: 8 marine beskyttede områder
Alternativet ønsker at udpege otte marine beskyttede områder, hvor havet og den marine
natur kan få frit spil.
De otte områder er:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Limfjorden
Områder med stenrev i Nordsøen
Centrale Kattegat
Lillebælt
Samsø Bælt
Det Sydfynske Øhav
Øresund
Bornholms Klippekyst
Isefjorden

Disse områder bygger på fagligt forarbejde fra bl.a. Danmarks Naturfredningsforening og
repræsenterer mange forskellige habitatnaturtyper. Samtidig udgør områderne vigtige
økologiske funktioner for bestemte arter og omfatter steder med sjældne eller særligt
følsomme arter.
Vi forestiller os, at de otte områder kan blive en del af den nye havnaturzone, som vi
fremstiller i ovennævnte forslag 16.

Forslag 18: Fiskeripolitikken skal følge videnskaben
Alternativet mener, at dansk fiskeripolitik altid skal følge den videnskabelige rådgivning
for hvordan man bedst udnytter fiskebestande. Det er vigtigt, at fiskeri sker inden for
biologisk sikre grænser baseret på videnskaben - ellers risikerer vi, at en fiskebestand
bliver så lille, at den har svært ved at reproducere sig selv. I dag sker fiskeriet ikke indenfor
de biologisk sikre grænser, og det skal ændres. Hvis der overfiskes, kan det blive en ond
cirkel, hvor bestandene bliver meget små, og når fangsterne først bliver små, vil fiskeriet
ikke være rentabelt.
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ERHVERVSFISKERIETS FODAFTRYK
Den måde, vi har drevet erhvervsfiskeri på i Danmark, har haft tydelige negative effekter
på miljøkvaliteten i havet. Store dele af havbunden omkring Danmark er i en mere eller
mindre permanent forstyrret tilstand. Over en længere årrække har det betydet mindre
og ændrede fiskebestande af en række arter inkl. torsken, herunder især et bekymrende
fravær af haj- og rokkearte, samt ændringer i bundstrukturer og bunddyrssamfund. Fiskeri
med bundskrabende redskaber som bundtrawl og muslingeskrabere har haft en særlig
negativ påvirkning på dyre- og plantelivet i vores havmiljø. Det finder vi i Alternativet
bekymrende. Derfor foreslår Alternativet, at vi får reduceret fodaftrykket fra fiskeri med
bundskrabende redskaber. En begrænset brug af bundskrabende redskaber vil kunne
skabe fornyet liv for arterne, der har hjem på og omkring havbunden.

Forslag 19: Forbud mod nye havbrug
Basisanalysen for Havstrategidirektivet fra 2014 viser klart, at forureningsniveauet
i samtlige indre danske farvande er “ringe” eller i decideret “dårlig” tilstand, og at
biodiversiteten udviser “ikke god miljøtilstand”. Derfor ønsker Alternativet et forbud mod
yderligere kvælstofkilder til havs i farvande med “ikke-god” status. Det vil betyde et forbud
mod nye havbrug og udvidelser af eksisterende havbrug i danske farvande.
Havbrug er en metode til opdræt af fisk i store cirkulære net, som har en række negative
miljøpåvirkninger for havet. Danmark har i dag 19 havbrug fordelt i de danske farvande2,
som udleder store mængder af kvælstof, fosfor, foderrester samt medicin og hjælpestoffer,
der bundfældes under netburene og påvirker havbundens planter og dyr. Det er så store
mængder, at det svarer til urenset spildevand fra mange hundredetusinder af boliger.
Alternativet mener, at der ikke er råderum til mere forurening i de danske farvande.
Danmark har kun ét havbrug, som drives økologisk. Derved sikrer man en minimal
belastning med medicin og hjælpestoffer. Ikke desto mindre indeholder økologisk havbrug
stadig en høj belastning med kvælstof, fosfor og foderrester. Løsningen er derfor ikke at
konvertere alle havbrug til økologi, men på sigt at få havbrugene op på land. Helt konkret
foreslår Alternativet, at der indføres stop for uddeling af tilladelser til nye havbrug eller til
udvidelser af de eksisterende havbrug. Samtidig vil vi arbejde for at alle havbrug flyttes fra
hav til land.

