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Naturen er i krise, og vi mister arter i et højere tempo end på noget 
andet tidspunkt i menneske hedens historie. Klimaforandring erne 
buldrer afsted. Landbrugets andel af CO2-udledningerne står 
til at vokse frem mod 2035, mens udledningerne af kvælstof til 
vandmiljøetskaberalgevækst,iltsvindogfiskedød.Forurening
og bundtrawl ødelægger hav naturen. Og år efter år sættes der 
rekord for fund af sprøjtegifte i vores drikkevand. 

Vi står med andre ord i en natur-, miljø- og klimakrise, og den triste 
sandhed er, at vi har få år til at vende udviklingen, hvis vi vil sikre  
en sund og bæredygtig klode til de kommende generationer. 

Heldigvis står den grønne dagsorden stadig stærkt. De seneste  
år har vi oplevet en stor politisk handlekraft, og aldrig har så  
mange mennesker engageret sig i den grønne sag som nu. 

Det kommende valg bliver afgørende for at bringe den grønne 
dagsorden videre frem. 

Her er Danmarks Naturfredningsforenings vigtigste bud på, 
hvad politikerne skal priori tere i næste valgperiode. 

God læselyst. 

Maria Reumert Gjerding

GRØNT VALG 2022:
GIV NATUREN LOV

Tænk hvis en lov kunne redde  
Danmarks truede dyr og planter…  

Skriv under nu for en Dansk Naturlov  
på givnaturenlov.dk

http://givnaturenlov.dk


 

Danmark er det land i EU 
med mindst beskyttet natur
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Naturen i Danmark er i krise. Vi mister dyre- og plantearter i 
et skræmmende tempo. Kirkeuglen og hasselmusen er truede. 
Det samme er en lang række sommerfugle og vilde bier.

Sammen med Bangladesh er Danmark det 
mest opdyrkede land i verden, hvor over  
60 procent af vores landareal er landbrug. 

Sammenlignet med vores europæiske naboer 
ligger Danmark i den absolutte bund, når det 
kommer til tilstanden for vores natur og de 
arter, som lever i den.

Vi er det EU-land med mindst EU-beskyttet 
natur, og Danmark ligger helt i bund, når det 
kommer til naturens bevaringsstatus – altså 
naturtilstanden for naturtyper og dyre- og 
plantearter.Fornaturtypersomfxskove,
moser og strandenge er tilstanden forvær-
ret. I 2013 var 90 procent af de overvågede 
naturtyper i tilbagegang og i 2019 var tallet 
95 procent. Og over 50 procent af vores 
hjemme hørende arter er i tilbagegang. 

Giv naturen lov 
– en dansk biodiversitetslov 

Kilde: Natura 2000-barometer. Andel af landeareal beskyttet som Natura 2000-natur.
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Naturen har brug for en naturlov, en såkaldt 
biodiversitetslov, som skal hjælpe med at 
stoppe tilbagegangen af arter og naturtyper  
i Danmark. 

Den nuværende lovgivning på området har 
spillet fallit. Selv i områder, der skulle være 
beskyttet, går naturen tilbage.

En dansk naturlov skal sikre mere natur  
og reel beskyttelse. Loven skal inde holde 
bindende mål, der sikrer politisk handling  
- ligesom vi kender det fra klimaloven.

Bådeeksperterne,FNogEUerenigeom,at
30 procent af arealet på land og i havet skal 
være dækket af natur, hvis vi skal redde de 
truede dyr og planter.

Danmarks Naturfredningsforening mener,  
at Danmark selvfølgelig skal leve op til  
EU's ambition, og at de 30 procent beskyttet  
natur også skal gælde i Danmark. Og her-
under skal 10 procent af land- og havarealet 
være strengt beskyttet. 

En dansk Naturlov kan være med til at  
løseflerekriser:Biodiversitetskrisen, 
klima krisen, behovet for klimatilpasning  
og at sikre drikkevandet. 

En dansk Naturlov 
skal indeholde:

 Mål om at 30 procent af Danmarks 
areal i 2030 skal være beskyttet  
natur – både på land og i havet  
– heraf 10 procent strengt beskyttet. 

  
 Planer for, hvordan store  

naturområder genoprettes.
  

 En redningsplan for  
Danmarks truede arter.

    
 Krav om årlig status og  

opfølgning for at nå målene.

Forslag

En dansk 
Naturlov kan være med 

til at løse flere kriser: 

Biodiversitets krisen, 
klimakrisen, behovet for 

klimatilpasning og at sikre 
drikkevandet. 
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En af de vigtigste naturressourcer i Danmark er vores grundvand, 
som muliggør, at vi som befolkning kan drikke rent vand direkte fra 
vandhanen. Men fremtidens drikkevand er truet af forurening. 

