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Mindretalsudtalelse fra Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet (Kreds Roskilde, Lejre og Solrød), Dansk Botanisk Forening og
Lejre Turistforening
Vi har været glade for inddragelsen i Grønt Danmarkskort og den dialog, der har været i
processen. Vi håber og anbefaler, at dialogen kan forsætte i årene frem over. Det er vores
oplevelse, at både “beskyttere” og “benyttere” ser med stor bekymring på tab og forarmning af biodiversiteten og Danmarks natur.
Gennem dialogen i rådet har der været forståelse fra beskyttersiden, for at forvaltningen af
det danske landskab er underlagt komplekse og stramme økonomiske strukturer. Derfor er
det nødvendigt at samfundet i sin helhed afsætter tilstrækkelige midler til at standse tabet
af biodiversitet og skabe større og mere sammenhængende natur - dette i samarbejde med
benyttere, særligt landbruget. Landbrugsrepræsentanter i rådet har udtalt: Hvis midlerne er
til stede, vil mange af os gerne gøre mere for naturen.
Således har det grundliggende spørgsmål drejet sig om frivillighed. Vi ser på frivilligheden
på to måder. Der er den frivillighed som hæfter sig til den enkelte landmands moral som
forvalter af det danske landskab. Dette involverer de mange daglige beslutninger om at
passe på - måske endda fremme naturen på ens ejendom. Det kan være at undlade at pløje
helt ud i det yderste hjørne, plante et hegn, lave en blomsterstribe til bierne eller lave
“lærkepletter” i marken. Denne frivillighed er helt essentiel for Danmarks natur og fremmes
gennem dialog og gerne mulighed for konsulenthjælp fra kommunens biologer, foreninger
med flere.
Den anden form for frivillighed er mere omfattende og handler om landbrugernes medvirken
til etablering af (større) naturområder og plejeforanstaltninger af disse, hvilket som oftest
er væsentligt mere omkostningsfuldt. Også her accepterer vi et grundliggende princip om
frivillighed, endskønt vi frygter, at det ikke vil fremme udvikling af natur i tilstrækkelig
grad. Derfor minder vi om, at når kommunerne skal finde frivillige lodsejere bør der være
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opmærksomhed på ordninger, der kan fremme frivilligheden, så som offentlige opkøb og
opkøb via fonde, anvendelse af jordfordelingsinstituttet og landbrugsstøtteordninger. Endvidere anbefaler vi, at Naturråd og kommuner senest efter fire år evaluerer og reviderer anbefalingerne på baggrund af formålet med Grønt Danmarkskort og de resultater,
kommunerne har opnået med anbefalingerne.
Da anbefalingerne kun opererer med en tidshorisont på fire år udgør de ikke umiddelbart et
alternativ til de langsigtede udpegninger, der foretages af kommunerne i forbindelse med
kommuneplaner m.m. Samtidigt har naturrådets anbefalingerne mest fokus på realisering og
pleje af natur medens udpegningerne i kommuneplanen ofte er en overordnet udpegning af
interesseområder. Vi anbefaler derfor, at der ikke ændres på eksisterende langsigtede udpegninger af interesseområder før erfaringerne med naturrådets anbefalinger er opnået
gennem den første fireårsperiode. Muligheden for varig omlægning af landbrugsjord til naturtilstand bør være til stede.
Endelig anbefaler vi, at Det Grønne Danmarkskort ikke udelukkende baserer sig på områder,
hvor der er et højt naturindhold, men at der også indgår områder, der kan sikre sammenhængen mellem naturområder, hvor en højere naturkvalitet kan opnås gennem indsatser
over tid. Dette omfatter også muligheder for øget fremkommelighed i landskabet og øgede
friluftslivsoplevelser.
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