
Gitter- og hjælpelinjer 

For at se gitter- og hjælpelinjer 

1. Klik på Vis 

2. Vælg Gitterlinjer 

og/eller Hjælpelinjer 

 

Tip: Alt + F9 for hurtig visning af 

hjælpelinjer 

Indsæt billede 

1. Klik på billederammen 

2. Indsæt det ønskede billede via 

fanen Indsæt, Billeder 

3. Klik Beskær for at ændre 

billedets fokus/størrelse 

 

 

 

4. Ønsker du at skalere billedet, så 

hold SHIFT-knappen nede, mens der 

trækkes i billedets hjørner 

 

 

 

 

 

Tips: Hvis du sletter billedet, og 

sætter et ny ind, kan billedet lægge 

sig foran tekst og grafikken, hvis 

dette sker, skal du vælge billedet, 

højreklik og vælg Placer bagest 

 

Tips: 

For at fremhæve et naturligt 

hierarki i overskriften eller 

differentiere evt. skrift i 

tekstniveau (overskrift og 

underoverskrift) bruges de 

indrammede temafarver 

Maks tre linjer i stor typografi Naturgenopretning 
 

Visioner for fremtiden  
– hvor skal vi hen med den iscenesatte natur?  

 
Naturstyrelsens planer og rammer for projekter i 

den danske natur 
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Naturstyrelsen i det danske landskab 

Naturstyrelsen blev 1. juli 2016 
delt i to nye styrelser. 
 
- 
 
 
Naturstyrelsen forvalter Miljø- 
og Fødevareministeriets ca. 
200.000 ha skov- og natur-
arealer og gennemfører 
naturprojekter. 
 
- 
 
Styrelsen for Vand- og Natur-
forvaltning er statslig 
myndighed på vand- og 
naturområdet. 
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst 18 pkt. 

Niveau 2 = Punkt-liste 18 pkt. 

Niveau 3 = Punkt-liste 15 pkt. 

Niveau 4-9 = Punkt-liste 15 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

For at indsætte Sidehoved og sidefod 

1. Vælg Indsæt i topmenuen  

2. Vælg Sidehoved og Sidefod 

3. Sæt hak i Slidenummer 

4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 

5. Vælg Anvend på alle 

 

Tips: Gør det som det sidste før du gemmer 

filen, så det slår igennem på alle sider  

Statsejede kronjuveler i det danske landskab, som 
forvaltes af Naturstyrelsen 
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Fynshoved 

Himmelbjerget 

Velling Skov 

Vestamager 



Halvdelen af Naturstyrelsens arealer er lysåben natur  
- og halvdelen er Natura 2000-områder 

Hede;  
23.453; 30% 

Søer m.v.;  
15.790; 21% 

Klit;  
1.746; 2% 

Eng; 
8.176; 11% 

Strandbred;  
5.916; 8% 

Mose;  
8.387; 11% 

Strandeng;  
7.940; 10% 

Overdrev;  
4.128; 5% 

Krat;  
1.639; 2% 

Natura-2000 

områder 
Areal 

Lysåben 

habitatnatur 

Ca. 

30.000 ha 

Andre lysåbne 

arealer 

Ca. 

30.000 ha 

Skovbevoksede 

arealer 

Ca. 

28.000 ha 

Total 87.500 ha 



Historien bag den statslige 
naturgenopretning 

• Lov om naturforvaltning i 1989 (blev indarbejdet 

i Lov om Naturbeskyttelse i 1992) 

• Statslig skovrejsning 

• Særlige anlægsbevillinger 

• Den særlige vand- og miljøindsats 

(”Miljømilliarden”) 

• Vandmiljøplaner – vådområder, P-ådale, 

vandløbsrestaurering, søer 

• Udtagning af lavbundsjorder aht. klima 

• Landdistriktsprogrammet – naturforvaltning, 

naturlig hydrologi, græsning m.v. 

• Særlig indsats for stenrev 

• LIFE projekter med EU finansiering 

 

Det nye ”grønne” for både stat og kommuner 

• Klimatilpasning – med bynatur 

• Udsætning af arter, rewilding og 

erstatningsnatur 
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Vest Stadil Fjord  
– 680 ha genoprettet i 1999 med statslige 

naturforvaltningsmidler og EU LIFE 



Skjern Å Naturprojekt 1987-2003 

• 1987: Folketinget vedtog, at omkring halvdelen af de afvandede arealer i ådalen 
skulle naturgenoprettes. Forundersøgelser gik i gang. 
 

• 1998: Folketinget vedtager Lov om Skjern Å Naturprojekt. Formål: Genskabe 
ådalens værdifulde natur med våde enge, slyngede åløb og søer, forbedre 
naturmiljøet i Ringkøbing Fjord samt øge mulighederne for naturturisme. 
 

• 1999-2003: Anlægsarbejder. Projektområde 2200 ha, hvoraf staten ejer 1950 ha.  
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Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst sort 15 pkt. 

Niveau 2 = Tekst grøn 15 pkt. 

Niveau 3-9 = Punkt-liste 15 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 20 % 
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Nåleskov 30 % Løvskov 22 % Lysåben natur 48 % 

Ny opgave: Naturpakken maj 2016 



Tekst-typografier 

Brug TAB for at gå frem i tekst-niveauer 

 

Niveau 1 = Tekst sort 15 pkt. 

Niveau 2 = Tekst grøn 15 pkt. 

Niveau 3-9 = Punkt-liste 15 pkt. 

 

For at gå tilbage i tekst-niveauer, brug 

SHIFT + TAB 

 

Alternativt kan 

Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

LIFE IP (Integrated Projects) 
Landmanden som naturforvalter 

• Samarbejde mellem Miljø- og Fødevareministeriet 

(NST, SVANA og NAER), 8 kommuner og landbruget 

om at gøre naturpleje til en driftsgren for landbruget. 

  

• At sikre større, sammenhængende og dermed 

økonomisk interessante forvaltningsenheder. 

 

• Indsatser for særligt truede og sårbare naturtyper 

(overdrev, kildevæld og rigkær) med fokus på at skabe 

bedre sammenhæng og mere robuste naturtyper og 

levesteder. 

 

• Økonomi: Forventet ca. 150 mio. kr. med 60 % 

medfinansiering fra EU. 

 

• Projektperiode: Oktober 2017 – December 2025. 

Ansøgning er på vej til EU LIFE 

 

• Tiltag i forhold til vandmiljø og klima samt forsknings- 

og udviklingsprojekter i tilknytning til LIFE IP. 

 

 



Hvad vil vi med naturen? – på statens arealer 
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Fra temanummeret af Kaskelot, 1994: Hvad gør EF ved landskabet? 



Hvordan kommer vi videre? 

• Transparens i prioriteringerne 

• Nødvendigheden af tværfagligt 

samarbejde i komplekse projekter 

• Fagligt fyrtårn 

• Innovation 

• Videndeling 

• Samarbejde med forskningsverdenen 

• Gode partnerskaber med andre, 

offentlige som private 

• Inddragelse af borgere og 

offentlighed 

• Aktivering af frivillige 
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