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Høringssvar vedrørende Den Danske Naturfond (j.nr. 2014-7710)
Akademiraadets Landskabsudvalg ser det som et stort og vigtigt potentiale, at Danmark nu får en Naturfond, der både er ambitiøs i sin målsætning og samtidig er bredt favnende. Allerede nu kan der spores stor
interesse og opbakning fra mange vigtige interessenter, og en forankring af fondens visioner er en væsentlig forudsætning for en fremtidig succes.
Akademiraadets Landskabsudvalg vil gerne tilbyde vores kompetencer, da det - qua vores forskellige erfaringsgrundlag fra hhv. skabende/udøvende billedkunst-, arkitektur- og landskabsarkitektpraksis - er vores
håb at kunne bidrage konstruktivt til Naturfondens kommende arbejde med et helhedsorienteret og æstetisk blik.
I arbejdet med planlægning af nye sammenhængende landskaber skal mange interesser medieres, og vi
mener, at vi uvildigt kan bidrage med erfaringer, argumenter og synspunkter, der integrerer både naturmæssige og æstetiske kvaliteter.
Landskabsudvalget arbejder med at indkredse potentialer og overordnede visioner for Danmarkskortets
udvikling, med særlig fokus på den æstetik, hvormed vi skaber og transformerer nye landskabsværdier.
Vi ser planlægningen af det fremtidige Danmarkskort som en af de helt store udfordringer, hvor menneskelig aktivitet, natur og nye landskaber skal finde en balance.
Vi tror på, at større og ikke mindst sammenhængende natur- og landskabsområder er nødvendige for at
understøtte levedygtige bestande af vild flora og fauna. Større og sammenhængende naturområder vil i
kraft af deres skala kunne opnå en større robusthed overfor negative påvirkninger fra omgivelserne, samtidig med, at det åbner for en række dynamikker mellem de forskellige naturtyper.
Et par eksempler på nye udfordringer af Danmarkskortet er:
• At skabe mere ny natur som sammentænkes med løsningen af større infrastrukturelle udfordringer.
Herunder sammenhængende bio-korridorer langs motorvejsnettet og rastepladser med adgang til
disse.
• At forene afviklingen af landsbyer og de hermed frigjorte arealer med sammentænkning af nærliggende naturområder, for således at lade biologien og en naturskabt mangfoldighed overtage og reparere nogen af de kulturelle aftryk, som vi ikke længere har brug for.

På denne baggrund er det vores håb, at Akademiraadets Landskabsudvalg kan blive repræsenteret i Naturfondens kommende arbejde med skabelsen af nye danske landskaber, og vi stiller os naturligvis til rådighed
for dialog og eventuelle spørgsmål.
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