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Naturpolitisk redegørelse til repræsentantskabet, 18. november 2017 
 

Kære alle – velkommen til Smilets By og årets sidste repræsentantskabsmøde. 

 

Det går rigtigt godt, siger statsministeren igen og igen. Hvis det går så godt, så synes jeg det er på tide at 

bruge kræfterne på at få sikret vores natur - i stedet for, som i dag, at sælge ud af den. For det er jo netop i 

opgangstider, vi særligt har muligheden for at sikre og udbygge vores naturværdier. 

 

Det synspunkt nyder stor opbakning. Medlemmerne strømmer til. Flere end 11.000 danskere har i år valgt 

at melde sig ind i Danmarks Naturfredningsforening. Vores arbejde ses og høres i befolkningen, og når det 

gælder politisk indflydelse, befinder vi os også i den absolutte superliga. Ifølge en analyse over de danske 

organisationer i civilsamfundet rangerer DN som nr. 5, mens tunge foreninger som Kræftens Bekæmpelse 

og Ældre Sagen topper listen. Det kan vi alle sammen være stolte af. 

 

DN’s store styrke er, at vi har aktive i alle kroge af Danmark. Vi er i stand til at engagere og mobilisere vores 

mange medlemmer og mange andre i hele landet, når vi har en god sag. Det så vi med kystkampagnen, og 

det ser vi med kampagnen ”Et sprøjtefrit Danmark”.  

 

Jeg synes, vi kan være stolte af vores indsats, og vi skal huske at fejre vores sejre. For de er der. 

 

Sejre for naturen 

Det er en sejr for naturen, at Højesteret nu har afsagt dom i den årelange strid om ret til natur på 

Værnengene i Vestjylland. Dommen betyder, at ploven skal løftes fra engene, så fuglene igen kan rykke ind. 

Tage og andre gode folk fra DN Ringkøbing-Skjern holder øje med, at kommunen og bønderne efterlever 

Højesteretsdommen på Værnengene. Let er det ikke, men vi holder fast. 

 

Det er en sejr for naturen, at biodiversiteten på Amager Fælled pludselig blev en folkesag. Helt modsat alle 

forventninger og takket være et flot samarbejde mellem DN København og stærke lokale kræfter stod der 

pludseligt tusindvis af mennesker på Amager og sang for frøer og fugle. Det kunne de godt høre inde på 

Københavns Rådhus, og væk var flertallet for at bygge nyt på den 5000 år gamle strandeng. DN København 

holder fast, og vi holder vejret og ser, hvad der sker efter kommunalvalget. 

 

Det er en sejr for naturen, at vi har fået fredet 220 ha pragtfuld natur i Harlev ved Aarhus. Harlev-

fredningen er i sig selv fantastisk. Med den nye fredning er rammen skabt for at bevare et vidunderligt 

landskab og få genoprettet et større sammenhængende naturområde få kilometer fra både Aarhus og 

Skanderborg. Fredningen binder nemlig to Natura 2000 områder sammen til én stor naturperle, og den er 

et rigtigt godt eksempel på, hvad en fredning kan, når den er allerbedst. Yderligere fem fredninger er 

gennemført i år og to er rejst, mens flere er i støbeskeen. 
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Det kan blive en sejr for naturen, at vi skal i gang med Grønt Danmarkskort, der har til formål at binde 

naturen sammen i et nationalt naturnetværk. Det grønne Danmarkskort er en del af regeringsgrundlaget og 

et af de tiltag, vi har efterlyst i flere år, som en slags rygrad i naturplanlægningen herhjemme. En vision, DN 

lancerede for 13 år siden med udgivelse af ”Fremtidens Natur i Danmark”.  

 

Mange af jer kommer måske til at sidde med i de nye naturråd, der har som opgave at bistå kommunerne 

med udpegning af Grønt Danmarkskort. Det bliver udfordrende. Det bliver hårdt. Der er nemlig mange 

modsatrettede interesser og synspunkter. Men vi har en god sag. Vi vil støtte stærkt op om jeres indsatser i 

naturrådene. Tak fordi, I går ind i det!  

