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Bilag 4.3 
 

Sekretariatets svar på spørgsmål fra delegation i foretræde 
vedr. naturnationalparker 
 
Dette notat redegør for sekretariatets overvejelser i relation til det fremsendte materiale fra Janne 

Aaris-Sørensen, Jens Andersen, Ebbe Kanneworff og Helle Øelund, hhv. ”Notat om hegn, 

naturnationalparker og landbrug” samt ”Spørgsmål på baggrund af notatet” i forbindelse med deres 

foretræde for HB, på HB mødet 4. december 2020. 

  

 

Udgangspunkt for sekretariatets overvejelser 

Naturnationalparker er et relativt nyt begreb i Danmark. Derfor kan rejses mange relevante 

spørgsmål og overvejelser i relation til konsekvenserne ved udsætning af store planteædere og 

den hegning dette foranlediger.  

 

Ligeledes kan rejses mange relevante overvejelser i forhold til den rolle naturnationalparker vil 

spille i relation til andre behov på naturområdet, herunder i særdeleshed behovet for mere plads til 

naturen, og relationen til mere traditionel naturpleje. 

 

Som introduktion til kommentering af de spørgsmål der er fremsendt, er det derfor indledningsvist 

relevant kort at skitsere baggrunden for naturnationalparker: 

 

I Danmark har vi i dag (med ganske få undtagelser) ikke store områder på land, hvor naturen råder 

frit uden menneskelig påvirkning. Altså områder hvor naturen kan få lov at blive vildere ved at 

udfolde sig på naturligere præmisser til gavn for trængte arter og levesteder. Det ønsker ikke bare 

DN, men et meget bredt politisk spektrum og udsnit af interesseorganisationer.  

 

DN har på et repræsentantskabsmøde tilbage i 2016 besluttet at arbejde for Naturnationalparker. 

 

Disse ønsker og beslutninger er udgangspunktet for DNs arbejde. 

 

Ud over et politisk ønske om naturnationalparker med vildere natur vil naturnationalparker også 

indeholde en hensigt om at øge græsningstrykket væsentligt. Der er generelt et alt for lavt 

græsningstryk i langt størstedelen af den danske natur, fordi bestandene af store planteædere er 

for lav i forhold til fremme biodiversiteten.   

 

Der ud over vil naturnationalparker tilføje noget helt centralt for den naturlige dynamik: ådsler. 

Ådsler ”mangler” i dag forstået på den måde, at langt størstedelen af hjortevildtet og alle tamdyr 

ikke får lov at ligge som kadavere i naturen. Ådsler tilfører imidlertid naturen helt særlige 

mikrolokaliteter af væsentlig betydning.  

 

Ønsket om naturnationalparker skal ses i dette lys. Men også i dyb respekt for de mange 

spørgsmål, overvejelser og bekymringer der kan tegne sig, ved et så grundlæggende 

paradigmeskifte i naturpolitikken. 

 

Nedenfor søges de rejste spørgsmål besvaret. 
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Sekretariatets overvejelser vedrørende de konkrete spørgsmål 
 

 

Helt overordnet bør man notere sig, at der IKKE er truffet en beslutning om valg af hvilke store 

planteædere der skal udsættes og dermed heller ikke truffet beslutnings om typen af hegn. Dette 

fremgår direkte af det svar, Naturstyrelsen har sendt den 30. oktober til Janne Aaris-Sørensen, 

Jens Andersen, Ebbe Kanneworff og Helle Øelund, jf det fremsendte notat til HB.  

 

Som det også fremgår af svaret fra Naturstyrelsen, vil dette blive afklaret under ”inddragelse af 

både interessenter, forskere og lokale brugere”. 

 
 

 

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? 