Langt over halvdelen af alle aktive drikke-
vandsboringer er påvirket af menneske-
skabte kemikalier. 2021 blev rekordår for 
fund af pesticidrester, og den kedelige  
rekord ser ud til at blive slået igen i år. 

Beskyttelsen af vores drikkevand er heldigvis 
på politikernes dagsorden, og der er allerede 
sat tiltag i gang.

Der er vedtaget og igangsat beskyttelse af  
de jorde, som ligger lige op ad vores drikke-
vandsboringer – de såkaldte boringsnære 
be skyt telses områder.

Men i lyset af den tiltagende forurening  
er det åbenlyst, at beskyttelsen omkring 
bo ringerne samt den generelle grundvands-
beskyttelse ikke kan sikre vores drikkevand 
alene. 

Beskyt fremtidens 
drikkevand  

Andel drikkevandsboringer 
med fund af giftrester

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Fundandele i aktive vandværksboringer, data fra GEUS og Danmarks Naturfredningsforening.

25,2%

29,3%

40,8%

45,3%

51%

56,5%
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Fremtidensdrikkevanddannesistore 
om råder omkring vores drikkevandsboringer  
– de såkaldte indvindingsområder, som i dag 
ikke er beskyttet mod sprøjtegifte og andre 
miljøskadelige stoffer. 

Hvis vi skal sikre rent drikkevand til frem-
tidens generationer, så bliver vi derfor nødt  
til at udvide beskyttelsen til også at omfatte  
de områder, hvorunder størstedelen af 
grundvandet bliver dannet. Altså der hvor 
vandetfraoverfladensivernedgennem 
jorden og bevæger sig mod grundvands-
magasinerne – hvor det senere bliver hentet 
op for at ende som drikkevand i hanerne. 

 At en ny regering fastsætter et  
håndfast mål om beskyttelse af de 
grundvandsdannende jorde i vand
værkernes oplande, hvor der inden  
fx 2030 ikke kan anvendes pesticider 
og skadelige kemikalier. 

 At vandværkerne får bedre mulighed 
for at opkøbe jordene – og evt. sælge  
dem videre med servitutter/begræns
ninger, som sikrer økologisk dyrkning, 
skovrejsning, natur eller anvendelse til 
vedvarende energianlæg. 

	 At	kommunerne	får	flere	muligheder	
for at udstede påbud om, at jordejeren 
omlægger til økologi eller skovdrift, 
eller at der opstilles energianlæg.

 At en ny regering opprioriterer en 
særlig indsats for oprensning af PFOS/
PFAS og andre giftdepoter inden for de 
områder, hvor frem tidens drikkevand 
dannes. 

Forslag

Langt over halvdelen 
af alle aktive drikkevands

boringer er påvirket af 
menneskeskabte 

kemikalier. 



 

Enafdestørstetruslermodhavnaturenerskadeligtfiskeri 
med bund slæbende redskaber. Derfor arbejder Danmarks  
Naturfrednings forening for en bedre beskyttelse af havet og en 
udfasningafnaturskadeligefiskeredskabersombund-ogbomtrawl.

Et vigtigt første skridt er at få stoppet  
trawl med bundslæbende redskaber i  
vores kyst nære og beskyttede havnatur.

Godt 18 procent af det danske havområde  
er i dag udpeget som marine Natura 
2000-habitatområder på grund af deres  
særlige naturværdier. På papiret burde  

naturen her være beskyttet mod skadelige 
aktiviteter, men det er langt fra tilfældet.  

I størstedelen af de danske Natura 2000  -
områder må man fortsat ødelægge hav-
bundenmedbundslæbendefiskeredskaber
som bundtrawl og muslingeskraber, hvor 
tungtfiskegrejslæbeshenoverhavbunden.

Beskyt havet 
og stop for bundtrawl 
i beskyttet havnatur

2% 
Blot omkring 2 procent 

af vores samlede marine 
Natura 2000-områder er 

reelt beskyttet med et forbud 
mod at bruge bundslæbende 

fiskeredskaber
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Blot omkring 2 pct. af vores samlede marine 
Natura 2000-områder er reelt beskyttet med 
etforbudmodatbrugebundslæbendefiske-
redskaber. I resten af de beskyttede områder 
trawles uhindret hen over havbunden med 
risiko for, at rev, koraller, bundplanter, snegle, 
børsteorme og søanemoner ødelægges. 