2

https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/mof/spm/98/svar/1527234/1965259.pdf
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Forslag 20: Løs spøgelsesnet-problematikken
Når der tabes fiskenet eller -grej i danske farvande er det til fare for havets dyr og for os
selv. Fisk, sæler, marsvin og andre dyr risikerer at blive viklet ind i såkaldte spøgelsesnet
(tabte fiskenet), hvilket kan koste dem livet. Derudover udskiller spøgelsesnet mikroplast,
der ender i de fisk, som vi kommer på middagsbordet, og dermed i vores egne maver.
Alternativet ønsker at komme problematikken om spøgelsesnet i danske farvande til
livs. Det vil vi bl.a. gøre ved at rette op på det system, hvor fiskere skal indberette tabte
fiskenet. Det er i dag lovpligtigt for fiskere at indberette, når de taber fiskenet - men på
trods af dette, så findes der kun få registreringer i det danske system. Alternativet mener,
at fiskeredskaber - ikke kun bøjer - skal mærkes med fartøjs-ID, så ejeren kan spores, hvis
redskaber går tabt. På den måde kan vi sikre en stærkere indberetning og kontrol og sikre,
at havet ikke ender som losseplads. Derudover ønsker vi, at myndighederne årligt skal
foretage oprydning i områder særligt plagede af spøgelsesnet. En lignende ordning kendes
fra Norge, hvor myndighederne på baggrund af indberetninger om tabt fiskegrej kan rydde
op i særligt kritiske farvande. Dette er til gavn for både fiskere og havnaturen. Dertil ønsker
Alternativet at støtte forskning og udvikling, der kan komme spøgelsesnet-problematikken
til livs, bl.a. i form af teknologier, der sikrer, at grej kan lokaliseres, samt vugge-til-vuggeløsninger, der sikrer, at brugte fiskenet indsamles effektivt og genanvendes som plast i nye
produkter.

SPØGELSESNET TRUER HAVMILJØET
Spøgelsesnet udgør er et kæmpe problem for naturen i verdens have. Tal fra EU viser, at
der alene i europæiske farvande forsvinder over 11.000 ton fiskegrej om året.

SPØGELSESNET I DANMARK
Globalt anslås det, at spøgelsesnet og andre fiskeredskaber udgør hele 10 pct. af det
samlede plastaffald i verdenshavene. Omfanget af problemer med spøgelsesnet i
Danmark er ukendt, men i 2017 dykkede miljøorganisationen WWF ned til fire forskellige
skibsvrag i området mellem Sjællands Odde og Djursland - og alle steder fandt dykkerne
spøgelsesnet.
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Forslag 21: Strategi som reducerer plastikforurening i dansk hav
I Alternativet mener vi, at Danmark skal have en strategi for reduktion af plastik i de
danske farvande. Denne strategi bør først og fremmest have fokus på viden og forskning.
Derfor ønsker Alternativet at afsætte midler til, på videnskabelig vis, at kortlægge
kilderne til plastaffald. Herunder skal der afsættes midler til at følge mængden af plastik
og mikroplastik i havet og andre miljøer, samt midler til at måle de sundhedsskadelige
effekter af mikroplastik i dyr og mennesker. Når vi har kortlagt hvorfra og hvordan plastik
ender i havet, ønsker Alternativet, at der udvikles strategier og systemer, som lukker
dette kredsløb. Vi ved allerede i dag, at en stor kilde til plastaffald til havs kommer fra
anvendelse af såkaldte dolly ropes, som ender i vores havmiljø, særligt i Nordsøen. De
bruges primært af udenlandske fiskere, og derfor skal en del af en dansk indsats kæmpes
på europæisk plan. Alternativet mener ikke, at det er forsvarligt at tillade redskaber, der er
til stor skade for dyrelivet både i havet og på kysterne.
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Grønne oplevelser
til hele Danmark
Den danske natur – særligt skov, sø, eng, strand – har stor betydning for vi danskeres
oplevelser, rekreation og sundhed. Her kan vi udfordre os selv til lands, til vands og i luften.
Naturen har noget til os alle; en udflugt i skoven, en løbetur langs åen, en gåtur langs
stranden eller en fisketur med vennerne eller familien. Samtidig er det gode ved
naturoplevelser, at de stort set altid er gratis – uanset om man bor i byen eller på landet.
Derfor skal vi selvfølgelig blive bedre til at passe på den natur og biodiversitet, vi har i
Danmark. Ligesom vi skal arbejde på at få mere af den.
Sideløbende med at vende tilbagegangen i natur og biodiversitet til fremgang vil
Alternativet arbejde for at styrke adgangen til natur, friluftsliv og grønne oplevelser. Dertil
kommer, at den smule natur, vi er så heldige at have, faktisk er et stort trækplaster for
udenlandske turister. Alene i Jægersborg Dyrehave er der 7,5 millioner årlige skovgæster
– hvilket gør den til et af de mest besøgte naturområder i Danmark, fordi man her kan
opleve kombinationen af store, gamle træer, lysåbne arealer og ikke mindst de store
bestande af hjortevildt kun 10 km fra København.
Mange steder har vi natur, som rummer store potentialer for mere friluftsliv og større
oplevelser. Efter udsætning af europæisk bison i Almindingen på Bornholm er både
besøgstallet og naturværdien mangedoblet. Alternativet vil arbejde for, at vi får meget
mere vild og spændende natur i Danmark, som vi alle kan have stor glæde af.

