
Ændringsforslag 

 

MU-A-01 Naturen tilbage – biodiversitetsstrategiens 

handleplan for bedre og mere natur i Kolding 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde: .........................  Miljøpolitik 

Vedtaget: ................................  Plan-, Bolig- og Miljøudvalget den 2. juni 2021, sag nr. 17 

 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn:....................................... Inger Birkebæk Madsen 

Tlf. nr.: ..................................... 7979 7450 

E-mail: ..................................... inbm@kolding 

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Nettorådighedsbeløb 2.500 2.500 2.500 2.500 

I alt kassefinansieret 2.500 2.500 2.500 2.500 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 
Det går ned ad bakke med artsrigdommen både på globalt plan og i Danmark. I den seneste vurdering af, 
hvilke arter som er truede herhjemme, har forskere fra Aarhus Universitet vurderet at 41% af de arter, der er 
undersøgt, er truede. Årsagerne til, at arterne forsvinder så hurtigt, er først og fremmest, at: 
 

- De steder, hvor de lever, forsvinder eller forringes 
- Naturområderne er for små og for spredte til, at arterne kan opretholde deres bestande på sigt 
- De naturlige processer som afgræsning og stormfald mv mangler ude i naturområderne, og nogle 

steder er der også påvirkning fra næringstilførsel eller dræning. 
 

Kolding kommune har kun ca. halvt så meget natur som landsgennemsnittet. 

 

Men vi kan vende den udvikling. 

 
Kolding Kommunes nye Bæredygtighedsstrategi, Kolding2030 – Sammen skaber vi fremtidens bæredygtige 
samfund - indeholder 6 indsatsområder. Et af dem er mere mangfoldig natur. I den kommende Biodiversi-
tetsstrategi vil der blive sat konkrete mål, indsatser og udarbejdet et projektkatalog, der peger på forslag til 
konkrete indsatser. 
  
For at arbejde for at realisere strategiernes visioner og mål foreslås det, at der afsættes en pulje på 3 mio. kr. 
årligt til opkøb af arealer og udvikling af naturområder. 
 

Hvad kan der gøres for at skabe mere biodiversitet? 
Hvis vi vil bevare biodiversiteten, handler det først og fremmest om at bevare det uerstattelige – de eksiste-

rende gode naturlokaliteter og de sjældne arters levesteder. Hvis først de sjældne arter forsvinder, kommer 

de ikke tilbage. Princippet om, at man skal prioritere beskyttelsen af de største værdier, kaldes også brand-

mandens lov. Brandmandens lov er helt enkel og siger, at man skal: Beskytte det eksisterende først, derefter 

reducere skadelig påvirkning, og siden genoprette. Ved at sikre de mest sårbare arters levesteder og livsvil-

kår, sikrer vi også levesteder for mange andre arter.  
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Biodiversitetsstrategien identificerer en række geografiske kerneområder, hvor biodiversiteten er særligt høj, 

og hvor der er levesteder for de helt særlige og sjældne arter, som vi skal passe ekstra godt på. Samtidig 

sætter strategien rammerne for, hvordan vi bedst muligt bevarer disse arter og hvordan vi kan sikre, at de får 

flere egnede levesteder, så bestandene med tiden kan blive mere robuste. 

 

De fleste naturområder i Kolding Kommune er i privat eje. Bevarelsen af de vigtige levesteder og de særlige 

arter, skal derfor fortsat ske i et tæt og frivilligt samarbejde med de private lodsejere.  

 

Kolding Kommune kan medvirke til at bevare de mest sjældne og truede arter ved at opkøbe arealer, hvor 

biodiversiteten er størst, arealer der ligger som bufferzoner omkring kommunens kerneområder for biodiver-

sitet og dyrkningsaftaler om udlægning til natur mod kompensation med lodsejere, der ejer tilsvarende area-

ler. 

 

Indsatsen med udlæg af ny natur bør derfor målrettes følgende områder med høj biodiversitet – altså i de 

biodiversitetsmæssige kerneområder: 

 

 Viuf Skov 

 Skærsø og Nørremose 

 Almind Ådal og Donssøerne 

 Vester Nebel Ådal med tilløb  

 Kolding Ådal med tilløb 

 Marielund-kilen og tilstødende skovområder 

 Hylkedalen 

 Stenderup Nørre- og Midtskov 

 Svanemosen og Fovslet skov 

 Skamling området med Odderbæk 

 Hejls Nor og tilstødende enge 

 Lillebælt 

 
I samme områder skal det søges at skabe ny natur på arealer, der samtidig bidrager til beskyttelse af kom-
munens vigtige drikkevandsressourcer, lavbundsprojekter der bidrager til reduktion af CO2, skovrejsning og 
nye rekreative muligheder.  
 
For at Kolding Kommune kan arbejde for mere biodiversitet foreslår forvaltningen, at der afsættes en pulje 
på 2,5 mio. kr. årligt til opkøb, udvikling af naturområder og ressourcer til dialog med lodsejerne i kerneområ-
derne for biodiversitet som er udpeget i biodiversitetsstrategien.  
 
Hvis ikke udvidelsesforslaget prioriteres vil vi kun langsom kunne vende udviklingen hvor Kolding kun har ca. 
halvt så meget natur som landsgennemsnittet og vi vil ikke have egenfinansiering til at søge fondsfinansie-
ring. 
 

 


