
 

 

 

 1 
DUFs holdning til natur & biodiversitet 2 
DUF går ind for en bæredygtig1 fremtid og mener, at det er helt centralt at forvalte vores natur på 3 
en måde, så den bliver større og rigere til gavn for både planeten, mennesker, planter og dyr.  4 
 5 
DUFs forståelse af naturen, er en bred betydning. Den findes overalt i Danmark, men kan være 6 
forskellige alt efter om det er land og by, mark, skov eller mose; da f.eks. den ’vilde’ natur er rigere, 7 
mere dynamisk og har større grad af mangfoldighed end eksempelvis naturen i byen. Naturen har 8 
en stor værdi i sig selv, men samtidig er det vigtigt at mennesket har adgang til og glæde af 9 
naturen.  10 
 11 
Mere plads til naturen  12 
En forudsætning for en bæredygtig fremtid og en god natur, er en mangfoldig biodiversitet. DUF 13 
ser derfor med stor bekymring på den biodiversitetskrise, der udspiller sig lige nu i form af den 14 
sjette periode med masseuddøen.  15 
De største grunde til denne masseuddøen er tab af levesteder især på grund af habitatnedbrydning, 16 
overudnyttelse, invasive arter, sygdomme, forurening og klimaforandringer. Det er sidste chance 17 
for at reagere på biodiversitetskrisen, hvorfor vi også mener, at både den nationale og 18 
internationale indsats skal hæves. For at understøtte biodiversiteten, så naturen trives, er det 19 
derfor essentielt med mere plads.  20 
 21 
Derfor mener DUF, at pladsen til naturen bør øges ved at:  22 

• Tilføre flere midlerne til statslig skovrejsning og omlægning af forskellige skovtyper 23 
som natur, urørt- og biodiversitetsskov. 24 

• Arbejde for, at det samlede areal af skov, hede, enge osv.2 i Danmark bliver 30 % i 2030.  25 
• At der skal laves handleplaner, som skaber grønnere byer med mere plads til naturen, 26 

hvor den bl.a. kan anvendes rekreativt. 27 

Rigere natur  28 
Det er i sig selv ikke nok med mere natur, den skal også være rigere. Danmarks biodiversitet 29 
rummer mere end 35.000 arter, hvoraf 20 % er truet. Den danske miljøindsats for de danske skove 30 
er blandt de laveste i Europa, og det er kritisabelt i et ressourcestærkt land som Danmark.  31 
 32 
Derfor mener DUF, at:  33 

• Natur i Danmark skal ses som en helhed. Derfor skal der være flere trædesten, som skaber 34 
en mere sammenhængende natur.  35 

 36 

 
1 Jf. Brundtlands bæredygtighedsdefinition  
2 Skov forstået som et udvidet naturbegreb af enge, hede, skove mm.  



 

 

 

• At habitatdiversiteten indenfor de enkelte naturområder skal beskyttes, og at udviklingen 37 
af forskellige levesteder understøttes.  38 

• At der ved udvinding af råstoffer konstant stilles højere krav til naturbeskyttelse og 39 
naturbevarelse.  40 

 41 
Bedre adgang og mere kendskab til naturen  42 
Det er vigtigt at skabe kendskab og glæde for naturen hos børn og unge, så de ved hvad de skal 43 
passe på og bevare. Et børne- og ungdomsliv i naturen giver større forståelse for naturens værdi og 44 
sårbarhed i relation til menneskehedens ansvar for at passe på selvsamme natur. Det kræver bedre 45 
adgang til naturen, og flere naturområder i byer, så alle børn og unge har mulighed for at udforske 46 
naturen og flest mulige gør det gennem stærke forpligtende fællesskaber såsom foreningslivet. Det 47 
er vigtigt at naturen ikke kun bliver en kulisse for aktiviteter, men at børn og unge aktivt bidrager 48 
til at bevare og pleje den.   49 
 50 
Derfor mener DUF, at:  51 

• Der ved etablering af nye naturområder med tilskud fra offentlige midler skal sikres adgang 52 
på linje med reglerne for adgang til statslige arealer. 53 

• Der skal prioriteres flere midler til naturformidling på de statslige og mest besøgte 54 
naturarealer. 55 

• Der skal sikres adgang fra byen, og derfor skal der etableres flere bynære naturområder som 56 
naturskov. 57 

• At der arbejdes for gode samarbejder mellem særligt foreninger og private lodsejere for at 58 
sikre børn og unges adgang til privat skov til solnedgang eller kl. 20. 59 

• At børn og unge inddrages i arbejdet og formidlingen omkring naturplejen. 60 
 61 
En bæredygtig miljøøkonomi 62 
Naturbevarelse koster ofte penge og derfor er det essentielt at tænke økonomi ind i naturpolitik. 63 
Ligesom for klimapolitik mener DUF, at man skal arbejde med tilgang, hvor forureneren betaler, 64 
ligegyldigt om forureningen består i drivhusgasser eller pesticider.  Samtidig skal denne betaling 65 
også ske på en social bæredygtig måde, hvor man også samarbejde med relevante interessenter.  66 
For at sikre adgang til ren natur, skal vi også kigge på de økonomiske modeller, som ofte 67 
nedprioriterer fremtidige generationer i forhold til nulevende. Det er ikke fair, da DUF mener, at 68 
alle generationer har lige meget ret til den natur, jorden har givet os. 69 
 70 
Derfor mener DUF, at:  71 

• Forureneren betaler, hvilket kan ske gennem afgifter, der svarer til, hvad det koster at 72 
fjerne eller kompensere for den skade, der er sket på naturen.  73 

• Ved implementering af et sådant afgiftssystem, skal der samarbejdes med involverede 74 
parter.  75 

• Der skal gives tilskud til private, der ønsker at omlægge landbrug til naturområder 76 



 

 

 

• Miljøeksternaliteter skal indtænkes i andre relevante politikker såsom klimapolitik, så 77 
den pris der er ved miljøforurening afspejles i de økonomiske modeller.  78 

• De økonomiske modeller skal prioritere fremtidige generationer lige så højt som 79 
nulevende.  80 

Internationalt samarbejde for en bedre natur 81 
Danmark bryster sig af at være et foregangsland på klimafronten og nyder international hæder for 82 
det. Men når det kommer til at være grønne på miljøfronten, sakker vi bagud. Som tidligere nævnt 83 
skal vi prioritere miljøet mere herhjemme, men Danmark er også et relativt småt land i forhold til 84 
så mange andre lande, der har meget mere biodiversitet. Kvaliteten af natur hænger derudover ofte 85 
sammen med alderen på naturen, og desværre har vi ikke meget tilbage i Danmark, hvilket er en 86 
uoprettelig skade på kort sigt. Andre lande i verdenen har dog mere gammel natur, som Danmark 87 
kan hjælpe med at opretholde. Det kan både ske økonomisk, men også gennem arbejde for at højne 88 
internationale målsætninger. Her mener DUF, at det ideelle ville være 30 % vild natur både på land 89 
og vand på verdensplan. Det ville man skulle arbejde for i FN. Udover i FN bør Danmark også 90 
arbejde for øget vild natur i EU. 91 
 92 
Derfor mener DUF, at  93 

• Der i 2030 skal være 30 % vild natur både på land og i vand på verdensplan. Det skal 94 
Danmark arbejde for i FN.  95 

• Danmark skal arbejde for flere naturområder i EU. 96 
• At de oprindelige folk og deres viden skal inddrages i arbejdet med udpegning af nye 97 

naturområder, og deres ret til deres land skal respekteres. 98 

 99 
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