 

Sekretariatets overvejelser: 

Absolut. En helt central udfordring for biodiversiteten er mangel på plads til naturen hvilket der er 

bred konsensus om blandt førende biodiversitetsforskere og som selvfølgelig også er genspejlet i 

DN politik. DNs ”Redningsplan for naturen” peger derfor bl.a. på behovet for at udtage 

landbrugsarealer af drift med henblik på at genskabe natur på disse arealer. I DN lægger vi 

betydelige kræfter i arbejdet med en jordreform blandt andet med udtag af lavbundsjorderne. DN har 

indgået en aftale med L&F om at tage foreløbig 100.000 ha ud af produktion og lave det om til natur, 

for netop at komme i gang. En aftale der bestemt allerede har givet respons politisk. Regeringen har 

nu afsat de første 600 millioner som nu kan søges af kommuner eller sættes i værk i konkrete 

naturprojekter rundt omkring i Danmark. De første 600 millioner forventes at skabe 15.000 hektar ny, 

beskyttet natur.  

 
Derudover har DN fremlagt en vision for fremtidens landbrug, der peger på et udtag af 400.000 ha 

landbrugsjord der skal overgår til lysåbne naturarealer eller skov eller en kombination heraf 

(”Fremtidens landbrug i balance med natur og miljø, Danmarks Naturfredningsforenings 

landbrugspolitik, 2009). Imidlertid er udtagne landbrugsarealer typisk meget næringsrige, drænede 

og på anden måde belastede og med et meget lav udgangspunkt når det kommer til biodiversitet, 

således at genopretning til naturarealer med høj biodiversitet har meget lange udsigter. Førende 

biodiversitetsforskere understreger derfor også, at naturen ikke bare har brug for mere plads, men 

også plads hvor naturen kan få lov at udfolde sig som natur. Plads er derfor ikke bare plads og det 

handler derfor også og at sikre at den mest sårbare og truede natur beskyttes tilstrækkelig og 

fremmes ved at den får lov til at udfolde sig på naturligere præmisser.  

Derfor har DN to spor i forhold til at give mere plads til naturen: Et meget langsigtet, som fokuserer 

på at udtage landbrugsarealer af drift og lade naturen vende tilbage over lang tid. 

 

Og et andet spor, som fokuserer på at øge og sikre naturkvalitet og naturlig dynamik, på 

eksisterende naturarealer, med høj biodiversitet.  

 

Det er vigtigt at notere sig, at DN for så vidt angår beskyttelse og fremme af biodiversiteten IKKE 

taler for et ophør af almindelig naturpleje alle vegne. DN arbejder for, at naturlig dynamik i 

naturnationalparker fremover vil være måden at varetage biodiversiteten på i disse udvalgte og 

egnede store sammenhængende områder, hvor det ud fra forskningsmæssige anbefalinger og 
erfaringer vil give mening. Det ene skal ikke udelukke det andet, men supplere. 
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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? 

 

Sekretariatets overvejelser: 

Sekretariatet er yderst opmærksom på det politiske spil om midler til forskellige indsatser og deres 

evt. indbyrdes påvirkning. Sekretariatet vurderer dog ikke, at der er en risiko for at ønske om 

naturnationalparker tager fokus fra udtagning af landbrugsjorde til natur, da det politiske fokus på 

udtagning af landbrugsjorde er massivt i kraft af det anses for at være et af de mest 

omkostningseffektive klimatiltag og samtlige politiske partier har krav om anvendelse og prioritering 

af midler hertil. 
At DN godt kan stå på to ben, afspejles i DNs nuværende og formentligt også i DN’s kommende nye 

naturpolitik: DN arbejder ikke alene for naturnationalparker – DN vil have udtaget meget store 

landbrugsarealer, som over tid gendannes til natur. Vi lægger os her tæt op ad EU Kommissionens 

anbefalinger i EU’s Biodiversitetsstrategi for 2030, som har et mål på 30% beskyttet natur, heraf 

10% strengt beskyttet natur. Derfor er målet om større naturarealer – også i form af udtagning af 

landbrugsjorde til natur - i høj grad på lystavlen i DNs arbejde. 

 
 

 

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? 

 

Sekretariatets overvejelser: 

Fuldstændig enig! De vedtagne og de kommende naturnationalparker vil netop kunne spille en vigtig 

rolle i at skabe dette mosaiklandskab der varierer med elementer af skov og lysåbne naturtyper.  