Forslag 22: Nyt nationalt natur-rejsehold
Vores byer skal være grønnere, og naturen skal have bedre plads i byrummet. Derfor skal
kommunerne have bedre mulighed for at få hjælp af dygtige fagfolk, når det kommer
til den lokale udvikling. Vi vil øremærke 3 mio. kr. årligt over en fireårig periode til at
oprette et naturrejsehold, som skal hjælpe kommunerne med at sikre en lokal, bæredygtig
udvikling for natur og biodiversitet. Derudover vil vi forpligte kommunerne til at indarbejde
biodiversitetsfremmende tiltag i byplanlægning, så hensynet til naturen og den biologiske
mangfoldighed kan sikres på alle samfundsniveauer.

Forslag 23: Pulje til fremme af naturoplevelser og friluftsliv
En rig natur er afgørende for mulighederne for gode friluftsoplevelser. Ifølge Friluftsrådet
er de danske skove et særligt populært udflugtsmål med 70 mio. årlige besøg, mens søerne
noterer sig for 24 millioner årlige besøg. Alternativet ønsker at understøtte erhverv og
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civilsamfundsorganisationer, som kan bruge naturen uden at ødelægge den. Det gælder fx
vandrelaug, spejdergrupper, naturturisme, outdoor-industrien, lystfiskeri etc. Hvis vi skal
udvikle disse erhvervspotentialer og sikre, at danskerne har gode friluftsmuligheder, skal
vi også sørge for, at naturen bliver mere tilgængelig. Vi foreslår derfor, at der afsættes 5
mio. kr. årligt de næste fire år til at oprette, vedligeholde og videreudvikle skovlegepladser,
naturstier, handicapforhold, friluftsliv og oplevelsesruter, der gør naturen lettere
tilgængelig og mere spændende for alle.

Forslag 24: Styrket naturvejledning
Naturvejlederne har stor betydning for udbredelsen af viden om naturen. Både som direkte
formidlere over for andre mennesker, men også som lokale ildsjæle og igangsættere
spiller naturvejlederne en vigtig rolle i forhold til befolkningens viden om og adfærd i
naturen. Vi foreslår derfor, at naturvejlederindsatsen i Danmark styrkes. I dag er det fx ikke
alle kommuner, der har tilknyttet en naturvejleder, og mange steder er naturvejledningen
blevet beskåret som følge af årlige besparelser i kommunerne. Det vil vi lave om. Alle
kommuner bør have adgang til naturvejledning til kommunens børn, unge og andre
borgere. Til at styrke denne indsats vil Alternativet oprette en pulje på 20 mio. om året,
som kan søges af naturvejledere, kommuner og organisationer, der samarbejder med
vejlederne, så der kan komme flere vejledere og flere naturaktiviteter over hele landet.

Forslag 25: Grønne klasselokaler i naturen
Alle børn skal have bedre og flere muligheder for at opleve og lære i naturen. Vi foreslår
derfor, at der i flere udvalgte naturområder oprettes grønne klasseværelser, som kan
benyttes af skoler, elever og de kommunale naturvejledere. De grønne klasselokaler kan fx
etableres som overdækkede, udendørs lokale med borde og bænke, hvor naturvejledere,
skolærere skal kunne undervise børn om naturen i naturen. I forlængelse her opfordrer
Alternativet desuden til, at landets dygtige naturvejledere i højere grad integreres i
undervisningen i alle fag, hvor det giver mening.
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Finansiering
Et omfattende løft af naturen og biodiversiteten kræver finansiering for at kunne realiseres.
Alternativet vil afsætte mere end 10 mia. kroner over de næste fire år til at gennemføre det
paradigmeskifte, som naturen har brug for.
Nedenstående tabeller viser hvor mange penge, der er afsat til de enkelte initiativer og
hvordan initiativerne finansieres. Beløbene er opgjort i mio. kr. over en periode på fire år.
Tabel 1: Udgifter til naturpakke
Forslag
Forslag 4: Naturzone på 20 procent af Danmarks areal
Forslag 5: Naturråd
Forslag 5: Støttepulje til styrkelse af naturbeskyttelse

