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Status for DK-natur

• Professor Carsten Rahbek: 

• »I modsætning til, hvad mange måske går rundt og tror om indsatsen, så er den danske 
miljøindsats røven af fjerde division. Politikerne i Danmark har i de 

sidste mange år overhovedet intet gjort for miljøet. Alt er gået i stå. Det ser man 

konsekvenserne af nu, hvor 20 procent af alle dyrearter i Danmark 
er truet.« (Information, 2.7.2008).

• »Biodiversitetskrisen er langt mere alvorlig end 
klimakrisen,« (Uniavisen, 12.4.2013).

• »Den videnskabelige konsensus fastslår, at udryddelsen foregår 100-1.000 
gange så hurtigt som den naturlige rate for arters uddøen. Vi er midt i den sjette 
masseuddøen af arter i jordens mange milliarder år gamle historie. Den første, der er

forårsaget af en anden art - mennesket.« (Uniavisen, 12.4.2013). 



Status for DK-natur

• Professor emeritus Peder Agger:

• »Biodiversiteten i Danmark har det ad helvede til.«
(Information, 15.7.2013).

• Seniorforsker Rasmus Ejrnæs:
• »Tabet af biologisk mangfoldighed er en af de mest afgørende forandringer af Jorden, vi 

mennesker har forårsaget. (…) Moderne masseuddøen skyldes, at 
naturen mangler plads. På dette afgørende punkt adskiller vores epokes 

masseuddøen sig fra de tidligere globale katastrofer, der frigjorde en herlig masse plads og skabte 

grobund for nye livsformer.« ('Natur', s 17-18).

http://da.unipress.dk/udgivelser/n/natur/


Naturen mangler plads

Geografiske analyser af § 3-registrede arealer’ – Analyser af § 3-registrerede arealer og andre geografiske data’ (Gregor Levin, 2016)



Naturen mangler plads
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Arter forsvinder
Engblåfugl





Arter forsvinder
Broget fluesnapper



Arter forsvinder
Broget fluesnapper





Arter vender tilbage
Havørn





Arter vender tilbage
Lille blåpil



Hvordan går det i Aarhus?



Kommunernes naturkapital



Kommunernes naturkapital
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Kommunernes naturkapital



Stor sammenhængende natur



Stor sammenhængende natur



Stor sammenhængende natur



Bynatur



Næste skridt -
de store træer



De store træer

• Gamle træer er vigtige 
levesteder

• Sygdom og forfald er 
godt for naturen

• HUSK! Det tager 500 år 
for et egetræ at blive 
500 år gammelt – men 
det tager kun 5 
minutter at fælde det



Husk!
• Multifunktionalitet er 

biodiversitetens død!

• Prioritér plads til ægte 
natur

• Pas på det I har – det 
er jeres arvesølv

• Lavthængende frugter:

• Bynatur – de store 
træer

• Klimatilpasning og nye 
bydele med omtanke

• Forpagtningsaftaler



Tak til

98k – et roadshow om biodiversitet til 
danske kommuner




