
Tab af biodiversitet

Jorden har de seneste 500 år mistet 185.000 arter - 5 gange mere end 
der findes i Danmark i dag.

Levesteder og arter forsvinder med en hastighed på op til 1000 gange 
hurtigere end forventet.

Det er slået fast, at mennesket forårsager den 6. masseuddøen af arter, 
og at mennesket også er den primære årsag til de alvorlige 
temperaturstigninger, der forårsager klimaforandringer.

– og vi kan ikke være ligeglade!



Alle kan bidrage 
- også i Hedensted Kommune



Rammerne er godkendelse af 
Strategi for biodiversitet

Budgetaftale 2021 skulle understøtte øget fokus 
på natur og biodiversitet, som en del af 
kommunens DNA i samarbejde med Grønt Råd.

Udvalget for Teknik satte arbejdet med en 
biodiversitetsstrategi i gang.

Nu er biodiversitetsstrategien klar til 
implementering.



Fundamentet i
Strategi for biodiversitet

• Fagligt velbegrundet.

• Bredt forankret hos både borgere, virksomheder 
og kommunen selv.

• Mål der er til at arbejde med. 

• Vi gør meget i forvejen; men kan blive endnu 
bedre.

• Let tilgængelig med gode råd til alle målgrupper.



Prioriteringsværktøj 
- de fem grundprincipper

• Sammenhæng og Plads til natur er vigtige, da små, isolerede bestande 
er meget følsomme overfor udsving i omgivelserne fx tørke. Mere 
plads og bedre sammenhæng gør naturen mere robust.

• Variation – flere forskellige levesteder, giver mulighed for flere 
forskellige arter.

• Arvesølvet – er de sjældne og sårbare naturtyper og arter, fx Stor 
Gøgeurt (på forsiden). Det er afgørende med særlig beskyttelse, da vi 
ellers kan miste disse arter for altid.

• Mental omstilling – bedre forståelse, indsigt – og begejstring for natur 
og biodiversitet, glæder og styrker muligheden for handling.



Det vil vi Sådan gør vi

• Have mere vild natur i hele 
kommunen

• Standse tilbagegangen af arter 
og vende det til fremgang

• Øge kendskabet til naturen og 
understøtte en bred fælles 
indsats

• Opstille konkrete og målbare mål 
for alle indsatsområder

• Udarbejde handleplaner for de 
enkelte indsatsområder

• Indgå partnerskaber med 
borgere, virksomheder, 
institutioner mv.



De fem indsatsområder



Eksempler på mål

• Sikre god naturtilstand i 10 udvalgte hot spots (Eksisterende natur)

• Mere plads til biodiversitet på landbrugsbedrifter og i skove samt ved 
efterbehandling af råstofgrave (Landbrug og skove)

• 80 % af kommunens virksomheder bidrager til biodiversitet om 5 år 
(Erhvervsliv)

• Haveejere udlægger arealer til biodiversitet og 80 % af alle foreninger 
bidrager til biodiversitet om 5 år (Private)

• I kommune- og lokalplanlægningen arbejdes der for mere natur og 
biodiversitet (Kommunen)

• Udlæg af mere natur i forbindelse med klima og energitiltag (Kommunen)



Klima og biodiversitet

• Hedensted Kommune har en vision om at ville være den mest klimavenlige 
kommune i landet og CO2 neutral i 2050.

• Biodiversiteten påvirkes af klimaforandringer; mens sunde, robuste økosystemer 
omvendt kan reducere effekten af klimaforandringer og CO2 emissioner.

• Biodiversitetsstrategien er indarbejdet i Hedensted Kommunes Klimaplan som en 
vigtig forudsætning for den grønne dagsorden

• I Klimaplanen er natur og biodiversitet en løftestang til at:
- skabe merværdi for Hedensted Kommunes borgere og samfund
- nå CO2 reduktionsmålene 
- skabe robusthed i forhold til klimaforandringer (vildere vejr, tørke, regn/ vandstigninger)

• Fælles implementeringsplan.



Vi er jo i gang

• Naturtjek på landbrugsbedrifter sammen med landbruget

• Facilitere frivillige naturplejeindsatser herunder habitatrestaurering i havet

• Bi-dragerordning for virksomheder

• Folder om, hvordan man hjælper biodiversitet i haven

• Inddragelse af biodiversitetshensyn i administration, planlægning og klima-, 

vandløbs-, og vejprojekter mv.



Mere i gang

• Arrangementer i og om natur for skoler m.fl. 

• Biodiversitetsvenlig drift på kommunens arealer

• Deltagelse i miljøministerens DKVild konkurrence

• Skilte, hjemmeside, Facebook, foldere og vejledninger om 
biodiversitet

• Udtagning af lavbund og fjernelse af spærringer i vandløb

• Bekæmpelse af invasiv art, Kæmpe-Bjørneklo



Eksempel med vejrabatter
(kun udvalgte strækninger)

Hvert år: Slåning tidlig forår
(Få arter af dominerende høje urter og græsser i foråret slås 
ned, og giver plads til mange flere lave blomsterplanter 
sommeren over)  

En gang imellem: Slåning efterår 
(Bevarelse af enkelte strækninger med visne blomsterstande 
giver overvintringsmuligheder)

Det arbejder vi på: Opsamling af 
plantemateriale
(Giver bedre grobund for de lave og nøjsomme arter)



Sunde økosystemer, der medvirker til 

ren luft, frisk vand, sund jordbund og 

bestøvning samt beskyttelse mod sygdomme.

En mere robust natur som er mere 

modstandsdygtig overfor klimaforandringer. 

Borgere som tager ansvar, og som ønsker at 

sikre biodiversitet til deres efterkommere.

Hvad får vi



Den videre proces

1. Juni 2022:
Endelig vedtagelse i Udvalget for Teknik og Miljø og 
Kommunalbestyrelsen 

2. Fra august 2022 
Strategien udrulles (vi er jo i gang)

3. Fremadrettet: 
Årlig status- og prioritering af indsatser efter SVAMP-
modellen samt revision af mål

Nødvendigt at prioritere ressourcer til indsatser, hvis 
vi skal lykkes