Her vil naturnationalparker netop gøre en meget væsentlig forskel: Store planteædere i store 
sammenhængende områder, der også vil kunne rumme udtagne landbrugsarealer, vil skabe og 

sikre en løbende naturlig dynamik og overgang mellem skov og det åbne land.  

 

 

 

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? 

 
Sekretariatets overvejelser: 

Det er ikke sekretariatets vurdering, at naturnationalparker vil påvirke biodiversiteten negativt.  

Hegningen er en konsekvens af behovet for at øge græsningstrykket, således som forskere har 

angivet som vigtigt redskab til at fremme biodiversiteten. 

Forskere peger på, at netop unaturligt lave bestande af planteædere er et centralt problem i forhold 

til at bevare og fremme af biodiversiteten, da tilstedeværelsen af forskellige planteædere tilføjer 
yderligere dynamik og græsningspræferencer.  

 

Sekretariatet lægger bl.a. til grund, at førende biodiversitetsforskere i en ekspertudtalelse fra 2020 

understreger, at ”tætheden af vilde planteædere i Danmark ligger under de naturlige tætheder og at 

den bedste tilnærmelse af naturlige tætheder i naturplejen får man ved at praktisere helårsgræsning 

med det antal dyr, som kan klare sig igennem vinteren uden tilskudsfodring. Da naturlige tætheder af 

store planteædere vil være uforeneligt med landbrug, skovbrug og trafik, vil hegning som oftest være 

nødvendig” (”Genopretning af biodiversitet og økosystemer i Danmark”, Anders Barfod et al., Det 

danske IPBES-samarbejde: Aarhus, København, Roskilde og Syddansk Universitet samt DTU Aqua, 

2020). 
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Det er dog klart, at retablering af naturlig dynamik, hvorved mennesket slipper detailstyringen, kan 

indebære, at der helt lokalt tabes et areal af en given naturtype. DNs holdning rummer derfor en 
anvisning af, at man i helt særlige tilfælde, hvor uerstattelig natur eller særligt truede arter kan gå 

tabt, kan foretage mindre frahegninger og micromangement.  

 

Men grundlæggende vil meget store arealer, med fri dynamik, indebære at nogle naturtyper over tid 

kan komme og gå og ”flytte rundt”. Plads er derfor også her en afgørende forudsætning. 

 

Hegning af heste og kvæg kan ske med almindelige el-tråde, der på ingen måde vil udgøre en 

barriere for andet dyreliv. 

 

Også indhegning af bison vurderes af Miljøministeriet (Miljøministerens besvarelse af spørgsmål 
nr. 1082 (MOF alm. del) stillet den 23. juni 2020) til at kunne ske ved blot 3 el-tråde. Hegning af 
heste, kvæg og bison kan derfor ske med almindelige el-tråde, som ikke på nogen måde vil udgøre 
en barriere for andre dyrearter.  
 

Hegning med 2 – 2,5 meter højt nethegn er nødvendigt for hold af elg, krondyr og vildsvin og vil 

derfor potentielt kunne udgøre en barriere. Der vil dog være mulighed for at skabe passager for 

grævling, ræv m.fl. igennem særlige hegnsgennemføringer, for så vidt angår indhegninger til elg og 

krondyr.  

 

 

 

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”?  

 

Sekretariatets overvejelser: 

Sekretariatet vurderer, at det bestemt ikke er hensigten med naturnationalparker at fratage vilde dyr 

muligheden for at leve naturligt og bemærker, at forskere ved DCE angiver i rapporten ”Naturpleje 

og arealstørrelser med særligt fokus på Natura 2000-områderne” (2017), at arealerne bør være 
mindst 1000 ha for at kunne være selvforvaltende. Derfor taler vi pr. definition om store områder, 

hvor der forudsættes at være eller kommer et mosaiklandskab bestående af både skov og åbent 

land. Netop Europæisk bison og krondyr, men også heste, forudsættes derfor generelt at ville kunne 

trives under disse forhold. Græsning uden tilskudsfodring er en del af deres naturlige levevis som 

har et positivt samspil med andre arter i forhold til at fremme biodiversiteten.   
 
