
NOTAT 

Målet om biodiversitet – hvad skal der til? 

 

Målet om biodiversitet – hvad skal der til? 

”Økonomi og Miljø 2012” præsenterer en meget nyttig analyse af, hvad der 

skal til, for at Danmark kan nå målet om at standse tilbagegangen i biodi-

versiteten. Et mål, vi har forpligtet os til via internationale konventioner.  

 

Analysen er nyttig af flere grunde. Først og fremmest er den nyttig,  fordi 

der ikke før nu er præsenteret en samlet og sammenhængende analyse af de 

tre ben i styringskæden, nemlig en sammenhæng mellem mål, virkemidler og 

finansiering.  

 

Dernæst er analysen lavet ud fra, at indsatsen skal være omkostningseffek-

tiv. Det øger nytten af analysen i relation til praktisk anvendelse. 

 

Analysens resultater i meget korte træk 

Analysen anbefaler, at man koncentrerer indsatsen i nogen udvalgte skove 

og i nogen udvalgte, lysåbne arealer. De pågældende skove og lysåbne area-

ler er valgt ud fra, at det netop er på disse arealer, at man kan beskytte leve-

steder til de arter, der er truet. 

 

Hvad angår indsatsen i skovene, skal man ifølge analysen omlægge 39.000 

ha skov til urørt skov, og man skal rydde 8.000 ha nåleskov, så man får ly-

såbne arealer i skovene. I alt svarer det til ca. 9 pct. af det samlede skovare-

al. 

 

Hvad angår indsatsen på de lysåbne arealer, skal man ifølge analysen tilre t-

telægge en pleje på 79.000 ha af de nuværende, lysåbne arealer. Det svarer 

til 20 pct. af de nuværende, lysåbne naturarealer. Disse arealer skal man ud-

vide med 44.000 ha svarende til 1 pct. af landbrugsjorden. Endelig skal man 
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lave bufferzoner på i alt 202.000 ha. omkring dem for at beskytte dem mod 

kvælstofbelastning svarende til 7 pct. af landbrugsjorden. 

 

Den samlede samfundsøkonomiske omkostning ved at beskytte arterne på 

denne måde vil ifølge analysen være godt 0,8 mia. kr. pr. år. 

 

Analysens anbefalede indsats sammenholdt med den politisk vedtag-

ne indsats 

Regeringen planlægger at lægge alle æg i den kommende Natura 2000 ind-

sats. Derfor sammenholder ”Økonomi og Miljø 2012” analysens indsats 

med den indsats, der fremgår at statens netop vedtagne planer for Natura 

2000. 

 

Hvad angår indsatsen i skovene er der kun et meget lille overlap mellem den 

i analysen anbefalede indsats og så den indsats, der nu er planlagt af staten. 

 

Hvad angår indsatsen på de lysåbne arealer, så er der nogen overlap mellem 

arealerne i analysen og de arealer, der indgår i statens plan for Natura 2000. 

Men det indgår ikke i statens plan, at man skal koncentrere indsatsen nogen 

steder, og det indgår heller ikke i statens plan, at nogen af arealerne skal 

udvides og beskyttes via bufferzoner. 

 

Analysens anbefalede virkemidler sammenholdt med de politisk ved-

tagne virkemidler 

Analysen slår fast, at der er begrænsede muligheder i Danmark, når det dre-

jer sig om, på hvilke arealer en sådan indsats kan finde sted på en omkost-

ningseffektiv måde. 

 

Derfor drejer det sig om at rette indsatsen mod netop de områder af skov 

og mod netop de områder af lysåben natur, der er nødvendige for at sikre 

den samlede biodiversitet.  

 

Desuden bør man prioritere en langvarig og permanent indsats på de ud-

valgte arealer. Ressourcerne er spildt, hvis naturgevinsterne er midlertidige. 

Det fik vi ifølge ”Økonomi og Miljø 2012” et godt eksempel på, da EU’s 

braklægningsordning ophørte. 

 

Man anfører meget præcist, at problemet med finansiering af naturindsatsen 

via Landdistriktsprogrammet er, at disse ordninger ikke understøtter en 

permanent ændring i arealanvendelsen. 

 

KL’s anbefalinger på baggrund af analysen 

Indsatsen for at standse tilbagegangen i biodiversiteten er delt mellem sta-

ten og kommunerne. Hovedlinien er populært sagt, at staten har ansvaret 
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for indsatsen i skovene, mens kommunerne har ansvaret for indsatsen for 

den lysåbne natur. 

 

Kommunernes problem er, at Regeringen har tiltrådt den internationale 

konvention, hvorefter Danmark forpligter os til at standse tilbagegangen i 

biodiversiteten. Men man har ikke belyst, hvilken indsats der skal til for at 

nå målet, og man har heller ikke tilrettelagt virkemidler, hvormed kommu-

nerne kan gennemføre sin del af den nødvendige indsats, altså indsatsen for 

den lysåbne natur. 

 

Regeringen har i sit regeringsgrundlag anført visionen om ”Naturplan 

Danmark”. Det er udtryk for en vision, der skal nås på den lidt længere ba-

ne. Det samme skal visionen om at standse tilbagegangen i biodiversiteten.  

 

KL skal anbefale, at staten og KL nu suger næring af den foreliggende ana-

lyse i ”Økonomi og Miljø 2012”. Dette med henblik på, at de første skridt i 

år til realisering af Natura 2000 planerne i fællesskab rettes ind på en bane, 

der senere kan forlænges i den retning, der anbefales i den foreliggende ana-

lyse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