Mio. kr. over 4 år
8000
28
400

Forslag 6: Udsæt flere vilde dyr

(*)

Forslag 9: Beløn lodsejere for udlægning af jord til natur

40

Forslag 10: Omlæg 107.000 hektar statsskov til urørt skov

150

Forslag 13: Skovhugst i private skove

28

Forslag 14: Bedre naturbeskyttelse i nationalparkerne

(*)

Forslag 15: Nyt kystråd
Udgifter til kystråd
Kystfond

12
1600

Forslag 20: Løs spøgelsesnet-problematikken

40

Forslag 21: Strategi som reducerer plastikforurening i dansk hav

20

Forslag 22: Nyt nationalt natur-rejsehold

12

Forslag 23: Pulje til fremme af naturoplevelser og friluftsliv

20

Forslag 24: Styrket naturvejledning

80

Forslag 25: Grønne klasselokaler og naturspots

14

Udgifter i alt

10444

(*) Finansieres under støttepulje til styrkelse af naturbeskyttelse
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Tabel 2: Finansiering af narturpakke
Finansiering

Mio. kr. over 4 år

Omlægning af landbrugsstøtte fra søjle I til søjle II

1575

Pulje til grøn omstilling fra Alternativets regeringsprogram

6425

Forhøjelse af forsikringsafgiften

1600

Omprioritering af midler til kystbeskyttelse

753,3
20

Tilbagerulle nedsættelsen af afgifter på registrering af ejer- og
pantrettigheder for fly

80

Tilbagerulle nedsættelse af satsen for lystfartøjsforsikringsafgiften
Indtægter i alt
Balance

10453,3
9,3

De største poster i naturpakken er naturzone på 20 pct. at Danmarks areal, støttepulje til
styrkelse af naturbeskyttelse og kystfonden.

Naturzone på 20 pct. at Danmarks areal
Til naturzone på 20 pct. af Danmarks areal afsættes der 8 mia. kr. Indsatsen finansieres
dels ved at omlægge EU’s landbrugsstøtte og dels fra en pulje til grøn omstilling fra
Alternativets regeringsprogram. Puljen udgør i alt 80 mia. kr. over fire år og er finansieret
ved fremrykning af pensionsbeskatningen.
EU landbrugsstøtte er kategoriseret i to såkaldte søjler. Søjle I, som er den direkte
landbrugsstøtte, og søjle II, som er landdistriktsprogrammet, som kan bruges til at mindske
landbrugets negative påvirkning af natur og miljø, blandt andet ved økologisk drift,
vådområder, skovrejsning, afgræsning og pleje af græsarealer. Alternativet vil derfor flytte
mere fra den direkte støtte til landdistriktsprogrammet, da de midler kan bruges til at
gennemføre forslaget om at omlægge 20 pct. af Danmarks areal til naturzone. Alternativet
ønsker i første omgang at øge overførslen fra de nuværende 7 pct. til 15 pct. Dette vil give
525 mio. kr. årligt.
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Støttepulje til styrkelse af naturbeskyttelse
Alternativet vil etablere en støttepulje på 100 mio. kr. årligt til Naturrådets arbejde. Puljen
skal bl.a. kunne bruges til at udsætte dyr, styrke naturbeskyttelsen, fx i nationalparkerne,
og understøtte lokale projekter, forskning, udvikling og naturformidling. Puljen vil
derfor også finansiere forslag 6 om udsætning af flere vilde dyr og forslag 14 om bedre
naturbeskyttelse i nationalparkerne.

Kystfonden
Der etableres en koordineret indsats omkring kysthåndteringen gennem et nationalt
kystråd, og der etableres en fond, der kan medfinansiere de ønskede tiltag. Kystfonden
tilføres årligt 400 mio. kr. for at styrke kystarbejdet markant. Indsatsen finansieres gennem
forsikringsselskaberne, via en forhøjelse af skadesforsikringsafgiften fra de eksisterende
1,1 procent til ca. 2,5 procent. Det forventes, at forsikringsselskaberne vil opnå besparelser
ved en bedre kysthåndtering. De 400 mio. kr. årligt vil udgøre den samlede indsats
til kysthåndtering, og derfor vil de midler, der er afsat på finansloven for 2019 kunne
omprioriteres til andre indsatser til gavn for natur og biodiversitet.
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