LANGELAND – NATURKOMMUNE ?

LANGELAND KOMMUNE HAR GAVN
AF EN SÆRLIG⃰ POLITIK FOR NATUR
OG BIODIVERSITET, FORDI DEN KAN
BRUGES TIL AT GØRE OS BEDRE TIL
AT PASSE PÅ DEN KYST OG DEN
NATUR VI HAR…
⃰EN POLITIK FOR NATUR OG BIODIVERSITET HØRER SAMMEN MED EN POLITIK
FOR MILJØ OG KLIMA.

VORES NATUR
ER UNDER
PRES!!
▪

90 % af levestederne er i ugunstig
bevaringsstatus

▪

Det er de også om 12 år (målt fra 2014) –
selv om de nu planlagte indsatser
gennemføres!

▪

I alt 2.262 plante- og dyrearter i Danmark
er rødlistede

▪

369 arter er kritisk truet og 303 arter er
forsvundet fra Danmark

▪

Danmark står til at miste over halvdelen af
dagsommerfuglearterne

▪

Arterne er truede fordi deres levesteder
ændres eller forsvinder – typisk som følge
af ændret arealanvendelse.

VI ER ALLEREDE I
GANG …
✓ Vi har allerede udarbejdet Grønt
Danmarkskort for Langeland
Kommune
✓ Vi bevarer det sorte egern i Danmark
✓ Vi skaber vådområder – og der er
flere på vej.
✓ Vi samarbejder allerede med fx.
Naturstyrelsen, DOF og DN der
bevarer, sikrer og stadig udvikler god
natur i Langeland Kommune.
✓ Vi har en indsats på vej for mere
artsrige vejkanter .
✓ Vi laver naturpleje på fortidsminder
✓ Vi laver naturpleje for orkideer.
.

SLET DENNE TEKST OG INDSÆT HER GRAFIK
ELLER FOTOS SOM ILLUSTRERER POINTERNE FRA
TEKSTEN TIL VENSTRE.

EN NATURPOLTIK
SKABER VÆRDI –
IKKE KUN FOR
NATUREN
”Det bedste ved at have fået en
naturpolitik i kommunen er, at vi
nu arbejder mod nogle fælles mål
og kan foretage fornuftige
prioriteringer og på den måde
udnytte de ressourcer, vi har til
rådighed, bedst muligt”
Søren Smalbro
Formand for Teknik- og
Miljøudvalget, Hjørring Kommune

Omkostningseffektiv brug
af kommunens ressourcer
– mest mulig natur(kvalitet)
for pengene
Styrket lokal stolthed og
identitet - en force for
kommunen, lokalsamfundet
og erhvervslivet
Grønt fokus –at være
blandt de kommuner der
tager særligt ansvar
Fælles retning, fælles indsats –
at få en
forventningsafstemning blandt
alle aktører om kommunens
prioriteter på naturområdet

Borgerne ønsker- mere
natur og bedre beskyttelse

Natur, miljø og klima på en 3.
plads på borgernes ønskeliste
til, hvad deres
kommunalpolitikere skal
fokusere på (KV ‘17)

• BEKYMREDE BORGERE
• GENERATIONSKONTRAKTEN
• FYSISK & MENTAL SUNDHED
• TRIVSEL OG LÆRING
• TURISME & ERHVERVSLIVET

• FRIHED OG FRILUFTSLIV
• NATURNÆRHED

75 % af de adspurgte danskere
er bekymrede over tabet af
truede dyr og planter, 69 %
mener, at der bør gøres mere
for at bevare og beskytte
truede dyrearter i Danmark.
72 % af de adspurgte borgere
angav ’nærhed til naturen’ som
den vigtigste årsag til valg af
bolig - før nærhed til
beskæftigelse, transport,
institutioner og byliv
Kyst- og naturturisme står for
72 % af alle overnatninger i
Danmark
69 % af turisterne angav ophold
og oplevelser i naturen som
hovedårsag til at vælge
Danmark som feriedestination

INTERNATIONALE
FORPLIGTELSER &
MÅLSÆTNINGER
▪

VI KAN BIDRAGE TIL FN’s VERDENSMÅL
At udarbejde og gennemføre en politik for natur og
biodiversitet i Langeland Kommune, er et bidrag til
udmøntning af FN’s verdensmål.