Etforbudmodbundslæbendefiskeredskaber
bør gælde alle marine beskyttede habitat-
områder. 

Detskadeligefiskerierikkekunentrussel
mod havnaturen. Det er også en kæmpe 
udfordring for klimaet. 

Fornetophaveterjordensstørsteog
vigtigste CO2-lager. Men når bundslæbende 
fiskeredskaberslæbeshenoverhavbunden,
forringes havets evne til at lagre CO2.

 Vores kystnære havnatur og vores 
marine naturbeskyttede områder 
skal beskyttes mod bom og bund
trawl og andre bundslæbende  
fiskeredskaber.

	 En	omstilling	af	fiskeriet	til	et	 
skånsomt	fiskeri,	som	ind	befatter	 
en	udfasning	af	fiskeri	med	 
bund slæbende redskaber. 

 En havplan, som sikrer en  
bæredygtig forvaltning af havet. 
Mindst 30 procent af havarealet  
skal bestå af effektivt beskytte
de	områder	uden	bl.a.	fiskeri	med	
bundslæb ende redskaber. Heraf  
skal mindst en tredjedel, eller  
10 procent af hele havarealet,  
udpeges som urørt hav, som  
beskyttes mod en enhver form  
for udnyttelse. 

Forslag

Det skadelige 
fiskeri	er	ikke	kun	en	

trussel mod havnaturen. 
Det er også en kæmpe 

udfordring for 
klimaet.  
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EftersidstevalgkampfikDanmarkenambitiøsklimalovmedetmål
om at sænke CO2-udledningen med 70 procent i 2030. 

Siden er der kommet mange planer for, hvor-
dan det danske klimaaftryk skal nedbringes, 
men når det kommer til de reelle reduktioner, 
så er der desværre rigtig langt igen. Værst 
ser det ud med transport og særligt landbrug, 
hvor udledningerne udgør en stadig større 
del af det danske CO2-regnskab.

I 2020 stod landbrugssektoren for 36,7 
procent af den danske CO2-udledning, og 
andelen ventes ifølge den nyeste klima-
fremskrivning fra Energistyrelsen at stige 
til 41,8 procent i 2030. Langt størstedelen 
af landbrugets udledning af drivhusgasser 
stammer fra hus dyrproduktion, der udgør 
ca. tre fjerdedele af udledningerne. Samtidig 

kommer langt størstedelen af kvælstof-
forureningen af vandmiljøet også fra netop 
landbruget.

Der er med andre ord store udfordringer 
med at få nedbragt CO2-udledningen fra 
landbruget, og de nuværende politiske  
aftaler er utilstrækkelige. I efteråret 2021 
indgikregeringenogetbredflertaliFolke-
tinget en aftale om at nedbringe sektorens 
udledning med 55-65 procent i 2030, eller 
hvad der svarer til 7,1-8 mio. tons CO2.  
Men aftalen indeholder få konkrete tiltag – 
som eksempelvis udtagning af klimaskadelige 
lavbundsjorder – som vil nedbringe udlednin-
gen med 1,9 mio. tons. De tilbageværende  

Landbruget er nøglen 
til at løse klimaudfordringen 

Landbrugets andel af Danmarks  
samlede CO2-udledning

2020

2030

2035

Der forventes et mindre fald i landbrugets samlede CO2udledning frem mod 2035, men da andre sektorer forventes 
at reducere deres CO2udledning markant mere, forventes landbrugets andel af Danmarks samlede CO2udledning 
at stige.

Kilde: Energistyrelsens Klimastatus og -fremskrivning 2022

36,73%

41,86%

43,88%

100%

100%

100%
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reduktioner skal komme med udviklingen af 
ny teknologi, som vi endnu ikke kender effek-
ten af. Det er for lidt, for sent og for usikkert.

I Danmarks Naturfredningsforening har vi 
fremlagt en klimaplan, der vil nedbringe  
udledningerne fra landbruget markant.  
Vi skal skrue ned for den massive animalske 
produktion, og i stedet skrue op for produk-
tion af mad til mennesker. I dag fylder land-
bruget 60 procent af det danske areal, og 
hele 80 procent af landbrugsarealet bliver 
brugt til at dyrke foder til husdyr – det vil  
sige korn, majs, etc. – mens kun godt 10  
procent bliver brugt til at dyrke mad til  
mennesker. 

