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SIDE 2 

Naturplan Danmark 

En overordnet og langsigtet strategi for 
dansk natur, som følger op på 
regeringsgrundlaget 

Udgangspunkt i opfølgning på Natur- og 
Landbrugskommissionens centrale 
anbefalinger for natur 

Danmarks nationale strategi for 
biodiversitet – følger op på EU og FN 
mål 
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SIDE 3 

Det faglige fundament 

Natur- og Landbrugskommissionens 
rapport april 2013 

Kommissionsmedlemmer – 12 
uafhængige medlemmer med særlig 
ekspertise 

Bred inddragelse af interessenter 

 44 anbefalinger med fokus på balance 
mellem natur og landbrug 

 

  



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

SIDE 4 

Centrale udfordringer 

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

• Seneste status for vores biodiversitet 
(5. landerapport marts 2014) 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- og 
Landbrugskommissionen) 

• Natur den største fritidsattraktion i 
Danmark – potentiale for større 
involvering af borgere, foreninger 
mv i naturindsatsen  
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”I 2050 er Danmark et 
grønnere land med en mere 
mangfoldig natur, hvor særligt 
den internationalt beskyttede 
natur, de større skove, 
nationalparkerne og de 
vigtigste levesteder for truede 
arter – også i havet – hænger 
sammen”  
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Naturplan Danmark: Vision 
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SIDE 6 

Tre overordnede indsatsområder 

1. Mere plads og bedre sammenhæng 
i naturen 

2. Styrket indsats for vilde dyr og 
planter  

3. Bedre muligheder for fællesskab 
gennem naturoplevelser og 
friluftsliv 
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Det økonomiske fundament 

• Landdistriktsprogram 2016 – 2020 

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

• 51 mio. kr. ekstra midler til 
fremrykket og styrket Naturplan 
Danmark indsats som resultat af 
forhandlingerne om Finansloven for 
2015 
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Indsats 1 - Mere plads og bedre 
sammenhæng 

11 indsatser, bl.a. 

- Nyt biodiversitetskort 

- Den Danske naturfond 

- Stenrev 
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Indsats 2: Styrket indsats for vilde dyr og 
planter 

6 indsatser, bl.a. 

- Forbud mod at sprøjte og 
gøde i § 3 områder 

- Konkrete projekter for 
truede arter 
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Indsatsområde 3: Fællesskab gennem 
naturoplevelser og friluftsliv 

5 indsatser, bl.a. 

- National friluftspolitik 

- Flere frivillige i naturen 
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#Voresnatur 
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Det Grønne Danmarkskort 

 Planlægning, der 
binder indsatserne 
sammen på tværs 
af landet 
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Effekter af Naturplan Danmark – et 
udpluk 

• Ca. 25. 000 hektar ny natur 

• Naturværdien sikres på ca. 125.000 hektar – 
gennem pleje og forbud mod at gøde og 
sprøjte § 3 natur 

• Bedre natur i ca. 7.000 hektar skove og bedre 
vilkår generelt for dyr og planter i skovene 

• Bedre vilkår for dyr og planter i havet  

• God tilstand i ca. 1.600 – 2.200 km vandløb 

• Stop for tilbagegang i naturens 
mangfoldighed 

• Ca. 10 mio. flere besøg i naturen om året 
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Hvad er Naturplan Danmark ikke ? 

• En plan for kun biodiversitet 

• En plan for fundamental 
omlægning af statens arealdrift 

• En komplet opfølgning på Natur- 
og Landbrugskommissionen 

• En samlet finansiering af 
kommunernes og statens 
naturindsats 

• En ny linje i brugen af frivillige 
virkemidler 

SIDE 14 



Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

SIDE 15 

Fra plan til virkelighed 

• Udmøntning af de 22 
indsatser skal i gang 

• Inddragelse af kommuner, 
NGO, erhverv og andre 
aktører i indsatserne 

• Vi skal trække i samme 
retning 
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Haraldsgade 53 

2100 København Ø 

Tlf: 72 54 30 00 

E-mail: nst@nst.dk 

www.naturstyrelsen.dk 
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