 

DN’s synlighed 

Hele foråret og sommeren har vi haft fokus på vild natur og turneret land og rige rundt med vores virtual 

reality container. Fra Christiansborg Slotsplads over en spejderlejr til samtlige zoologiske haver i landet fik 

vi givet flere end 10.000 en vild tredimensionel oplevelse af vild natur. Vores container skaber glæde og 

debat om vild natur og flytter holdninger.  

 

Projekt ”Biodiversitet Nu” er blevet en gedigen succes. Der er indsamlet imponerende 520.000 

observationer af 36.000 brugere over hele landet. Nu skal forskerne i gang med at analysere de første tre 

års data i en stor forundersøgelse, som danner basis for de endelige resultater i 2020. Det er jo i sandhed 

helt vildt. 

 

Vi elsker vores natur, og rekordmange – nemlig over 200.000 borgere i alle aldre deltog i Naturens Dag 

2017.   

 

Og stadig flere får øjnene op for, at der også skal være liv i naturen. På ganske kort tid lykkedes det os at 

mobilisere flere end 20.000 underskrifter mod brugen af nogle omstridte sprøjtegifte, neonikotinoider - 

også kendt som bidræbergift. Minikampagnen var et opråb til regeringen, der ønsker at stemme mod et 

forslag om at forbyde stadset i EU. Vi har overbragt underskrifterne til Miljøstyrelsen og afventer nu 

resultatet fra Bruxelles. 

 

Et Sprøjtefrit Danmark 

Debatten om sprøjtegifte viser klart en stigende bevidsthed om, hvad de gør ved os, når vi finder dem i 

vores mad og drikkevand. Det betyder noget, at over halvdelen af Danmark bliver sprøjtet med gift. Flere 

gange. Hvert år.  

 

Vi startede debatten om sprøjtegifte i foråret ved at teste fem familier for rester af sprøjtegifte i deres urin. 

Efter 14 dage med økologisk kost var mængden af sprøjtegift i familiens medlemmer halveret.  
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Vores undersøgelse gav genlyd i befolkningen, og vi fulgte derfor historien op med en bred vifte af gode råd 

til et godt liv uden sprøjtegifte. Det store brag kom så i oktober, hvor DN og Coop satte fokus på økologi 

som det sprøjtefrie valg.  

 

Under overskriften ’Sammen om et sprøjtefrit Danmark’ har vi med Øktoberkampagnen slået et slag for 

flere økologiske varer og dermed et større økologisk areal. Men en forside på COOPs medlemsblad 

Samvirke vakte voldsom vrede i landbrugskredse, som følte sig forulempet. Medierne var på, og dækningen 

massiv. Formanden for landbruget rådede sin kone til at boykotte COOP. Forbrugerne gjorde det stik 

modsatte, og oktober måned slog alle tidligere salgsrekorder for økologiske fødevarer. Vi omsætter 

selvfølgelig salgstal til miljøtal – jo mere økologi – desto renere miljø og rigere natur. Og her er tallene med 

os. Det økologiske areal steg med 21 procent fra 2015 til ’16. Så det går den rigtige vej. 

 

Økologi er på mange måder blevet en rigtig folkesag, og vi fortsætter med at inspirere endnu flere til at 

hoppe med på øko-bølgen. Jeg vil også gøre opmærksom på, at I selv kan skubbe bag på vognen gennem 

Danmarks Økologiske Jordbrugsfond, som vi er medstiftere af. 

 

Debatten om sprøjtegifte er hidsig. Det ses også af den kamp, blandt andre Aarhus Kommune netop nu 

udkæmper med de lokale landmænd. Kommunen vil sikre borgernes rene drikkevand mod sprøjtegifte. 

Landbruget kræver ret til fortsat at sprøjte og truer med retssager. Men hvem ejer egentlig retten til vores 

fælles ressourcer? Vi er på den sag og bakker op om kommunens ret til at sikre borgerne rent drikkevand 

og dermed vores fælles værdier. 

 

På trods af danskernes ønske om rent drikkevand har regeringen svækket kontrollen med drikkevandet. Og 

for at føje spot til skade har regeringen tidligere i år tilladt højere grænseværdier for visse sprøjtegifterester 

i vandet. Det er muligvis godt for landbruget, men bestemt ikke for borgerne, der da også udtrykker 

mistillid til, om myndighederne har styr på skadevirkningen af sprøjtegift. 

