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Mange danskere kommer i naturen dagligt. På vej til skole og arbejde cykler 
nogen gennem Amager Fælleds vidder, der gemmer havtorn og knopsvaner. 
Andre løber en tur i istidslandskabet omkring Mols, går en tur med familien ved 
det vilde Vesterhav eller i den gamle bøgeskov ved Vejle Fjord. Det giver os en dyb 
følelse af at høre til. Det er vores natur, og den er formet gennem generationer.

Vores natur har på mange måder afgørende indflydelse på vores livskvalitet. 
Naturen giver os rent drikkevand, gode og sunde fødevarer, et bedre klima og 
ren luft.

Og vi holder alle sammen af at følge med i naturen året rundt. Mange betaler 
gerne mere for en bolig, hvis den ligger tæt på skoven eller i første række til 
vandet. Vores smukke natur er også et vigtigt trækplaster for danske og 
udenlandske turister, og den danske natur indbyder året rundt til et aktivt 
friluftsliv – et friluftsliv, der skaber tusindvis af arbejdspladser.

Naturen er også rammen for mange af de fællesskaber, der binder os sammen: 
Spejderne, lystfiskerne, jægerne, idrætsklubberne, vandrelaugene og så videre. 

Af alle disse grunde er naturen værdifuld. Vi må ikke tage den for givet.

Derfor er Naturplan Danmark - Vores fælles natur regeringens invitation til dig 
og din nabo, kommuner, virksomheder, landbruget, organisationer og fonde til 
at være med i det fælles arbejde - for vores fælles natur. 

Naturplan Danmark - Vores fælles natur er regeringens samlede naturpolitik 
med konkrete indsatser, der skaber mere og bedre natur til gavn for det vilde og 
det sjældne i naturen, og giver os flere muligheder for at bruge naturen sammen. 
En naturpolitik, der skal skabe bedre rammer og flere muligheder for at være i 
naturen i vores hverdag.

Regeringen, oktober 2014

Vores fælles natur 
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I 2050 skal Danmark være et grønnere land med en mere mangfoldig natur, hvor 
den beskyttede natur, de store skove, nationalparkerne og de vigtigste levesteder 
for truede arter – også i havet – er bundet tættere sammen. 

Regeringen vil skabe naturområder, hvor vilde dyr og planter trives – både i 
skovene, i det åbne land, på havet og i søer og vandløb. Derfor er det blandt andet 
vigtigt med naturområder, der er bundet sammen. For så kan dyr og planter bedre 
sprede sig. Det er med til at sikre deres sunde bestande og overlevelse. 

Regeringens vision 
 - helt nede på jorden 
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REGERINGENS  NATURPOLITIK  HAR  TRE  INDSATSOMRÅDER, 
DER  SK ABER  RESULTATER:

1. Mere plads og bedre sammenhæng i naturen  
Der skal skabes større og bedre naturområder, der hænger sammen, så vilde dyr 
og planter får mulighed for at sprede sig. 

Regeringens indsatser for mere og bedre sammenhængende natur forventes  
at ville give i alt cirka 25.000 hektar ny og bedre sammenhængende natur frem 
mod 2020. Det svarer til det halve af Falster.

Regeringen har været med til at stifte Den Danske Naturfond, der er nyskabende 
i dansk naturpolitik, og som fremover vil bidrage med cirka 5.000 hektar ny natur 
i Danmark – og til at få naturområder til at hænge bedre sammen. 

Mere natur er også med til at begrænse konsekvenserne af klimaforandringerne, 
fordi CO2 for eksempel lagres i lavbundsjorden i vores ådale og optages af træerne i 
skoven. 

2. Styrket indsats for vilde planter og dyr 
Danmark risikerer at miste mange sjældne arter, hvis vi ikke forbedrer vilkårene 
for dem. Derfor skal der graves nye vandhuller, plantes flere læhegn, og den lys-
åbne natur som for eksempel heder, moser og enge skal holdes fri for krat, tidsler 
og brændenælder.

Regeringens indsatser for vilde dyr og planter vil blandt andet betyde bedre og 
rigere natur på cirka 125.000 hektar jord ved for eksempel at forbyde brugen af 
sprøjtemidler og gødning på cirka 35.000 hektar værdifuld natur – for eksempel 
strandenge.

Med Naturplan Danmark beskyttes også vores særegne stenrev og boblerev i 
havet bedre, fordi de er hjemsted for et mylder af forskellige fisk, koraller, søane-
moner, søstjerner og muslinger. Og i skovene vil flere væltede, gamle træer blive 
liggende, for det giver et rigere dyre- og planteliv. 

