
NATURKAPITAL

Naturareal i forhold til kommuneareal

Registreret naturindhold

Sønderborg Kommune – indekstal 15

Landsplan – Indekstal 25

Højere indeks er afhængig af naturareal og 

artsindhold

Indeks bliver først synlig hvis naturen bliver 

registreret



Natur eller indeks

Sønderborg kommune kommer ikke langt op på listen 

Ingen lavt hængende frugter af værdi 

Værd at huske:

Man kan godt have gode naturoplevelser i natur af lav kvalitet –

Men man kan ikke have dårlige naturoplevelser i natur med høj Naturkvalitet 

Fokus på at bruge pengene bedst muligt i forhold til biodiversitet



Biodiversitet

• Mængden af forskellige naturligt hjemmehørende arter

• Mængden af genetisk diversitet hos den enkelte art 



NATURPOLITIK

Formålet med 

naturpolitikken er at 

omsætte Sønderborg 

Kommunes vision for 

naturen til handlinger og at 

koordinere aktiviteter for at 

sikre en helhedsorienteret 

naturindsats i kommunen.



NATURPOLITIK

Natursyn

Individuelt natursyn

Bygger på værdier og kulturarv.

Til gavn for mennesket eller en værdi i sig selv?

Vi kan tilpasse os alt – det kan naturen ikke.

Naturen omstiller sig evolutionært – tager lang tid.

Hvad er natur

Det fysiske landskab med dyr og planter

Mere om kvalitet senere…

Kasse tænkning

Arter

Grupper

Naturtyper

Index

-naturen er ligeglad!



Brandmandens lov
1. Bevare det uskadte og værdifulde (arealer med høj naturkvalitet)

2. Reducere negative påvirkninger (ændre den menneskelige påvirkning)

3. Genopret (ødelagte naturarealer)

4. Etablere nyt (i udpegede korridorer)



NATURKVALITET

Naturens kvalitet kan beskrives og vurderes ud fra 

fire forskellige parametre: Vildhed, oprindelighed, 

ægthed og kontinuitet:

Naturen i Danmark er langt fra naturlig. Det, man 

måler på, er derfor i princippet 
graden af den menneskelige påvirkning



VILDHED

Vildhed er den frie udfoldelse af de naturlige 

processer uden menneskelige påvirkninger. For 

landskabet betyder det fri dynamik for bl.a. vand og 

vind. 

I det moderne landskab er denne dynamik reduceret 

for at udnytte jordressourcen mere kontrolleret med 

sigte på større udbytte. Naturpleje kan tilføre 

landskabet noget af den forsvundne vildhed gennem 

en forstyrrelse, der efterligner de naturlige processer. 

Vildheden giver også mulighed for, at arter 

indvandrer og uddør lokalt - uden menneskelig 

regulering. 

På Kær Vestermark efterlignes naturlige processer 
med naturpleje – bl.a. græsning og høslæt



OPRINDELIGHED

Oprindelighed er et mål for, om arterne er 

indvandret af sig selv uden menneskelig påvirkning. 

Disse arter kaldes naturligt hjemmehørende. 

Landskaber kan også være oprindelige og 

uforstyrrede. Enkelte dele af landskabet henligger 

stadig, som istiden skabte det. Kyststrækninger 

uden kystsikring og anden menneskelig forstyrrelse 

er et andet eksempel på oprindelig natur. Derudover 

er der stadig oprindelige stenrev og højmoser, som 

opstod, før mennesket kom til Danmark. 

På Kær Vestermark er der genskabt arealer med 

naturlig hydrologi ved at ødelægge dræn.



AUTENTICITET

Autenticitet er et mål for, hvor ægte naturen er. 

Selvsået er således mere ægte end udsået. 

Menneskeskabte landskaber kan således godt have 

et autentisk dyre- og planteliv. Ved at fjerne 

menneskeskabte forhindringer for naturen, øges 

autenticiteten, da de naturlige processer styrkes. Når 

et areal påvirkes med fx sprøjtemidler, mindskes 

arealets ægthed, da kemisk udrensning ikke er en 

naturlig proces.

På Kær Vestermark er der udlagt store arealer langs 

gamle, levende hegn og langs kystskrænten, hvor 
naturen får lov til at passe og udvikle sig selv. 



KONTINUITET

Kontinuitet er et mål for både tiden, det tager for et 

naturligt system at komme i ”balance”, og 

sammenhængen i naturarealer. Naturkvaliteten 

stiger jo længere tid, et areal har været uberørt eller 

haft en vedvarende drift. Tiden er en afgørende 

faktor for, at arter kan indvandre til lokaliteten af sig 

selv. Det kan tage lige fra 30 til 1000 år at opnå en 

”balance”, hvor de enkelte levesteder er indtaget af 

de hjemmehørende arter, der er bedst egnet. For at 

arterne kan indfinde sig gennem naturlig spredning, 

skal der være tilstrækkelig kontinuitet i naturens 

udbredelse. Naturen skal hænge sammen. Nogle 

arter spredes blot få meter af gangen og kræver 

fysisk sammenhængende naturarealer. Andre mere 

mobile arter spredes over længere afstande og kan 

derfor indvandre til mere isolerede naturarealer – til 

”øer” i landskabet.

På Kær Vestermark fastholdes de lysåbne arealer 

ved fortsat naturpleje med kreaturer og høslæt. 

Fredningen er med til at fastholde kontinuiteten.



Handling

Det positive er at vi kan gøre noget,

hvis det er et emne der prioriteres langsigtet



Handling
Find arealer der kan undværes

Find arealer hvor naturen må bestemme og vi hvor du er gæst

Stop negativ påvirkning

Fjern evt. langtidsskadende effekter (nærring, tilgroning….)

Prioritere natur der kan passe sig selv

Lysåben natur skal plejes ellers gror det til…..

Brug principperne fra naturpolitikken – Naturkvalitets parametrene


