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Høringssvar til EU Miljøspecialudvalget:

WWF Verdensnaturfondens og Friluftsrådets fælles kommentarer til
EU-kommissionens Biodiversitetsstrategi for 2030
EU-kommissionen offentliggjorde den 20. maj 2020 sit udspil til en ny strategi for biodiversitet
frem mod 2030. Denne skal behandles i EU-parlamentet og Kommissionen skal nå en aftale
med medlemsstaterne. WWF Verdensnaturfonden opfordrer til dansk opbakning til EUKommissionens strategi, der er et meget positivt og relevant udspil til løsninger på den naturog biodiversitetskrise, som både Europa og verdenssamfundet generelt står i.

Vores overordnede vurdering:
WWF Verdensnaturfonden og Friluftsrådet ser særdeles positivt på EU-kommissionens
biodiversitetsstrategi, der indeholder mange gode, konkrete og tidsbestemte mål. Med
strategien sender Kommissionen et klart signal om, at man ikke vil acceptere EU-landenes – og
herunder Danmarks - utilstrækkelige indsats for at stoppe tilbagegangen i natur og biodiversitet
hverken til lands eller til havs.
Både WWF Verdensnaturfonden og Friluftsrådet appellerer således kraftigt til, at
Regeringen støtter EU-kommissionens udspil og arbejder for at dens målsætninger
integreres i nuværende og kommende retligt bindende EU-lovgivning.
For en regering, der ønsker at give Danmark den grønne førertrøje, og som ønsker ambitiøse
globale naturmål1, må det være oplagt at bakke op om Kommissionens strategi og videre sikre
en ambitiøs implementering af den herhjemme, såvel som gennem Danmarks bi- og
multilaterale internationale arbejde.
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https://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/miljoeministeren-skyder-debatten-i-gang-om-nye-globale-naturmaal/
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Strategien gør rigtigt i at:
•

Anerkende vigtigheden af en modstandsdygtig natur i så markante vendinger: EUkommissionen bekræfter sammenhængen mellem klima- og biodiversitetskrisen samt
fordelene ved en modstandsdygtig natur i forhold til vores både fysiske og mentale
velfærd - herunder fremkomst og spredning af fremtidige pandemier - og at investering
i naturbeskyttelse og restaurering er afgørende for Europas økonomiske opsving efter
COVID-19.

•

Øge naturbeskyttelsen: Den vigtigste og mest værdifulde biodiversitet skal prioriteres
ifølge EU-kommissionen. Samtidig forpligtes EU-landene til at beskytte mindst 30% af
EU's landområde og 30% af EU's havområde. En tredjedel heraf skal være strengt
beskyttet, inklusive de resterende gamle plantede skove og oprindelige urskove. Dette
vil betyde et væsentligt løft også for naturbeskyttelsen i Danmark. Det er et realistisk
mål, også herhjemme, og vi mener at Danmark skal understøtte denne målsætning. For
havet er tilsagnet om at beskytte 30% ligeledes en stor og nødvendig stigning, som WWF
Verdensnaturfonden længe har foreslået, idet beskyttelsen i dag følger en
minimumsimplementering, der mangler egentlige forvaltningsforanstaltninger. For
både beskyttede områder på land og marine beskyttede områder forbliver den største
udfordring at sikre effektiv beskyttelse og forvaltning for at undgå ”papirparker”.
Kommissionens oplæg om den nye strengt beskyttede natur og en klar fælles EUopfølgning på de ventede internationale biodiversitetsmål (post-2020rammen).

•

Prioritere beskyttelsen af EU's gamle og oprindelige skove: Kommissionens fokus på
EU's sidste urørte eller meget gamle skove er vigtigt og rigtigt. Mange af disse skove er
under fornyet og øget pres fra tømmerhugst.

•

Fastsætte fiskedødeligheden til ”på eller under” MSY, hvilket er på linje med den
fælleseuropæiske fiskeripolitik modsat tidligere, der tillod fiskeri over FSMY.
Tilsvarende støtter vi, at Kommissionen vil øge indsamlingen af data over bifangster af
truede arter såsom hajer og rokker, da disse toprovdyr spiller en afgørende rolle for at
opnå sunde marine økosystemer.

