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Nå klimamål via planloven

Natur og klima
skal ind i fremtidens planlov
Kommunerne skal forpligtes til at skabe bedre forhold
for naturen, når de planlægger. Og så skal planloven
bruges til at nå klimamålene. Det er et par af hovedbudskaberne i DNs input til evalueringen af planloven.
Naturen har alt for dårlige vilkår
i planlægningen. Det på trods af,
at rapporter på stribe har slået
entydigt fast, at der er akut brug
for at styrke naturindsatsten, hvis
vi vil bremse tabet af biodiversitet.
Samtidigt er der akut brug for at
reducere CO2-udledningen, hvis vi
skal bremse klimaforandringerne.
Men loven kan blive et vigtigt redskab i løsningen af begge kriser.

Bedre forhold for naturen
Nye tal viser, at mere end 40 % af
de undersøgte danske arter er på
rødlisten som forsvundne, truede,
næsten truede eller hvor data er
utilstrækkelig til en vurdering.
Derfor er det ikke længere nok
at værne om naturen. Det bør fx
være en forpligtelse også i planlægningen, at forbedre forholdene
for naturen. Kommunerne bør få
bedre mulighed for at lokalplanlægge med natur og biodiversitet
som formål. Det er fortvivlende,
at arterne er truet af udryddelse,
samtidig med at planloven ikke gør
det muligt at inddrage biodiversitet
som et af ﬂere formål i lokalplanerne. Vi skal også blive bedre til at
sikre den eksisterende værdifulde
natur i planlægningen, og ikke blot
se triste til, når bevaringsværdige
træer desværre pludselig er væk.
Vi skal sætte langt højere pris på
naturen – helt bogstaveligt.

Regeringen har i forståelsespapiret
med støttepartierne forpligtet sig
til at udarbejde klare målsætninger for, hvor stor en del af Danmarks areal der skal disponeres til
natur som naturzoner. Danmarks
Naturfredningsforening foreslår,
at 20 % af landarealet udlægges
til naturzoner, der fuldt og helt er
disponerest til natur og biodiversitet uden produktionshensyn.
Naturzonerne er naturbeskyttelse,
og ikke en planlægningszone i
planlovens forstand. Zonerne kan
indgå i Grønt Danmarkskort, der
samtidig bør styrkes, så det bliver
tydeligt, hvilke mål kortet skal
opfylde i den enkelte kommune.

Brug planloven til
at nå klimamål
Ligeledes kan planloven bidrage
effektivt til at realisere regeringens 70 % reduktionsmål. Derfor
bør klima skrives ind i planlovens
formål, og der bør ses på, hvor
loven kan styrkes med nye krav og
muligheder for CO2-reduktion. Det
skal være langt tydeligere, hvilken
rolle planloven og planlægningen
spiller på både nationalt, regionalt,
kommunalt og lokalt plan for at
løfte klimamålene, uanset om
det drejer sig om statslige krav
til planlægningen, nye kommunale klimaplaner, eller CO2-krav i
lokalplaner.
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Udvalgsarbejde om
fremtidens planlov
Fremtidens planlov kan bidrage til
løsningen af fremtidens problemer, hvis den indrettes til det. Det
er ingen let opgave, og bør ske
gennem et grundigt udvalgsarbejde med inddragelse af eksperter og interessenter. Det handler
ikke kun om natur og klima, men
også om for eksempel at styrke
hensynet til kysterne – frem for
yderligere afvikling.
Fremtidens løsninger skal
desuden i højre grad ﬁndes på
tværs af kommunegrænser. Det
nytter ikke, at kommuner fx kan
ﬂytte problemer omkring oversvømmelse rundt til hinanden.
Eller at alle kommuner planlægger
ﬂere nye byområder, tårnhøje
bygninger, storcentre, feriecentre
osv. uden det reelt vurderes, hvad
der er behov for i et regionalt
perspektiv, og uden at afveje de
samlede effekter på natur, miljø
og klima. Det er vores land for lille
til, og udfordringerne på naturog klimaområdet for store. Det
gælder også i hovedstadsområdet
hvor Fingerplanen bør styrkes, så
byvæksten koordineres bedre og
stationsnærhedsprincippet styrkes.
Der er med andre ord brug for
mere – ikke mindre planlægning.
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