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Ældrestyrken tirsdag d. 14.1.
2020

Naturen i Halsnæs
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Kysten
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Arresø
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Skov - Biodiversitetsskov 

- Halsnæs 12%, 

- Bør være 20%, skovrejsning

- Rewilding

- Hydrologi
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Biodiversitetskrise

Verden oplever en global 
biodiversitetskrise.

Mange 1000 arter er 
uddøde eller er i krise. 

Levestederne er 
forsvundet.  Dyr, planter 
og svampe er blevet 
fortrængt på landjorden, 
i luften og i havet. 

Biodiversitetskrisen er en 
brændende platform. 
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Vildere natur og bynatur
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Det åbne land, overdrev
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Evighedstræer
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Naturpleje
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Ture i fredede områder
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Aktioner og boder
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Fredninger
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Giftfri Have
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Grundvandet, 
vores drikkevand
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Bekymring om miljøet
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Planer
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Klimaet
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Fra klimakommune til 
Klima +

•Erhvervslivet

•Klimasikring

•Borgerne

•Offentlige indkøb
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Samarbejde
om naturren
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2020 er naturens år

• DN Halsnæs påpeger en 
række udfordringer og 
anbefaler, at Halsnæs 
kommune udarbejder en 
naturpolitik for kommunen.

• Det er ikke kommunens 
pligt, men en mulighed for 
at tage et større ansvar og 
vise villighed til at sikre en 
rig natur for de kommende 
generationer. 
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Halsnæs Naturkommune 2020
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Rødlistede arter i Halsnæs 
Kommune: (140)

▪ Flere af levestederne er i ugunstig 

bevaringsstatus

▪ I alt 140 plante- og dyrearter i Halsnæs 

Kommune rødlistede

▪ 3 arter er kritisk truet og 1 art er 

forsvundet fra Halsnæs Kommune

▪ 20 arter er moderart truede og 62 arter 

er sårbare. 54 arter er næsten truede.

▪ Arterne er truede fordi deres levesteder 

ændres eller forsvinder – typisk som 

følge af ændret arealanvendelse.

• 70 dyr

• 2 pattedyr

• 12 ynglefugle

• 56 hvirvelløse dyr

• 20 planter

• 20 karplanter

• 50 svampe

• 7 laver

• 43 øvrige svampe
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Narurpolitik
• EN NATURPOLTIK SKABER VÆRDI –

IKKE KUN FOR NATUREN

•Omkostningseffektivt

•Grønt fokus

•Fælles retning

•Styrket fælles identitet

•Borgerne ønsker mere natur

• ”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 Smalbr 

– Formand for Teknik- og 

Miljøudvalget, Hjørring 

Kommune
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NP Kongernes Nordsjælland
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Nationalparklpanen
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Grønt 
danmarkskort/Kommuneplan

•Hvad er status?

–Grønne korridorer?

–Plads til natur?

–Fra fugtige jorde > natur?

–Vildere natur?
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Halsnæs Naturkommune 2020

Naturmøde Gjethuset

• 1. april 

• Kl. 17 – 20

• Gjethuset

• Oplæg 

• Debat: naturen 

• Boder

• Vild med Vilje

• Spisebilletter til de 
førte 150 gæster