 

Haveejerne slutter også i stor stil op bag ønsket om en sprøjtefri tilværelse og til dato er tæt på 11.000 

haver over hele landet tilmeldt vores kampagne Giftfri Have. Tak til haveejerne for det. 

 

Angreb på kysten 

Regeringen har som bekendt set sig lun på vores fælles arvesølv, de danske kyster. De er i fuld gang med at 

forsøge at sælge ud. Vi fik i første omgang afværget det store kystudsalg, men lovgivningen for landzonen, 

kystzonen og strandbeskyttelseslinjen er svækket væsentligt. Først om nogle år kan vi danne os et egentligt 

overblik over skadernes omfang.  

 

Regeringen prøver nu igen at give større spillerum ved vores kyster. Denne gang under overskriften 

kystsikring. Lovforslaget om kystsikring er en åben ladeport til at lave kystsikring, hvor som helst og med 

hvad som helst.  
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Det opløftende er, at flere borgmestre og Kommunernes Landsforening mener, at hensynet til kystens 

landskaber og natur er væsentlig. Lovforslaget fremsættes i Folketinget i disse dage. Vi fortsætter 

lobbyarbejdet og kommunikationsindsatsen, ind til det sidste punktum er sat. Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for 

at sikre vores frie vilde natur langs kysterne. 

 

For der er guld i sandet, og regeringen har opdaget endnu en mulighed for at sælge ud. I starten af det nye 

år bliver der sat til salg-skilte op foran 18 campingpladser. Pladserne ligger i statsligt ejede naturområder 

ved kyster, i skove og i det åbne land. Regeringen sætter samtidig op mod 25 vådområder til salg. Fælles for 

dette udsalg er, at der ganske vist er restriktioner på områderne. Men belært af erfaringen, så ved vi også, 

at der hurtigt gives dispensationer, hvis den private ejer ønsker det. Igen må vi sige til regeringen: Stop nu. 

Giv områderne tilbage til naturen eller forær dem til naturbevarende fonde.  

 

Kampen om naturen 

For mig er vores natur en særlig fælles værdi, vi sammen har et ansvar for. For regeringen er naturen 

tilsyneladende blot en uudnyttet ressource, som ofte ligger i vejen for vækst og arbejdspladser. Danmark 

ligger helt i bund med Natura 2000-landarealet i Europa. Men det er ikke nok for regeringen, der nu vil 

opgive beskyttelsen af 28.000 ha Natura 2000-områder.  

Bevares – nogle af de arealer er naturmæssigt ikke meget værd, men det kan de blive, hvis viljen er til 

stede. Selvom ministeren vil tage nye 5.000 ha ind som Natura 2000-områderne, så tvivler vi på, at EU vil 

acceptere den udtalte forringelse, Danmark lægger op til. Det tager vi en snak med EU om. Og vi vil 

insistere på, at Danmark udpeger mere Natura 2000 målrettet de naturtyper, Danmark i dag har udpeget 

for lidt af. 

 

Naturen er i vejen, synes både Landbrug & Fødevarer og regeringen. I vejen for udviklingen af især 

landbruget, så det, der ikke kan afvikles, skal kunne flyttes. Det kan blive skæbnen for en række af vores § 3 

natur. Men de små naturområder er helt afgørende som trædesten for arterne i det dyrkede land. 

Indholdet af et naturområde, der aldrig har været dyrket, kan ikke bare genskabes et andet sted. Vi mener, 

at det er absurd at tro, at man bare kan rykke rundt med naturen.  

 

Vi anbefaler, at man i stedet fokuserer på en samlet planlægning for den danske natur, så der bliver skabt 

større naturområder og et sammenhængende naturnetværk. Naturen har nemlig brug for en masterplan - 

ikke en afviklingsplan. Og regeringens afvikling af naturen sker paradoksalt nok midt i en tid, hvor vi mister 

biodiversitet i en uhyggelig fart. Men mange politikere i Folketinget er tilsyneladende ligeglade eller 

magtesløse. 

