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PRESSEMEDDELELSE
En fattig natur i et rigt samfund
For to uger siden overrakte Wilhjelmudvalget sin rapport om dansk natur til regeringen.
Selvom overskriften var en ”Rig natur i et rigt Samfund” var indholdet at vi faktisk har en
fattig natur i et rigt samfund. Rapporten stiller en lang række forslag til hvordan den
fattige natur kan gøres rigere. Men det koster penge. Ikke voldsomt mange. Naturrådet
har regnet sig frem til at blot 330 mio kroner vil kunne give naturen et tiltrængt skub
fremad. I det netop fremsatte forslag til finanslov er der imidlertid ikke afsat midler til at
følge Wilhjelmudvalgets mange gode forslag op. Naturrådet opfordrer til at naturen bringes ind i de forestående finanslovsforhandlinger.
- ”Naturen, det billige skidt” er en talemåde, der desværre er alt for aktuel, siger formand for
Naturrådet, Peder Agger”. ”Wilhjelmudvalget, som regeringen nedsatte for et år siden, har netop
barslet med en rapport, der sætter en række mål for hvordan dansk natur bør se ud om 10-15 år.
Men mål er ikke meget værd, hvis ikke man samtidig anviser midler til hvordan man vil opnå de
smukke mål. Og selvom man kan nå langt ad frivillighedens vej og ved at målrette landbrugsstøtten i mere naturvenlig retning, er der stadig en lang række områder hvor man ikke kommer
gratis til tingene”, fortsætter Peder Agger.
- ”Vi har i Naturrådet gennemgået nogle af rapportens anbefalinger og set på hvad der skal til
for at føre dem ud i livet. For et par hundrede millioner kroner vil man kunne komme virkelig
langt allerede i 2002. Og det haster med at komme i gang. Samtidig med en øget investering i
natur er det nødvendigt at fortsætte indsatsen mod den omfattende forurening med næringsstoffer og pesticider som stammer fra landbrug og transport. Ellers risikerer vi, at den genoprettede
natur ikke bliver meget værd”, slutter Peder Agger.
De områder som Naturrådet peger på at man allerede i 2002 afsætter midler til er:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En styrkelse af amternes naturpleje
Sikring af naturskov og urørt skov
Skovrejsning
Planlægning af kommende naturparker
Genetablering af enge, overdrev og strandenge
Naturgenopretning
Naturkvalitetsplanlægning
Naturplaner på landbrugsbedrifter
Overvågning af dyr og planter og internationale beskyttelsesområder

Yderligere oplysninger fås i vedlagte notat eller hos formand for Naturrådet, Peder Agger tlf 4674 2498 eller hos
sekretariatschef John Holten-Andersen, tlf 33 95 57 90

