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Naturpolitiske mål  
Baggrund for forvaltning  

og planlægning af dansk natur 

 

Wilhjelm + 2016 

 



Dansk naturforvaltning 

• Nationalparker 

• Den generelle 
naturbeskyttelse 

• Projekter: 

– Vandplan 

– Natura 2000 

– Klima 

• Landbrugspolitikken 

• Planlægning 

2 



Hvordan definerer vi natur 

• Det uberørte 

• Det vilde 

• Det landlige 

• Det organiske 

• Det fysiske  

(vs det psykologiske) 

• Det levende  

(vs det døde) 

• Det hele 
 

(Hans Fink 2003) 
3 



Hvad er god natur? 

Forskellige bud: 

• Miljøøkonomerne  

• AAU (filosofferne) 

• DCE (biologerne) 

• Elliot – om 
autencitet 
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Miljø økonomi – mest natur for pengene 

• En eneste kritisk ressource – penge 

• Udfordringen er at finde den sande værdi 

• Eksternaliteter – værdier der ikke kan håndteres 
på markedet 

• Substitution er mulig 
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Naturen som ressource 

• Muligheden for at substituere  

• Konsekvenserne af ressourceknaphed 
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Kan let erstattes Kan vanskeligt 
erstattes 

Store 
konsekvenser 

Substituerbare 
ressourcer 

Kritiske ressourcer 

Mindre 
konsekvenser 

Unikke ressourcer 

Finn Arler  



Naturkvalitet (DCE) 

• Vildhed  

• Oprindelighed  
• Kontinuitet  

• Autencitet 
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Potentielle vådområder  

8 



Vådområder  
statslige kriterier 

• Udpegede vandoplande 

• Udpeget i kommuneplanen 

• Naturlig hydrologi 

• Kosteffektive projekter vil blive prioriteret 

• Store projekter vil blive prioriteret 

• Frivillighed 
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Vådområder  
supplerende kommunale kriterier 

• Få lodsejere 

• Fordeling mellem 
kommunerne 

• Kun få beskyttede 
områder og arter 

• Teknisk enkle 

• Potentiale for ny natur 

• Potentiale for friluftsliv 

• Nær byer eller landsbyer  
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Nationalparker 

IUCN –kriterier 

• Strict Nature 
Reserve/Wilderness Area 

• National Park 

• Natural Monument 

• Habitat/species 
management Area 

• Protected 
Landscape/seascape 

• Managed Ressource 
protected Area 
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Nationalpark Skjoldungernes Land  
formål 

Nationalpark Skjoldungernes Land kan være med til at skabe 
en positiv lokal udvikling ved en målrettet indsats for at 
bevare, styrke og synliggøre natur, landskab og 
kulturhistorie gennem samarbejde og partnerskaber med 
myndigheder, lodsejere, virksomheder, organisationer, 

uddannelses- og formidlingsinstitutioner m.fl.   
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Nationalpark Skjoldungernes land 

• Naturen skal styrkes 

• Landskabet skal sikres 

• Kulturhistorien skal være synlig 

• Bæredygtigt friluftsliv 

• Mere formidling 

• Udviklingsmuligheder for jordbrug 
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Autencitet  

• Har autencitet betydning? 

• Er der en etisk dimension? 

• Grader af autencitet? 

Skriv dit navn i sidefod 14 



Autencitet – er det vigtigt? 

• Autencitet er værdifuld, hvis borgerne vil 
betale for det (miljø-økonomi) 

• Autencitet er svær at erstatte – og den er 
derfor værdifuld 

• Autencitet er både oprindelse og ægthed 

• Autencitet kan gradbøjes 
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Autencitet  
Genslyngning af  Mellemste Suså 
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Autencitet 
genslyngning af Jydebækken 
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Autencitet  
Genslyngning af Åsidebækken 
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Mellemste Suså 
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Den danske naturfond  
Formål 

• at styrke naturens mangfoldighed gennem forbedring af 
levestederne for beskyttelsesværdige dyr og planter, 

• at vandløb, søer og indre farvande bliver renere, og 
belastningen med næringstoffer reduceres som et led i 
fondens aktiviteter, 

• at fondens aktiviteter også bidrager til at reducere 
udledningen af drivhusgasser eller forøge bindenden af 
disse og 

• at styrke den folkelige forankring af, opbakning til og 
deltagelse i arbejdet med naturgenopretning og – 
beskyttelse. 
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Vigtige spørgsmål 

• Hvad er natur? 

• Hvad er naturkvalitet? 

• Hvor meget skal naturkvaliteten 
vægte? 

• Fokuserede naturprojekter vs. 
brede/helhedsorienterede 
naturprojekter 
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Tak for i dag 
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