 

Et nyt tysk studie viser, at tre fjerdedele af de flyvende insekter i Tysklands naturområder er forsvundet 

over de sidste 25 år. Forskere taler ligefrem om et økologisk kollaps. Den drastiske tilbagegang for Europas 

insekter kan betyde, at der sker en tilbagegang i antallet af fugle. Det har vi allerede konstateret i Danmark, 

hvor vi alene siden midten af 1970-erne har oplevet markant tilbagegang for fugle i det åbne land.  
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Det er endnu uklart, præcis hvorfor bestanden af insekter er gået så alvorligt tilbage, men ødelæggelse af 

vilde naturområder og den udbredte brug af sprøjtegifte antages at spille en væsentlig rolle. Samtidig står 

vi over for store klimaforandringer. I Danmarks Naturfredningsforening har vi fokus på kampen for at sikre 

de vilde bestøvere og alle andre insekters eksistens.  

 

Skovpolitik 

Vi har i de seneste år for alvor taget fat om biodiversitetens akilleshæl – produktionsskovene. Over 40 

procent af de arter, der er truede af udryddelse, lever kun i skov, mens yderligere 20 procent af dem er 

tilknyttet skovene. Regeringens plan om knap 11.000 ha urørt skov er et godt skridt, men der skal meget 

mere til, hvis det for alvor skal batte. 

 

Vi skal have skovningsmaskinerne ud af skovene og mere vildhed ind. I vores nye skovpolitik efterlyser vi 

langt flere vilde, urørte skove – skove, hvor træerne får lov at ligge, hvor de falder, hvor lysåben natur får 

mere plads, så skovene bliver en mosaik med skovmoser, blomsterrige skovlysninger, og hvor søer og 

vandløb ligger udrænede.  

 

Konkret vil vi arbejde for, at 20 procent af landets skovareal skal ligge urørt i 2030, og der skal sikres mindst 

20 store, dynamiske skovlandskaber på over 1000 hektar. 

 

Vores bud står jo i skærende kontrast til regeringens forslag om at lukke op for mere byggeri i og helt op til 

skovbryn.  Senest står skovbyggelinjen for skud. Men vi kæmper naturligvis imod en udvanding af loven, 

der i dag har til formål at sikre skovenes landskabelige værdi, og at opretholde skovbrynene som levesteder 

for plante- og dyrelivet.  

 

Vi fastholder kravet om, at naturen skal have mere plads og bedre sammenhæng.  

 

Landbrug ved en skillevej 

Mange af jer sidder i et af de 23 eksisterende vandråd. Opgaven fra regeringen var jo rimelig træls, for den 

lød på at tage de små forhadte vandløb ud af vandplanerne. Men jeg skal da lige love for, at I har givet 

kamp til stregen. I har benhårdt stået fast på, at udtag af vandløb kun kan ske, når de fastlagte politiske 

kriterier er fuldt oplyst og dokumenteret. Vi ved først, om vi er lykkedes, når ministeren i 2018 tager stilling 

til vandrådenes indstillinger og de utallige mindretalsudtalelser. Men det har været en kæmpeindsats af 

vores lokale. Mange tak for det! 

 

Den politiske vilje til at give landbruget endnu flere gaver er stor. Vi må konstatere, at særligt regeringen 

trækker i den modsatte retning, og spillet om landbrugspakken er nærmest blevet en gyser. Vil det lykkes 

at få gennemført den lovede målrettede regulering, der er fundamentet i landbrugspakken? Eller vil det 

lykkes landbruget at cementere sin historie om, at det vil koste landbruget livet, som en sandhed?  
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Vi kan konstatere at landbruget løber fra ansvaret. Landbruget vil gerne have frie hænder til at producere 

mest muligt og forventer, at samfundet betaler regningen for forureningen. Men vi kan også konstatere, at 

den politiske vilje i Folketinget til at stille helt nødvendige krav om grøn oplægning af landbruget mangler. 

Vi må insistere på, at natur- og miljøindsatsen nødvendigvis skal ske gennem regulering og positive 

incitamenter, ikke ved at sænke baren og satse på frivillighed og grønne bankende hjerter. 

