
Bilag 4.2 

Spørgsmål fra delegation i foretræde på HB-møde d. 4. 

december 

D. 20. november 2020 

DN – møde i Hovedbestyrelsen d. 4. december 2020. 

 

Spørgsmål på baggrund af vedlagte ”Notat om hegn, 
naturnationalparker og landbrug”: 

 

Udgangspunkt: Biodiversitetsundersøgelser godtgør, at naturen herhjemme er i stadig 
tilbagegang, og at den altdominerende årsag er pladsmangel og den udbredte anvendelsen af 
pesticider og gødning. 

1. Vi forudsætter, at DN har den principielle holdning, at landbruget - som råder over 60% af 
Danmarks areal - har en stor del af skylden for en manglende biodiversitet i DK – er det 
korrekt forstået? 

2. Er det ikke (politisk) oplagt, at den store opmærksomhed omkring naturnationalparkerne 
reelt risikerer at tage fokus væk fra behovet om at udtage betydelige landbrugsområder for 
at tilgodese behovet for mere plads til naturen og begrænse brugen pesticider og gødning? 

3. Vekselvirkningen mellem skov og åben (uberørt) landskab er en hovedhjørnesten for at 
opnå en bedre biodiversitet, og det er derfor afgørende og indlysende, at landbruget bør 
afgive store arealer hertil, så de lysåbne områder ikke alene skal findes ved at rydde skov? 

4. Vil introduktion af store græssere som f.eks. bison, elge eller kronhjorte ikke reelt betyde 
store hegn og omdannelse af (urørt) skov til dyreparker bl.a. med den følgevirkning, at 
naturen kan lide skade. Endvidere vil hegn så ikke kunne give problemer med andre dyrs 
passage ind og ud af indhegningen og tivoliseringen medføre et for de indhegnede dyr for 
højt besøgstal (turisme), uden at der er nogen garanti for en større biodiversitet? 

5. Er det rimeligt at man fratager vilde dyr muligheden for at leve naturligt, f.eks. steppedyr 
som hest og bison og kronhjorte, der vil fouragere på markerne og gemme sig i skoven, for 
at bruge dem som ”plæneklippere”?  

6. Hvorfor kan skovvæsenet ikke – i stedet for fænomenet naturnationalparker - få lov til at 
fortsætte den omlægning af skoven til mere naturnær, som de har været i gang med siden 
1990 og med gode resultater? Hvis kravet til indtægter fra træ falder bort, og der afsættes 
midler til fortsat omlægning, jf. Regeringens udmelding om langt mere urørt skov, så er 
store hegninger vel ikke nødvendige for at fremme biodiversiteten? 

7. Kan vi være enige om, at der er manglende viden om den langsigtede effekt på 
biodiversiteten af græsning af store dyr som f.eks. bison?  

8. Hvilken historisk tidsalder forsøger man at efterligne i naturnationalparkerne? Er det den 
præboreale tid for 11.000 år siden, skovlandbrugene fra 1600-, eller enevældskongernes 
parforcejagtlandskab? 

9. Skal skovens dyreliv slet ikke have en form for autenticitet i forhold til den tid vi lever i? 
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