Derfor mener vi, at der grundlæggende bør 
ændres på produktionsformerne i land-
bruget.Vikannemligproducerelangtflere
fødevarer til mennesker, end vi gør i dag, og 
endda gøre det mens vi fortsætter med at 
løse klima- og biodiversitetskriserne. Derfor 
vil vi i Danmarks Naturfredningsforening 
have fremtidssikret landbruget og gennem-
ført en klimaomstilling, der sikrer reelle 
reduktioner og en mere bære dygtig pro-
duktion – til glæde for også natur, vandmiljø 
og drikkevand. 

 At 500.000 hektar landbrugsjord 
omlægges til natur, ekstensivering, 
drikkevandsbeskyttelse og skov.

 At der indføres en sektorneutral
 CO2afgift for landbruget på 

baggrund af individuelle klima 
regnskaber.

  At den Fælles Europæiske Land
brugspolitik (CAP) gøres betinget  
af klima, natur og miljøtiltag.

  At vi halverer klimabelastningen fra 
husdyrproduktionen i Danmark.  
Det kan være ved færre dyr, nye 
fodertyper mm.

  At landbruget bliver selv forsynende 
med foder.

Forslag

I Danmarks 
Naturfredningsforening 

har vi fremlagt en klimaplan, 
der vil nedbringe udledningerne 

fra landbruget 
markant.
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Vi elsker i Danmark at tale om os selv som et grønt foregangsland. 
Mendeterdesværreretlangtfrasandheden.Forvieretafdemest
ressourceforbrugende og klima belastende lande i verden målt per 
indbygger. Hvis alle levede og forbrugte som os, skulle vi bruge over  
firejordkloder.Menviharkunvoreseneblåplanettilrådighed.

Vi er samtidig det land i EU, som skaber  
allermest husholdningsaffald per ind-
bygger. Ifølge tal fra EU bliver det til hele 
845 kg skrald per dansker – hvert år! De 
store mængder affald er et stort problem 
for klimaet. Omkring 45 procent af verdens 
CO2-udledninger skyldes nemlig vores  
forbrug og produktion, mens udvinding og 
forarbejdning af naturressourcer er årsag 
til ca. 90 procent af det globale tab af bio-

diversitetifølgeFN.Derforerdetenbunden
opgave at håndtere og reducere den store 
klimabelastning og ressourceforbrug, der 
knytter sig hertil.  

Holland har allerede for seks år siden sat  
sig et mål om at være affaldsfri i 2050. I  
Danmarks Naturfredningsforening arbejder 
vi for, at Danmark skal have det samme  
ambitiøse mål om at være affaldsfrit i 2050. 

Fra europamestre i skrald 
til grønt foregangsland 

845 kg 
Vi er det land i EU, som skaber 
allermest husholdningsaffald 

per indbygger. Ifølge tal fra EU 
bliver det til hele 845 kg skrald  

per dansker – hvert år!

Kilde: Eurostat
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Vi skal se på alle affaldsstrømme og sek torer 
og vedtage konkrete indsatser, som kan  
bidrage til at nå det politiske mål.  

På emballageområdet kan vi med få greb  
hurtigt få nedbragt vores affaldsmængder.  
Det danske emballageforbrug er stigende og 
er vokset med over 30 procent i den senest 
opgjorte 5-års periode. Den globale produk-
tion af plastik udleder mere CO2 end den 
samlede globale luftfart, og 40 procent af 
plastikken anvendes til emballage – primært 
engangs emballage. 

 En udfasning af visse former for  
engangsemballage og et mål om en 
reduktion på 50 procent i 2030. 

  
 Retursystemer for takeaway 

emballage og emballage til  
onlinehandel.  

  
 Emballagefri supermarkeder.  

I Frankrig har man fx vedtaget, at  
alle større supermarkeder skal give 
borgerne mulighed for at benytte 
påfyldnings stationer til eksempelvis 
shampoo, rengøringsmidler og  
tør varer som ris og pasta. Politikerne  
bør starte med partnerskaber med 
super markederne.  

Andre nødvendige tiltag 
Emballage er blot et af de områder, som politikerne bør hæve ambitionerne på efter et 
valg. Der er masser af andre lavthængende frugter, som umiddelbart kan iværksættes. 
Detgælderfxtoåbenlysetiltagsomaterstattedennuværendereklamernej-tak 
ordning med en ja-tak ordning, hvor du selv aktivt skal tilvælge de reklamer, som du  
ønsker. Og et fradrag på reparation af produkter som hårde hvidevarer og andet  
elektronik, så der bliver et større incitament til at få produkterne repareret i stedet  
for blot at smide ud og købe nyt.

Emballage er blot 
et af de områder, som 
politikerne bør hæve 

ambitionerne på 
efter et valg. 

Forslag
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