 

Vi arbejder på højtryk og på alle tænkelige platforme. EU, forskere, medier, politisk lobby, presse. Helt 

centralt står naturligvis de nye tal, der vil vise hvilken belastning af miljøet, landbrugspakken har medført. 

Regeringen har lagt en panserring om forhandlingerne og forsøger af al magt at mørkelægge tallene. Vi 

forsøger - så godt det er muligt, at være på forkant, og som I nok har set i medierne, så lykkes vi også med 

det. 

 

Reelt står kampen om, hvorvidt landbruget skal fritages fra kravene i vandplanerne. Det sker åbenlyst efter 

devisen: Forureningen er meget mindre, end forskerne siger. Andre forurener meget mere end os. Det 

bliver alt for dyrt, hvis vi skal gøre mere. Målet er at undgå miljøkrav eller i alle fald at få dem skubbet dem 

ud i tomrummet efter de sidste vandplaner i 2027.  

 

Jeg vil gerne garantere, at Danmarks Naturfredningsforening ikke stiltiende vil lade det ske, og vi står ikke 

alene. EU-systemet har også fået øje på Danmarks ændrede miljøpolitiske holdninger. 

 

Den grønne dagsorden 

Om få dage skal vi stemme til kommunalvalget. Vi oplever, at den grønne dagsorden for alvor er rykket ind 

på den kommunalpolitiske scene. Og der er grønne vælgere blandt alle partiers vælgere.  

 

I har også i den grad markeret de grønne synspunkter her op mod kommunalvalget. 25 afdelinger har 

afholdt valgmøder og gjort et stort og flot arbejde for at få borgerne til at stemme grønt. Tak for det. 

 

På Christiansborg er der i øjeblikket hverken mandater eller ressourcer i oppositionen til at påtage sig dén 

rolle, som de grønne organisationer spiller – og det kan vi tydeligt mærke i vores samspil med det politiske 

system.  

 

Politikerne ved godt, at natur- og miljøbevidstheden fylder mere i befolkningens bevidsthed, end den gør i 

langt de fleste gruppeværelser på Christiansborg. Og de ved godt, at DN, som Danmarks største grønne 

organisation, har både ressourcerne og evnerne til at udfordre politikere og myndigheder på mange 

områder.  

 

Så tonen og samarbejdet er ikke blevet varmere og mere kærligt de senere år. Tværtimod. Det er i stigende 

grad svært for os som organisation at få adgang til miljøoplysninger og til reel og ligeværdig dialog med 

regering og ministre. 
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Det gør bare vores rolle som naturens vagthund endnu mere nødvendig. Vi skal blive ved med at aktivere 

danskerne, vi skal mobilisere den natur- og miljøbevidsthed, som vi ved findes hos de fleste danskere. Vi 

har vist, at vi både kan og vil mobilisere tusindvis af danskere, når naturværdier trues. Og vi har vist, at det 

nytter.  

 

Ny ledelse 

Heldigvis er vi rigtig godt klædt på til den rolle. Vi har i år ansat 3 nye ledere. Morten Pedersen er ny leder 

af natur og miljøafdelingen, og Katja Dahlberg ny kommunikationschef. Administrerende direktør, Søren 

Bojer Nielsen står i spidsen for holdet, hvor DN-veteran og vicedirektør Michael Leth Jess nu er 

afdelingsleder for Strategi, organisation & medlemmer. Jeg er sikker på, at det nye team lover godt for DN. 

 

Jeg kan ligesom statsministeren sige: Det går rigtig godt. Foreningens økonomi er sund og stabil. Vi har et 

fantastisk Sekretariat med dedikerede og dygtige medarbejdere, og vi har et fantastisk hold af dedikerede 

og dygtige ildsjæle i hver eneste kommune i landet. Vi oplever stigende opbakning i befolkningen. Vi står 

skarpere end nogensinde til at løfte den opgave, som statsministeren endnu ikke har magtet. At få sikret og 

udviklet vores fælles natur. 

 

Så der er bare tilbage at sige: Lad os holde dampen oppe og komme i gang.  

 

Rigtigt godt repræsentantskabsmøde. 
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