Naturpolitik med 
retning og resultater
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3. Bedre muligheder for fællesskab gennem naturoplevelser og friluftsliv 
Fisketuren med vennerne, skovturen med familien eller en gåtur langs vandet 
er eksempler på naturoplevelser, der betyder noget for os. Også for vores børn. 
Muligheden for den slags naturoplevelser vil regeringen gerne skabe flere af.

I dag er naturen vært for 110 millioner besøg fra danskere hvert år. I 2020 vil 
bedre muligheder for friluftsliv og naturoplevelser få danskerne ud i naturen 
120 millioner gange om året.

En rig natur er vigtig for vores velfærd og trivsel. Regeringen er derfor optaget 
af, at alle danskere har gode muligheder for et rigt friluftsliv både i dagligdagen 
og i ferier – også dem med færrest ressourcer. Derfor vil regeringen give et løft 
til den frivillige indsats, og det skal prioriteres at skabe bedre muligheder for, at 
socialt udsatte også får gavn af naturen.

Friluftslivet er i dag en milliardindustri, der beskæftiger cirka 28.000 danskere. 
Det skaber økonomisk værdi, når vi overnatter på kroer, i sommerhuse, lejer jagt 
eller når vi køber udstyr som for eksempel mountainbikes, fiskestænger, løbesko 
og klatreudstyr. For at understøtte dette, vil regeringen lancere den første, 
nationale friluftspolitik.
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Ligesom vi har kort over S-togsnettet og vejene mellem vores byer, skal vi have 
et kort over, hvor naturen er, og hvor den kan bindes bedre sammen. Det skal et 
nyt Grønt Danmarkskort vise. 

Grønt Danmarkskort vil gradvist gå fra at være et kort til at blive virkelighed, 
når vi for eksempel rejser ny skov og genopretter natur, fordi det skal ske på 
steder, hvor det skaber sammenhæng med den eksisterende natur. Den nye natur 
skabes af både staten, kommuner, landmænd, fonde, organisationer eller andre.  

På denne måde bliver Grønt Danmarkskort grundlaget for at virkeliggøre 
regeringens naturpolitiske vision for 2050. 

Med Naturplan Danmark bidrager Danmark til EU’s og FN’s mål om at standse 
tilbagegangen i naturens mangfoldighed inden 2020.

Du kan læse hele Naturplan Danmark – Vores fælles natur på www.nst.dk 

Kort om kort
Grønt Danmarkskort vil vise, hvor kommunerne har planlagt for ny sammen-
hængende natur - på tværs af kommunegrænserne. Kortet vil gradvist blive til 
virkelighed gennem blandt andet nye vådområder, nye skove og restaurering af 
vandløb.

Naturkortet er en digital kortsamling med flere lag. Naturkortet viser al natur – 
også vores nationalparker, fredede områder, osv. Derfor kan kommunerne bruge 
naturkortet til at udpege Grønt Danmarkskort.

Biodiversitetskortet er et helt nyt kort, der giver en detaljeret viden om, hvor 
truede og andre sårbare dyre- og plantearter lever. Kortet viser også, hvor områder 
med den bedste naturkvalitet findes.  Med kortet kan man derfor få viden om, 
hvor Danmarks værdifulde natur er, så indsatsen sker der, hvor den gør størst 
nytte. Kortet er ét af kort-lagene i Naturkortet.

Nyt Grønt 
Danmarkskort  
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NATURPLAN  DANMARK  –  VORES  FÆLLES  NATUR INDEHOLDER 
BLANDT  ANDET  FØLGENDE  INDSATSER:

Fuldt forbud mod at sprede gødning og anvende sprøjtemidler på den værdifulde 
natur, der består af blandt andet strandenge, heder og moser

Flere og større skove

Nyt biodiversitetskort, så man nu kan se, hvor vores truede arter lever

Genopretning af større danske søer, så liv i søerne kommer tilbage

Genopretning af et stenrev på havet eller i et fjordsystem, så havets dyr og planter 
på havbunden får det bedre

Konkrete indsatser for de mest truede danske plante- og dyrearter – for eksempel 
storken og haren 

Et højere bødeniveau, så forbrydelser mod naturen straffes hårdere  

Projekter, der lærer os, hvordan vi kan lukke mere vild natur ind i vores haver

Mere information om de nationale naturcykelruter

Flere frivillige indsatser i naturen – særligt så også de socialt udsatte får glæde 
af naturen. 
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Det gør regeringen 
for vores natur 
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