


Det Rene Vand 





Udviklingen i danske vandløb målt ved 
ca. 250 vandløbsstationer 

Reference: Wiberg-Larsen et al (2013) 



- Men der er stadig plads til forbedring! 
 



Ørnen er landet 







Naturgenopretning – 
skyld og skam 

 



Lov om tilskud til grundforbedring 
1933-1983: 100.000 ødelagte biotoper 



De 30 onde år: 1940-1970 



Fiilsø – en national katastrofe! 





Den genskabte Fiilsø – på 915 hektar 
 

237 fuglearter 



Danmarks rigeste vandplantesø – efter 3 år 



Danmarks mest fuglerige sø – på 26 ha 
og kunstig… hvad er hemmeligheden? 

 

             262 fuglearter  



Men hvor er evalueringen? Hvad har 
vi lært? VMPII-projekter i blinde… 

 

 

 Føns Vang – 5 mio. kr. - 113 hektar – teoretisk 136 kg 

N/år -  44.588 kr./kg – Danmark dyreste renseanlæg? 

 



Natursyn, nyttesyn eller egennytte? 



Natursyn – eller sortsyn? 



Den nonfaktuelle tidsalders 
profeter – bondelandets 

naturgenopretning 

”Nu er der givet grønt lys til et stenrevsprojekt i Limfjorden, som 

skal vise, om stenrev kan blive et effektivt virkemiddel mod 

kvælstofbelastning af vandmiljøet. Tanken bag forsøget er, at 

der på de store kampesten, som tilsammen udgør revet, 

langsomt vil begynde at vokse tang, som vil frigive ilt. Denne ilt 

vil lægge sig som en membran på havbunden, som kvælstoffet, 

der er lagret på havbunden, ikke vil kunne bryde igennem. 

Kvælstoffet vil på denne måde ikke få adgang til vandet, hvilket 

– hvis det virker i praksis – vil udgøre et effektivt virkemiddel 

mod kvælstofbelastning. Projektet løber frem til 2020, og 

stenrevet forventes etableret i efteråret 2016”. 

Miljøadvokat Håkun Djurhuus, Bech+Bruun 



 
 
 

Vild med de 
 våde drømme 

 – men hvad med 
 den tørre natur? 



Helt ude i skoven: I 



Helt ude i skoven: II 
 Et areal på mindst 75.000 ha løvskov uden forstlig drift vil gøre 

en afgørende forskel for biodiversiteten.  

Et netværk af urørt løvskov af denne størrelsesorden, placeret 

ud fra kendskab til arternes  udbredelse, er nødvendigt for at 

sikre  hovedparten  af  den  skovlevende  biodiversitet  i  

Danmark på lang sigt. Arealet svarer til 1,7 % af Danmarks 

landareal eller 13 % af skovarealet.  

En indsats i statsskovene kan ikke stå alene. En stor del af den 

skovlevende biodiversitet findes kun i områder med meget 

lidt statsskov. Derfor er en betydelig indsats i private skove 

nødvendig. I det udpegede biodiversitets-netværk på 75.000 

ha er ca. 22.000 ha statsskov svarende til ca. 20 % af det 

samlede statsskovareal.  



 
Helt ude i skoven: III 
 

”Det største tiltag i landbrugspakken er, at der 

udlægges 10.000 hektar statslig skov til  

urørt skov og 3.300 hektar statslig skov til anden 

biodiversitetsskov samtidig med, at private skovejere også får 

mulighed for at udlægge skov til biodiversitets-formål med 

kompensation.  

Det betyder, at Danmark dermed kan få i alt 28.300 hektar skov 

med biodiversitet som hovedformål”. 

 

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V), 

Maskinbladet, 20. maj 2016. 





Tak for ordet 


