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Kære Nora! 

Hermed sendes kommentarer fra DN Gribskov vedr. NIRAS naturnationalpark projekt. 

Overordnet vil vi kommentere det natursyn, som rapporten står for. 

Rapporten slår fast, at selvom vi i Danmark i øjeblikket lever i et klima-og plantebælteområde, 
der gør at bøgeskov er den naturlige skov, så ønsker man i naturnationalparkprojektet at fremme 
en kulturskov/dyrehave bestående af fortrinsvis eg, hassel og ask med tjørn, slåen og enebær 
græsset af husdyr under hegn. Dette finder vi ikke harmonerer med ønsket om en naturlig skov, 
der er i dynamisk kontakt med det omgivende land, og som følger med den succession, som 
klimaudviklingen giver mulighed for. 

Processen. 

Vi har gennem hele processen med naturnationalparkprojektet givet udtryk for denne holdning 
og støttet de bestræbelser, som vores skovdistrikt gør for at følge en naturnær skovdrift med 
fokus på at fremme biodiversiteten i skoven. Vi ønsker altså ikke NIRAS projekt i Grib skov. Dette 
afspejles ikke i rapporten. 

Vi har også gennem hele processen givet udtryk for vores negative holdning til hegn, hvilket 
heller ikke afspejles i rapporten. Der er heller ikke nævnt i rapporten, at opsætning af større 
hegn kræver en lovændring. 

Vi finder beskrivelsen af de hydrologiske forhold i Grib skov for tendentiøse set i lyset af de 
mange bestræbelser, der gennem de sidste 10 år er gjort for at bringe vandet tilbage i skoven. 

Vi savner dokumentation for, at de tiltag, som NIRAS foreslår, vil øge biodiversiteten for alle 
dyre- og plantegrupper i forhold til den store biodiversitet, som findes i Grib skov i dag, og som 
er stigende. 

Fremtiden. 

Vi ønsker ikke, at NIRAS naturnationalpark rapport skal sendes til relevante politikere, da vi ikke 
kan gå ind for det natursyn, som rapporten står for, og på ingen måder ønsker projektet sat i 
gang i Grib skov. 

Vi ønsker heller ikke, at rapporten skal danne grundlag for DN’s nye skovpolitik, da vi som oven 
nævnt ikke deler det natursyn, som rapporten fremlægger. 

Vi ønsker at bevare Grib skov som en naturnært dyrket skov, der er i forbindelse med det 
omgivende land uden hegn og som rummer de naturlige dyr og fugle som indfinder sig af sig selv, 
og  ikke en græsningsskov, der er en ø i det omgivende landskab med græssende husdyr under 
hegn og unaturlig trævækst i forhold til tid og rum.  

Vi føler ikke at DN’s image som en forening, der vil naturen det godt, vi blive tilgodeset af 
tankerne bag denne rapport.  

Med venlig hilsen 

DN Gribskov
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