
   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakta om kommunernes naturforvaltning 

Ved kommunalreformen i 2007 gik en række af amternes naturopgaver til Miljøministeriet, mens andre gik til kommunerne. Kommunerne 

overtog to slags naturopgaver fra amterne: Lovpligtig myndighedsvaretagelse og frivillig naturforvaltning. Især de grønne 

interesseorganisationer var spændt på, om kommunerne kunne magte opgaven. 

En stor analyse fra Danmarks Miljøundersøgelser i 2010 viste, at kommunerne løser myndighedsopgaverne for de beskyttede naturtyper på 

samme niveau som amterne. Analysen viste mangler i amternes registrering, som der med en aftale ml. staten og KL nu rettes op på.  

Den frivillige naturforvaltning sker efter reformen i synergi med kommunernes øvrige velfærdsydelser. Fx i integreret planlægning for by og 

land samt naturoplevelser og friluftsliv i skoler, friluftstilbud, genoptræning og de specialiserede indsatser. Men hvordan har kommunerne 

brugt midlerne til den frivillige naturforvaltning? – og hvordan har de samarbejdet med eksterne aktører? En ny analyse giver svaret.  

 

 

FAKTA 
Kommunerne modtog i 2007 

62,9 mio. kr. til naturforvaltning 

fra amterne.  

Miljøministeriet modtag ca. 40 

mio. kr., der siden er inddraget 

til finansiering af Grøn Vækst.  

  

 

 

EKSEMPEL  
Næstved kommune er i gang 
med en stor renovering af stien 
om Glumsø sø – i samarbejde 
med bl.a. Hjerteforeningen og 
Naturfredningsforeningen. 
Målet er at stien skal blive til en 
såkaldt hjertesti.   

 

Et sådant projekt vil ofte også 
betyde, at der iværksættes 
naturpleje eller –genopretning i 
tilknytning til stien.  

 

 

Kommunernes nettodrifts- og anlægsudgifter til naturforvaltning (konto 0.38.50), 2007-2012 i 2012-PL. Kilde: Danmark Statistik for 98 kommuner 

Kommunernes prioritering på konto 0.38.50 i 2011 

Afsluttede og planlagte naturprojekter. Resultaterne er opregnede til landsplan, og tallene i parentes angiver resultaterne fra undersøgelsen  

FAKTA 
Naturplejen sker på private 

arealer med natur, der ofte i 

årtier er blevet plejet af 

amterne. Plejen er 

omkostningstung pga. hensyn 

til særlige arter og naturtyper.  

Naturgenopretningen sker for at 

genoprette fx heder, overdrev 

eller småsøer. Ofte sker det for 

at skabe levevilkår for de 

såkaldte bilag 4-arter: Fugle, 

frøer, firben, orkidéer m.fl. 



Type af indsats  Resultat  

Naturgenopretning  2.889 (1.742) hektar  

Naturpleje  5.396 (3.432) hektar  

Bekæmpelse af bjørneklo  4.231 (2.551) km langs vandløb  

Nye naturstier (km)  757 (456) km  
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•93% 

Beslutning 

•71 % 

Imple
mente
ring 

•40 % 

Udførelse 

•35 % 

FAKTA  
Bekæmpelse er bjørneklo er en 
frivillig opgave for kommunerne. 
Men hvis kommunen har 
udarbejdet en handleplan for 
bekæmpelse, er den forpligtet på 
at bekæmpe bjørneklo på private 
arealer.  

 

Nye naturstier er mindre stier i 
det åbne land. Kommunernes 
nye gang- og cykelstier konteres 
på andre konti end 
naturforvaltningskontoen.  

 

 

De grønne råds procesinddragelse i kommunale projekter  

Resultater af naturindsatsen, 2007-2011. Resultaterne er opregnede til landsplan, og tallene i parentes angiver resultaterne fra undersøgelsen 

 

Anm.: De rapporterede tal er en teknisk opregning til landsplan baseret på de kommuner, der har besvaret spørgeskemaet (tallet for disse kommuner er 

angivet i parentes). 

FAKTA OM KL´S UNDERSØGELSE  

 UNDERSØGELSEN ER GENNEMFØRT SOM EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE   

 UNDERSØGELSEN ER GENNEMFØRT I PERIODEN 2.MARTS TIL 8.MARTS. 2012  

 55 KOMMUNER HAR BESVARET SPØRGESKEMAET 

 RESULTATERNE FOR ANTAL PROJEKTER OG RESULATER AF NATURINDSATSEN ER OPREGENEDE TIL LANDSPLAN OG KORRIGERET FOR KOMMUNER,  

SOM IKKE HAR NETTODRIFTSUDGIFTER ELLER ANLÆGSUDGIFTER PÅ KONTO 0.38.50 

Repræsentation i kommunernes grønne råd (% af rådene)  

FAKTA 
Et grønt råd er et råd for 
kommunernes natursamarbejde 
med forskellige interessenter. 
Kommunerne har ikke pligt til at 
oprette et grønt råd.  

 

91 kommuner har siden reformen 
oprettet et grønt råd. De 
resterende 7 er især kommuner 
omkring Storkøbenhavn. 

 

FAKTA 
Kommunerne inddrager de 

grønne råd i et projekts 

forskellige faser.  

71 % af kommunerne inddrager 

de grønne råd i beslutnings-

fasen, selv om det kan være 

vanskeligt at opnå konsensus 

mellem rådets forskellige 

medlemmer.  

Over 1/3 af kommunerne 

inddrager de grønne råd i den 

konkrete udførsel. Det er udtryk 

for et stort lokalt ejerskab til 

projekterne.  

 

 

 

 


