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KL foreslår en tredelt klassifikation af det åbne land, hvor der både er plads til  
landbrug, vand- og naturbeskyttelse og flersidig landdistriktsudvikling

”Naturforvaltning indarbejdes i kommune-
planlægningen, sammentænkes med fri-
luftslivet og indgår i synergi med klassiske 
velfærdsområder: Børnepasning, undervis-
ning, genoptræning og sundhedsarbejdet i 
øvrigt. Naturforvaltning er blevet en klassisk 
velfærdsydelse i kommunerne,” sagde 
formanden for KLs teknik og miljøudvalg, 
Martin Damm, da han som en af de første 
talere fik ordet på Politisk Forum.

Han konstaterede også, at kommunernes 
samlede udgifter til naturområdet har været 
stigende siden kommunerne overtog natur-
området. Fra 120 mio. kr. i 2007 til 202 mio. kr. 
i 2009; men trods disse investeringer, er den 
danske natur fortsat under pres – primært pga. 
manglende plads og nitratpåvirkning. 

”Det har KL forslag til at ændre på. For 
eksempel har vi foreslået miljøministeren 
en tredelt klassifikation af det åbne land, 
hvor der både er plads til landbrug, vand- og 
naturbeskyttelse og flersidig landdistrikts-
udvikling. Det har vi endnu til gode at se 
realiseret,” sagde Martin Damm. 

I november 2010 indgik KL og Miljømi-
nisteriet en aftale, der skal rette op på den 
gamle og mangelfulde registrering fra 1993. 

”Det er i al beskedenhed det vigtigste, 
der er sket for de beskyttede naturtyper, siden 
de blev indført for snart 20 år siden. Aftalen 
er en vindersag for staten, kommunerne, de 
grønne organisationer, landbruget, borgerne - 
og ikke mindst naturen,” sagde Martin Damm.

Som det eneste Grøn Vækst initia-
tiv er vådområdeindsatsen ved at blive 
gennemført.

”Der er igangsat forundersøgelser og 
projekter over hele landet. Når det hele er 
færdigt, er der 150 nye vådområder til glæ-
de for dyr, planter, borgere og landmænd. 
Kommunernes indsats er pudsigt nok det 
eneste større Grøn Vækst initiativ, der reelt 
er blevet implementeret – her næsten to år 
efter Grøn Vækst,” sagde Martin Damm
 Næste skridt er gennemførelsen af sta-
tens vand- og naturplaner. i denne forbin-
delse er KL stærkt optaget af at følgende 
betingelser er til stede: 

•  At der er overensstemmelse mellem mål, 
virkemidler og finansiering 

•  At kommunerne får den nødvendige tid til 
at gennemføre opgaverne - og ikke skal 
bøde for, at statens planer er næsten to 
år forsinket 

•  At der en reel mulighed for målopfyldelse 
i kombination med de nødvendige lods-
ejer- og borgerprocesser.

”Det er hidtil ikke lykkedes staten at 
anvise reelle finansieringskilder til store 
dele af den kommunale indsats. Det gæl-
der f.eks. for naturindsatsen og admini-
strationen. For naturindsatsen har staten 
med Grøn Vækst forudsat en omfattende 
finansiel omprioritering af den kommunale 
naturforvaltning. Det vil dels forringe natur-
beskyttelsen uden for Natura 2000-områ-
der, dels vil det efterlade kommunernes lov-
pligtige myndighedsarbejde ufinansieret!” 
sagde Martin Damm og fortsatte:

”Muligheden for målopfyldelse - med 
to års forsinkelse på de statslige planer 

- er selvsagt begrænset. Lad mig nævne 
spildevandsindsatsen. Vandplanernes 
bindende karakter medfører, at de tidligere 
regionplaners ”virke for” mål ophøjes til at 
være bindende, med målopfyldelse i 2015. 
Såfremt målet fastholdes, vil det medføre 
en overophedning af markedet – med bety-
delige takststigninger for forbrugerne, især i 
landdistrikterne.

Endelig betyder tid en hel del. Med vand-
planerne skal kommunerne ændre vandløbs-
vedligeholdelse på 6.000 km vandløb, åbne 
rørlagte strækninger på godt 968 km - og 
fjerne 2.900 spærringer såsom cementbyg-
værk, kulturarvsmøller m.m. Det kræver tid 
og ressourcer. Staten har med Grøn Vækst 
tænkt på lodsejere og entreprenører - men 
åbenbart ikke kommunerne. Med andre ord: 
Uden de nødvendige midler til kommunerne 
kommer denne indsats til at tage rigtig lang 
tid. Derfor, kære regering og statsadministra-
tion: Vi prioriterer fortsat vand- og naturop-
gaverne højt; men vi kan ikke gøre det ved 
at sætte de fyrede folkeskolelærere til opga-
verne. Vi har brug for - ligesom jer - at kunne 
ansætte kvalificeret arbejdskraft.”

Naturforvaltning er en  
klassisk velfærdsydelse

Den manglende finansiering vil  
forringe naturbeskyttelsen uden for 
natura 2000-områder. 
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