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Kære Dan Jørgensen
Det er med stor overraskelse og bekymring, at vi underskrivende organisationer er blevet bekendt med, at
den danske delegation i forbindelse med Rådsmødet d. 2. december 2021 har indsendt forslaget
Coexistence between renewable energy and biodiversity.
Forslaget lægger op til en såkaldt opdatering af naturdirektiverne for at skabe nemmere adgang til arealer
til udvikling af havvind og anden vedvarende energi. I forslaget skriver Klima-, Energi -og
Forsyningsministeriet, at der er et stigende behov for at træffe svære valg og prioritere én interesse på
bekostning af en anden. Det forstås, at den danske delegation hermed foreslår, at EU-naturlovgivningen
bør svækkes – gældende for samtlige EU-lande - for at fremme etablering af vedvarende energi.
Underskrivende organisationer erkender til fulde at etablering af vedvarende energi er afgørende for, at vi
kan bekæmpe klimaforandringerne, og vi har gennem alle årene støttet danske klimamål og -indsatser.
Med dette nye forslag mener vi dog, at Danmark forfølger et alarmerende og uhensigtsmæssigt spor.
Biodiversiteten hverken kan eller skal bære omkostningen for den grønne omstilling.
Parallelt med klimakrisen har vi nemlig en galoperende global biodiversitetskrise. Alle tal og indikatorer
viser entydigt, at denne naturkrise i allerhøjeste grad også udspiller sig herhjemme. Klimakrisen kan ikke
løses uden samtidig at indtænke en løsning af biodiversitetskrisen. Vigtigheden af naturens rolle og
beskyttelse af biodiversiteten i opnåelse af Paris-aftalens mål er netop blevet anerkendt i ”the Glasgow
Climate Pact”.
Danmark er, sammen med øvrige EU-lande, forpligtet til at vende nedgangen i biodiversitet. EU’s
Habitatdirektiv og Fuglebeskyttelsesdirektiv er, med deres klare sigte og juridiske robusthed, helt
essentielle for opnåelsen af disse mål i EU. I praksis har de ofte vist sig at være naturens eneste værn mod
direkte påvirkning fra et stigende antal planer og projekter til lands og især til havs. EU Kommissionen har
endvidere i 2016 gennemført et såkaldt Fitness Check for de to naturdirektiver. Analysen viste entydigt, at
naturdirektiverne er velegnede til formålet, og at deres største svaghed er medlemslandenes ringe
implementering. Med vedtagelsen af EU’s Biodiversitetsstrategi 2030 bør det nu være soleklart for
regeringen, at styrket lovgivning og langt mere effektiv implementering af naturdirektiverne er den eneste
mulige vej frem.

Vi mener heller ikke, at forslaget er i tråd med det danske erhvervslivs interesser. Vi oplever nu i stigende
grad, at virksomheder omfavner deres miljømæssige ansvar og udvikler strategier for at adressere
påvirkninger på biodiversitet. Vi mener at dette kunne blive en særlig dansk styrkeposition indenfor
vedvarende energi globalt. Det ville være paradoksalt, hvis det i et grønt foregangsland var de politiske
rammer, som forhindrede danske virksomheder i at opnå dette.
Vi, de underskrivende organisationer, opfordrer på det kraftigste Klima-, Energi- og Forsyningsministeret til
omgående at trække forslaget tilbage. Vi indgår gerne i dialog om, hvordan de forskellige hensyn kan
balanceres på bæredygtig vis.
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