•

Fokusere på genopretning af naturen: Naturgenopretning står meget centralt i
strategien. I den forbindelse fremhæves behovet for fuld implementering af relevant
EU-lovgivning. Særligt naturdirektiverne fremhæves som afgørende. EU-kommissionen
forpligter sig til i 2021 at foreslå lovligt bindende EU-mål for genoprettelse af
forringede økosystemer og naturtyper på land og til havs, herunder i landbrugslandet
og gennem skovrejsning. Medlemsstater vil blive bedt om forpligte sig til ingen
tilbagegang i alle habitater og arter frem mod 2030 samt om at fremsende en oversigt
over mindst 30 pct. habitater og arter beskyttet under EU’s naturdirektiver for hvilke
den pågældende medlemsstat forpligter sig til at forbedre bevaringsstatus inden 2030.
Andre positive elementer i genopretningsplanen kan fx nævnes målene om at brugen
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af kemiske pesticider skal reduceres med 50 %; mindst 10 % af landbrugsarealet skal
være natur i form af høj diversitet; plantningen af ny skov efter økologiske principper;
genopretningen af 25.000 km floder; reduktionen i truslen fra invasive arter samt
målene om ambitiøse grønne planer for byerne. Desuden klargøres det i strategien, at
det er de enkelte medlemsstater, der er ansvarlige for at levere på
biodiversitetsmålene.
•

Internationale ambitioner: Strategien indeholder også et oplæg til EU’s position, mål
og prioriteter i forbindelse med forhandlingerne i FN’s biodiversitetskonvention og
lægger op til at EU skal arbejde for ambitiøse biodiversitetsmål efter 2020. WWF
Verdensnaturfonden støtter at EU, med Danmarks opbakning går forrest i
forhandlingerne op til og på CBD COP15.

•

Udviklingsbistand og handelspolitik: Strategien fremhæver indsatsen mod afskovning
internationalt og vil sikre tiltag der forhindre eller minimere import til EU af produkter
der leder afskovning i tredjelande. Desuden vil Kommissionen styrke indsatsen mod
illegal handel med vilde dyr. WWF Verdensnaturfonden anmoder Regeringen om
aktivt at støtte disse ambitioner.

Strategien savner:
•

Konkrete virkemidler og ansvarsfordeling: Det fremgår blandt andet på side 4, at
kommissionen vil sikre genoprettelsen af økosystemer til tilstrækkeligt
modstandsdygtige og beskyttede områder gennem fuld implementering af
eksisterende tiltag i gældende EU-lovgivning. Dog mangler der en konkretisering af
virkemidler samt krav til afrapportering, der netop må til for at sikre ensartet
implementering på tværs af nationalstater.

•

Tydelige definitioner: Det fremgår, at der bør være specifikt fokus på områder med høj
biodiversitetsværdi eller -potentiale. Det defineres imidlertid ikke, hvordan EUkommissionen definerer denne værdi? De 10% strengt beskyttet natur mangler
ligeledes konkret definition på, hvornår beskyttelsen reelt er tilstrækkelig. Det er også
endnu uklart, om den kommende beskyttelse af alle EU’s gamle og oprindelige skove
vil omfatte de mest værdifulde gamle skove i Danmark.

•

Tydelige tidsfrister: Det fremgår, at verden bør forpligte sig til, at ingen arter udryddes
som følge af menneskelig aktivitet - i det mindste hvor det kan undgås - som led i at
genoprette klodens økosystemer. Men uden tidsfrist holdes et smuthul åbent til evig
tid.

•

Tydelige kriterier: Som led i målet om 10% strengt beskyttet natur anbefaler
kommissionen, at medlemsstaterne oversætter målet til en lavere geografisk skala, så
der sikres sammenhæng mellem egentlig levesteder og EU’s tilgængelige instrumenter
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og CAP-strategiske planer for landbrugsstøtten (CAP). Der angives imidlertid ikke
tydelige mål for, hvordan midlerne under CAPskal bruges. I dag anvender Danmark
midler fra blandt andet CAP til ineffektive naturgenopretningstiltag uden afsæt i
gældende biodiversitetsforskning, hvilket taler for behovet for klare mål.
•

En plan for udfasning af naturskadelig støtteordninger: Der mangler helt ambitioner og
en målsætning i fht analyse, identifikation og afvikling af incitamenter (retlige og
økonomiske) i EU der er skadelige for biodiversitet i medlemsstaterne eller
internationalt.

•

Involvering af især de unge: WWF Verdensnaturfonden har særlig fokus på
ungeinddragelse i beslutningstagning, monitorering og implementering af
beslutninger, der vedrører deres liv. Og det har biodiversitetskrisen i høj grad. Vi
foreslår derfor, at Regeringen insisterer på, at unge skal inkluderes i beslutnings- og
monitoreringsprocesser samt i gennemførelsen af strategien i EU's medlemsstater.

Yderligere kommentarer Kommissionens biodiversitetsstrategi fra WWFs fælles EU-kontor,
kan i øvrigt findes her: https://www.wwf.eu/wwf_news/media_centre/?uNewsID=363733.
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