 

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? 

 
Sekretariatets overvejelser: 

DN arbejder meget intenst og i samarbejde med samtlige øvrige grønne organisationer på, at 

Naturstyrelsens forpligtelser til at sikre indtjening skal fjernes således, at Naturstyrelsens arealer 

alene skal tjene naturens interesser.  

 

Udlæg til urørt skov alene vil imidlertid ikke alle steder være nok til at kunne sikre en fuldstændig 
naturlig dynamik, der netop er karakteriseret af bl.a. forekomst af naturlige bestande af store 
planteædere. Urørt skov med lavt græsningstryk og mangel på ”levende kratryddere” vil ikke i 
samme grad rumme en mosaik af lysåben natur i skovene som mange af de truede skovarter 
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kræver. I naturlige landskaber vil der ikke være en hård grænse mellem skov og åbne habitater, men 
derimod gradvis overgang mellem skov og lysåbne naturarealer. Sekretariatet lægger derfor også til 
grund, at forskere (” Anbefalinger vedrørende omstilling til forvaltning af skov til biodiversitetsformål”, 
Møller, P. F. et al., Udarbejdet for Naturstyrelsen, 2018) anbefaler, at de store planteæder skal 
inkluderes – også i skovområder - for at sikre denne variation der kan understøtte og fremme 
biodiversiteten.  

 

 

Sekretariatet bemærker, at der i samme forskningsrapport (”Anbefalinger vedrørende omstilling til 

forvaltning af skov til biodiversitetsformal (2018)", P.F. Møller, J. Heilmann-Clausen, V.K. 

Johannsen, R.M. Buttenschøn, I.K. Schmidt, C. Rahbek, H.H. Bruun, & R. Ejrnæs) anbefales, "at der 

overalt arbejdes med helårsgræsning uden tilskudsfodring, således at der udvikles et naturligt 

græsningstryk primært baseret på den tilgængelige fødemængde og de naturlige årstids- og 

klimabestemte variationer (...) fx kvæg, heste, bison, elg, krondyr, dådyr, vildsvin og bæver, dvs. dyr, 

der er ude hele året og ikke sættes på stald. Hegning vurderes i de fleste tilfælde at være en 
forudsætning for at kunne opnå en naturlig funktion af græsning …". 

 

Sekretariatet bemærker desuden, at der i en større forskningsrapport (’Evaluering af indsatsen for 

biodiversiteten i de danske skove 1992-2012’, Johannsen, V.K. m.fl. 2013IGN) konkluderes, at urørt 

skov med et høj naturligt græsningstryk scorer højere i forhold til at kunne gavne biodiversiteten end 

urørt skov med et lavt naturligt græsningstryk, hvilket også understreger at biodiversiteten kan 

gavnes yderligere ved udsætning af større planteædere der kan sikre et naturlig højt græsningstryk. 

 

 

 
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?  

 

Sekretariatets overvejelser: 
Ja, vi har i Danmark begrænset dokumenteret viden om udsætning af store planteæderes påvirkning 

af biodiversiteten, herunder også bison. Men da forskere fremhæver de støre planteædere som 

nøglearter og et helt centralt greb for at fremme biodiversiteten, er det relevant at høste erfaringer 

herom i Danmark via en realisering af naturnationalparker. Dette bør også ses i det perspektiv, at 

naturnationalparkernes relative størrelse – også selvom alle 15 som regeringen har lovet realiseres 

– er meget lille i sammenligning med det resterende naturareal i Danmark.  

 

  

Sekretariatet bemærker bl.a., at en række biodiversitetsforskere konkluderer, at ”naturlig 

helårsgræsning er den bedste løsning generelt, fordi vores danske økosystemer netop er udviklet 

sammen med store planteædere i naturlige tætheder over millioner af år, og som hverken er blevet 

fodret eller taget på stald om vinteren. (...) Det er sandt, at vi savner dokumentation for 
biodiversitetseffekten af naturforvaltningen, men denne mangel på evidens gælder ikke kun for en 

vildere naturforvaltning, men i lige så høj grad for den klassiske naturpleje med sommergræsning, 

som er et standardvilkår i Naturstyrelsens forpagtningskontrakter og græsningsaftaler. Faktisk peger 

overvågningsdata på, at vores klassiske naturplejetilgang ikke har kunnet vende tilbagegangen for 

biodiversiteten” (”Biodiversiteten er i tilbagegang – også på statens arealer”,  R. Ejrnæs, J.-C. 