▪

OG TIL BIODIVERSITETSKONVENTIONENs
AICHI-MÅL
Nationalt har vi forpligtet os til at standse
tilbagegangen i biodiversitet inden 2020 – men
biodiversitetskrisen stopper ikke dér

En rig og robust natur giver os
økosystemtjenester, som leverer fødevarer til
mennesker og husdyr, rent vand, frisk luft, energi,
materiale til produktion, byggeri, medicin og
kosmetik.
Derfor er en rig og robust natur afgørende for at
nå mange af FN’s Verdensmål.

VI KAN NÅ LANGT - SAMMEN!
Naturen mangler plads og penge;
- Hvad kan vi gøre sammen for at styrke
naturen og fremme biodiversitet i
Langeland kommune?

DN KOMMER MED:
✓ Kommunernes naturopgaver – et juridisk
overblik

✓ Kommunale naturpolitikker – et
inspirationskatalog
✓ Virkemiddelkatalog for natur, DCE
✓ DE 10 SPØRGSMÅL - til kommunens
naturforvaltning
✓ Mulighed for at søge penge til formidling og
konkrete naturprojekter via Grønt Guld pulje
og DNs projektpulje

3 IDEER FRA
DN·Langeland:

✓ Brug overdrev til at sikre grundvand.
✓ Forvalt offentlige arealer som natur.
✓ Udvikl de ”langelandske naturelementer”.

BRUG OVERDREV TIL
AT SIKRE
GRUNDVAND.
På Langeland er overdrev ofte bevokset med ”en skov” af
spredte, selvsåede, forbidte- og forblæste buske.
Ved at tage arealer helt ud af drift over vores grundvand og
lade dem blive til græsset overdrev med ”skov”, kan vi sikre
grundvandet, binde CO ² og samtidig bevare det åbne
landskab.

FORVALT OFFENTLIGE
AREALER SOM NATUR.
• Staten, kirken og Langeland Kommune ejer og forvalter
en lang række offentlige arealer.
• Stubhaver – vikingetidens skovdrift, der fremmer en
særlig flora og fauna.
• Vejkanter – her overlever spændende men fåtallige
arter.
• Gadekær – jernalderens vandforsyning –
grundvandsfødt med mulighed for et særligt liv.
• Strandarealer – saltpåvirket, næringsfattigt for de helt
særlige “langsomme” arter.

• Pladser som “Cirkuspladsen” og Festivalpladsen –
kunne de drives som overdrev ?
• Skove som Fredsbjerg og Rudkøbing Skov – kan der
skabes en bedre balance mellem benyttelse og
beskyttelse ?

UDVIKL DE
”LANGELANDSKE
NATURELEMENTER”.
Ved at fokusere og udvikle på de naturelementer vi
allerede har, øger vi hurtigere biodiversiteten, bevarer
lokale naturtyper og ændrer ikke det Langelandske
landskab.
✓ Hatbakker – kan blive til overdrev – måske med
adgang og udsigt ?
✓ Stubhaver – kan skæres ned i mindre parter og med
længere mellemrum – derved bevares den særlige
flora og fauna.
✓ Levende hegn og stendiger – kan kantes med
udyrkede, beskyttende striber – der kun slås efter
behov og måske kan blive til stier.
✓ Klinter – kan udtages af pløjning og sikres som
kystoverdrev.

YDERLIGERE VIDEN:
Fremtidens Natur, DN·Langeland
Langeland, Landskabsatlas.
DN naturkapitalindex
DN Kommuneundersøgelsen.
COWI biodiversitetsstrategi for danske kommuner.
Realkreditrådet siger at bosætning i høj grad bestemmes af
natur.
Natur og sundhed??
Stikoncepter: Stier og natur – benyttelse/beskyttelse –
(hjerte, spor i landskabet etc.)

