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ALTERNATIVET: NYT BIODIVERSITETSRÅD SKAL SIKRE 

NATUREN  
 

To forslag fra Alternativet, der førstebehandles i Folketinget i morgen torsdag, skal sikre en 
vildere og mere mangfoldig dansk natur – og genoprette skaderne efter regeringens 
landbrugspakke 

 
Ligesom vi har Klimarådet og De Økonomiske Råd, bør Danmark også have et uafhængigt og 

fagligt baseret råd af eksperter, der rådgiver Folketinget om naturpolitik. 

  

Det foreslår Alternativet som et af to forslag fra partiets naturpakke, der førstebehandles i 

Folketinget i morgen torsdag. 

  

Ud over at nedsætte et biodiversitetsråd, ønsker Alternativet også en ordning, der kræver, at 

landmænd, der får lov til at gødske mere, samtidig skal fritage andre jordområder fra 

sprøjtning og gødskning. 

  

Forslagene vil samlet set bidrage til at løse de udfordringer, som regeringens landbrugspakke 

er havnet i, da den sandsynligvis strider mod tre EU-direktiver. 

  

- Den danske natur er under stort pres i disse år. Landbrugspakken har desværre øget 

udfordringerne, og derfor håber vi, at der er bred opbakning til, at vi sætter fokus på 

naturpolitikken og tager konkrete skridt for at øge naturens mangfoldighed, siger Christian 

Poll, natur- og landbrugsordfører for Alternativet. 

  

Biodiversitetsrådet skal ifølge Alternativet fungere som et rådgivende ekspertorgan, der skal 

fremme en sammenhængende politik på natur- og biodiversitetsområdet. Målet er først at 

bremse og på sigt øge naturens mangfoldighed i Danmark, samtidig med at naturen gøres 

mere attraktiv for danskerne. 

  

Danmark har internationalt forpligtet sig til at bremse tilbagegangen i biodiversitet herhjemme 

inden 2020, men indsatsen har langt fra det nødvendige tempo. Mange danske dyre- og 

plantearter er således truet eller i fare for at blive udryddet. 

  

- Vi har i Alternativet et mål om, at den danske natur bliver mere vild og fri. Både for naturens 

skyld, da den har stor værdi i sig selv, men også fordi en mangfoldig natur giver positive 

resultater på en hel stribe bundlinjer. Danmark er allerede i dag et af de lande i Europa med 

mindst natur, og det skal vi simpelthen lave om på, siger Christian Poll. 

  

Biodiversitetsrådet skal bidrage til at sikre, at skiftende regeringer ikke glemmer at tage 

hensyn til naturen, sådan som det desværre nogle gange er tilfældet i dag. 

  

- Vi oplever netop nu en tilsidesættelse af naturen, som ingen er tjent med. Der er masser af 

løsninger, der kan tilgodese eksempelvis både landbrug og natur, og her har politikerne brug 

for input, sådan som vi også får det på eksempelvis klimaområdet og det økonomiske område, 

siger Christian Poll. 
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