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Stop tilbagegangen i biodiversiteten før 
2020 - I 

Naturplan Danmark er udarbejdet for: 

• at sikre, at naturens mangfoldighed, variation og 
skønhed bevares og udvikles bæredygtigt og til gavn 
for velfærden og menneskers trivsel i Danmark, 

• at der skabes mere natur og etableres mere skov – 
også bynært, 

• at sikre Danmark som et varieret, spændende og 
attraktivt land med en rig natur med 
sammenhængende naturområder og et rent miljø, 
også til havs, 



Stop tilbagegangen i biodiversiteten før 
2020 - II 

• at medvirke til at gøre Danmarks natur mere 
robust over for følgerne af de klimaændringer, 
der synes uundgåelige, 

• at bidrage til at reducere Danmarks 
klimaforurening, 

• og som tager udgangspunkt i EU og FN 
beslutninger og love om havmiljø, vandmiljø, 
naturbeskyttelse og biodiversitet 

 

Kilde: ENVINA og IDA 2014 

 



Centrale udfordringer  

• Vores naturområder er små, hænger ikke 
sammen og mangler pleje  

• Seneste status for vores biodiversitet viser en 
fortsat tilbagegang for vores truede dyr og arter  

• Behov for at prioritere vores indsats – hvor er der 
størst behov for at sætte ind for naturen  

• Natur den største fritidsattraktion i Danmark – 
potentiale for større involvering af borgere, 
foreninger mv i naturindsatsen  

 

Kilde: Miljøministeriet 



Det økonomiske fundament  

• Landdistriktsprogram 2016 – 
2020  

• 195 mio. kr. – nye penge til 
konkrete naturprojekter 
2016 - 2018  

• 51 mio. kr. ekstra til 
fremrykket og styrket 
Naturplan Danmark indsats 
(Finansloven for 2015) 

 

Kilde: Miljøministeriet 



Naturen i Egedal Kommune 

• Presset og i tilbagegang 

• Naturen består af mange små arealer 

• Omkostningsfulde i pleje og derfor gror 
de til i krat og høje planter – 
biodiversiteten falder 

• Invasive arter er en trussel 
 

Kilde: CTM / Naturstrategi Egedal 2014 



Naturplan Danmark 

 

Indsats 1 - Mere plads og bedre 
sammenhæng  

bl.a.  

• Nyt biodiversitetskort  

• Den Danske naturfond  

• Stenrev  
 

Kilde: Miljøministeriet 



Naturplan Danmark 

Indsats 2: Styrket indsats for vilde dyr og 
planter  

bl.a.  

• Forbud mod at sprøjte og gøde i § 3 
områder  

• Konkrete projekter for truede arter 
 

Kilde: Miljøministeriet 



 

Indsats 3: Fællesskab gennem 
naturoplevelser og friluftsliv  

bl.a.  

• National friluftspolitik  

• Flere frivillige i naturen  
 

Kilde: Miljøministeriet 

Naturplan Danmark 



• Bygger på frivillighed og skal føje eksisterende 
programmer sammen 

• Større naturområder ønskes 

• Korridorer mindre vigtige 

Naturplan Danmark 



Naturplan DK i Egedal 

• Er der tænkt (nok) natur ind i nye 
byggeprojekter? 

• Samarbejde på tværs af kommunegrænser 
(Flyvestation Værløse, Buresø, Skenkelsø Sø, etc.) 

• Naturplan skal indarbejdes i Kommuneplan 
2017 


