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KL´s høringssvar til 5. landerapport om biodiversitet

Efter Biodiversitetskonvention er den danske regering forpligtet til at 
stoppe tabet af biodiversitet. Dette mål blev i 2004 indskrevet i den danske 
regerings naturpolitik og i 2006 i regeringens naturpolitiske redegørelse. 

Der er imidlertid fra flere sider efterlyst en egentlig handlingsplan for, 
hvorledes man i Danmark arbejder med dette. Det hænger også sammen 
med, at biodiversitetsmålene for 2010 og 2020 ikke er implementeret i 
dansk lovgivning.

På en høring i 2007 på Christiansborg om biodiversitet, fremhævede 
forskerne de tre væsentligste problemer for sikringen af den biologiske 
mangfoldighed i Danmark: 

 Naturen mangler plads
 Naturen bliver ensformig 
 Invasive arter ændrer naturen.

Disse 3 problemer er med forskellige formuleringer påpeget i et stort antal 
videnskabelige rapporter. 

For at adressere disse sammenhængende udfordringer, har KL siden 2008 
foreslået, at staten snarest udarbejder en egentlig national handlingsplan for 
biodiversitet – med mål, finansiering, indsatsområde, virkemidler, 
rollefordeling, naturovervågning og evaluering i forhold til de tre 
problemfelter. 

Mere plads til naturen
Med regeringsgrundlaget fra 2011 er det besluttet at udarbejde Naturplan 
Danmark. Ud fra KL´s oplysninger vil den indeholde forslag til et nationalt 
naturnetværk, hvilket KL hilser meget velkommen. Kommunerne bidrager 
gerne til planlægning af det nationale naturnetværk, bl.a. ved at tage 
tværkommunale hensyn ud fra eksisterende og potentielle naturværdier.

Naturstyrelsen
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KL vil imidlertid pege på, at dette i sig selv ikke sikrer at 2020-målene nås. 
For naturnetværket er der også behov for virkemidler og finansiering. Det 
forventes af EU´s landdistriktsprogram skal levere en del af dette. I så fald 
er det behov for kraftige justeringer i regi af Fødevareministeriet, jf. KL´s 
høringssvar til det danske landdistriktsprogram for 2014-2020, se 
http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_66363/cf_202/KL-s_h-
ringssvar_Landdistriktsprogram.PDF.

Naturnetværket kan imidlertid ikke udelukkende implementeres ved 
frivillighed og tilskudsmidler fra EU´s landdistriktsprogram. KL ser derfor 
frem til andre virkemidler, fx KL´s forslag om erstatningsnatur, som 
tidligere er fremsendt til Naturstyrelsen. Med dette forslag kan der efter 
omstændighederne fremkomme midler, som kommunerne kan bruge til at 
etablere naturgenopretningsprojekter et andet sted, end der hvor skaden er 
sket.

Bekæmpelse af invasive arter
De økonomiske vismænd har ultimo februar 2014 påpeget, at den danske 
indsats mod invasive arter ikke er effektiv nok, jf. 
http://www.kl.dk/menu/Kommuner-bruger-millioner-pa-frygtet-plante-
id149885/. Også her handler det om, at der ikke er sikret virkemidler og 
finansiering til statens handlingsplan til bekæmpelse af invasive arter.

Mange kommuner har benyttet sig af den lovhjemlede mulighed for at 
udarbejde indsatsplaner til bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Derved er der 
mulighed for at bekæmpe planten på private arealer, hvis ejeren ikke selv 
har gjort det. Konceptet er imidlertid sådan, at bøden til den private ejer 
ryger i statskassen, mens kommunen står tilbage med driftsudgiften. 

KL foreslår, at der kunne indføres en ordning, hvor kommunen kan 
opkræve en afgift til dækning af driftsudgiften – i lighed med en 
parkeringsafgift i ex København. KL foreslår ligeledes, at den udvidede 
ordning udvides til at gælde flere skadelige, invasive arter - ex rynket rose.

Mindre ensformig natur 
Denne problemstilling skyldes primært nitratforurening og manglende pleje. 

Der er fortsat et enormt plejebehov, især for den lysåbne natur. Lodsejere 
og kommuner påpeger, at der er behov for en markant justering af 
landdistriktsprogrammets ordninger, såfremt disse skal håndtere dette 
plejebehov, bl.a. som det kommer til udtryk i Natura 2000-planerne – se 
bl.a. KL´s førnævnte høringssvar til landdistriktsprogrammet.
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Nitratforureningen kan håndteres ved gennerelle begrænsninger overfor 
transport eller landbrug. Den kan imidlertid også håndteres ved specifikke 
og målrettede virkemidler. Det mest succesrige har indtil videre vist sig at 
være etablering af vådområder. 

Staten og KL har aftalt, at private lodsejere og kommunerne i perioden 
2010-2015 etablerer vådområder, der svarer til at vandmiljøets 
nitratudledning reduceres med over 1000 tons, svarende til op til 10.000 ha 
vådområder. Der er en godt fremdrift i indsatsen på trods af vanskelige 
rammevilkår. 

KL vil derfor opfordre til at virkemidlet også prioriteres i anden 
vandplanperiode. Som del af en kommunal opgavevaretagelse vil det også 
kunne sikre synergi med de øvrige vandløbsvirkemidler, som kommunerne 
varetager som en del af vandplanindsatsen.

National handlingsplan for biodiversitet
KL ser frem til Naturplan Danmark – og dermed en national handlingsplan 
for biodiversitet. Det er KL´s ønske at den adresserer mål, finansiering, 
indsatsområde, virkemidler, rollefordeling, naturovervågning og evaluering i 
forhold til de tre problemfelter. 

Med venlig hilsen

Troels Garde Rasmussen
Chefkonsulent