Svenning, H.H. Bruun, J. Heilmann-Clausen, C. Rahbek & M.D.D. Hansen, Altinget.dk, 22.1.2019). 

 

 

Sekretariatet anbefaler - i respekt for den begrænsede erfaring og dokumentation - at der som led i 

realiseringen af de kommende naturnationalparker presses på politisk i forhold til, at der skal 

udarbejdes planer baseret på forskningsfaglige input for hvorledes biodiversiteten beskyttes og 

fremmes i de enkelte områder der udlægges til naturnationalparker. Således bør der fx ligge en 
forskningsfaglig vurdering af hvilke store planteædere det er hensigtsmæssig at udsætte i de enkelte 

områder. Udgangspunktet for planerne bør være fremme af biodiversiteten via en naturligere 

dynamik og ikke nødvendigvis fastholdelse af en bestemt naturtype.  
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Derudover er det DNs klare forventning, at der foretages en løbende forskningsbaseret overvågning 
af biodiversiteten i områderne der udlægges til naturnationalparker, da det netop vil kunne være 
med til at sikre at rammesætningen for arealerne undervejs kan justeres (herunder fx 
græsningstrykket) såfremt biodiversiteten ikke skulle udvikle sig som forventet. 

 

 

 

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? 

 

Sekretariatets overvejelser: 

Det er ikke sekretariatets vurdering, at man med naturnationalpark konceptet lægger op til at 

efterligne bestemte tidsaldres økosystemer. Sekretariatet vurderer, at hensigten er at fremme 

biodiversitet ved at genetablere udgangsbetingelserne for de naturlige processer – herunder 

udsætning af store planteædere i større sammenhængende naturområder, der efterfølgende får lov 

at fungere på naturens egne præmisser.  

 

Sekretariatet bemærker, at en række førende biodiversitetsforskere i en ekspertudtalelse fra juni 

2020 (”Genopretning af biodiversitet og økosystemer i Danmark”, Anders Barfod et al., Det danske 

IPBES-samarbejde: Aarhus, København, Roskilde og Syddansk Universitet samt DTU Aqua, 2020). 
understreger, at de store planteædere er en nøglefaktor for at fremme biodiversitet og 

økosystemfunktioner via græsning, andre forstyrrelser som de skaber, herunder spredning af frø 

samt omsætning og spredning af organisk materiale (f.eks. møg og kadavere) og, at udsætning af 

vilde planteædere, herunder forvildede husdyr er et vigtigt led i genopretningen af økologiske 

processer.  

 

Sekretariatet bemærker i denne sammenhæng desuden af en række biodiversitetsforskere i 2012 

udtaler: ”Nøglen er atter at få græssende dyr (vilde eller tamme) i den danske natur. Den manglende 

græsning gør, at den biologiske mangfoldighed falder. Dette forhold gælder både for åbne naturtyper 

og for skovene. (…) Et flersidigt sæt af vilde dyr vil være mest effektivt til at generere naturlig 

dynamik og variation i græsningen” (C. Rahbek et al, ”Danmarks biodiversitets fremtid – de 

væsentligste udfordringer og højest prioriterede virkemidler”, 2012). 
 

 

 

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

 

Sekretariatets overvejelser: 

Vi har i Danmark i dag nærmest ikke autentiske terrestriske økosystemer. Stort set alle økosystemer 

er påvirket af mennesker. Sekretariatet mener ikke, at debatten om naturnationalparker handler om 

autenticitet eller ej og hvorvidt vi genskabe bestemte naturlandskaber fra forgangne tider eller ej, 

men derimod om, at det kan være et bidrag til at imødegå den biodiversitetskrise vi står i.  
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