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Tre udfordringer

1. Den begrebslige udfordring: Hvad skal vi 
– efter Darwin – forstå ved 'natur’? 

2. Den politiske udfordring: Hvilke mål skal 
forfølges? Hvem skal bestemme?

3. Den praktiske udfordring: Hvordan opnår 
vi bedst målene?



1. Den begrebslige udfordring:
Hvad mener vi med ’natur’?

3



Tid

Rum

Metafysik

Det oprindelige

Det påvirkede

Det undernaturlige

Det overnaturlige

Det jordiske

Det åndelige

Det kropslige
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Naturfolk

http://www.offrench.net/photos/gallery-8_photo-640.php


Dualisme? Ret til dominans?

Dualistisk tilgang

– mennesker er ikke 
(kun) natur

Ikke-dualistisk 
tilgang 

– mennesker er natur 
(Darwin)

Dominerende 
tilgang

Naturen må betragtes 
som materiale for de 
over-naturlige 
mennesker (skaberens 
kopi)

Menneskene er som 
naturens fornemste 
skabning berettiget til 
at bruge resten af 
naturen

Tilbageholdende 
tilgang

Naturen er bedst i sig 
selv (skaberens værk)

De under-naturlige 
mennesker skal undgå 
påvirkning

Også andre dele af 
naturen har høj værdi

Mennesker bør holde 
sig tilbage og drage 
omsorg
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Værdier, som darwinister vil kunne 
fremhæve i stedet for ”naturlighed”

◼ Arter eller biotoper, der er interessante, fascinerende og
gamle har høj værdi (ligesom gamle kulturgenstande) 

◼ Interessante genstande får en særlig kvalitet, hvis de er 
blevet til af sig selv 

◼ Interessante genstande får højere værdi, jo
vanskeligere de er at genskabe

◼ Egendynamik, kontinuitet og uberørthed er centrale 
kvaliteter af hensyn til både biodiversitet og æstetik (the 
picturesque)

◼ Respekt for andre livsformers udfoldelse



2. Den politiske udfordring:
Hvilke mål skal forfølges? Hvem 
skal bestemme?



Anvendelsesform I dag Muligt 2050 

Landbrug (fødevareproduktion) 61 % Måske større 

Energiproduktion på landbrugsjord 1 % 10 % 

Skov 15 % 20-25 % 

Biodiversitet, landskab, beskyttede kulturmiljøer, 
vådområder (vild natur: max. 3-4 %) 

12 % 25-30 % 

Sommerhus- og fritidsområder 1 % 1,5 % 

Transport mm udenfor byer 2 % 3 % 

Bymæssig bebyggelse 8 % 10 % 

I alt  100 % 130+ % 

 

Dominansen er markant



Naturbeskyttelseslovens formål

◼ At værne landets natur og miljø, så 
samfundsudviklingen kan ske på et 
bæredygtigt grundlag
◼ At beskytte naturen med dens bestand af vilde dyr 

og planter samt deres levesteder

◼ At beskytte landskabelige, kulturhistoriske, 
naturvidenskabelige og undervisningsmæssige 
værdier

◼ At forbedre, genoprette og tilvejebringe områder, 
der er af betydning for vilde dyr og planter og for 
landskabelige og kulturhistoriske interesser

Landskab

Kultur-
miljø

Bio-
diversitet

Bio-
diversitet

Landskab Kultur-
miljø

Bio-
diversitet

”Naturen”

Bio-
diversitet
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Det geologiske

Det biologiske

Det kulturhistoriske

Det rumligt-visuelle
”Naturlighed”, vildnis, autenticitet, 
”økologisk integritet”

Landskab  

Kulturmiljø   
Biodiversitet, arter 
og naturtyper
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Mulige modeller for demokrati og 
borgerindflydelse i nationalparker

Ret til medbestemmelse Saglighed
Respekt for argumenter

Virtuelle markeder

Præference-
undersøgelse

Inddragelse 
af kendere

Dybdegående 
interviews

Ekspert-
afgørelser

Ret til selvbestemmelse

Offentlige 
høringer

Fokus-
grupper

Privatisering

Folke-
afstemninger

Høring af 
interessegrupper

Konsensus-
konferencer
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Lad biodiversitets-
eksperter 
bestemme

Lad lodsejere 
bestemme eller betal 
dem for at ændre

Giv de lokale hvad 
de (flertallet) vil 
have

Mulige modeller for demokrati og 
borgerindflydelse i nationalparker



3. Den praktiske udfordring. 
Hvordan når vi bedst målene?



Multifunktionalitet eller konflikt, når 
biodiversitet er blandt målene?

◼ Vigtigt at skelne mellem områder, der er henholdsvis lidt og meget 
præget af menneskelige indgreb, ikke fordi mennesker ikke er 
natur, men fordi de er så voldsomme og uforudsigelige. Hvor meget 
menneskelig virksomhed skal der til, før biodiversiteten svækkes?

◼ Er der grund til at advare mod inautenticitet, når man kompenserer
for, at mennesker har elimineret nøglearter som bævere, græssere, 
nippere, megafauna. Er autenticitet vigtigere end biodiversitet?

◼ Er hensynet til biodiversitet overgribende i forhold til andre hensyn, 
herunder hensynet til lokal demokratisk medindflydelse? På hvilket 
niveau skal der tages demokratisk beslutning)



Subsidiaritets-princippet: demokrati 
foregår på flere niveauer

Forpligtelser er 
mindre omfattende

Forpligtelser er 
meget omfattende

Forpligtelser går 
forud for andre

Forpligtelser kan 
blive overruled

Lokalt niveau

Nationalt 
niveau

EU-niveau

Globalt 
niveau

De højere niveauer bør alene 
foretage nødvendige beslutninger. 

Disse beslutninger bør indeholde 
færrest mulige specifikke krav.

Privat 
niveau





http://www.ft.dk/webtv/v
ideo/20151/mof/tv.3180.
aspx?as=1Folketingshøring

http://www.ft.dk/webtv/video/20151/mof/tv.3180.aspx?as=1


En del af den nye udfordring for 
skovbruget består i at øge 
integrationen af en stadigt 
stigende mængde af hensyn og 
funktioner i skovdriften –
produktion, natur, friluftsliv, 
rent vand, CO2-binding osv. Det 
aktuelt mest lovende bud kan 
sammenfattes under 
betegnelsen ”naturnær 
skovdrift”.

Jørgen Bo Larsen, Skov, natur og biomasse, KU



Et dogme vedrørende 
multifunktionalitet i 
arealanvendelse er, at mange 
forskellige formål ofte går hånd 
i hånd. Ægte win-win-win-
situationer er imidlertid 
sjældne, både biologisk og 
økonomisk.
Ved multifunktionelt brug af 
arealer tages typisk  mere 
hensyn til nogle formål end 
andre, og herhjemme er det 
ofte naturen i skovene, som 
har tabt.

Carsten Rahbek, Statens Naturhistoriske Museum, KU



Langt de fleste der bor på
landet arbejder hverken i eller 
for landbruget. Ingen gider bo i 
et funktionsopdelt landskab.

Jørgen Primdahl, Landskabsarkitektur og planlægning


