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Bilag 4.4 

Notat fra delegation i foretræde på HB-møde d. 4. december 

 

Notat af 20. november 2020 til brug for DN – hovedbestyrelsens møde d. 4. december 2020 

 

 

Notat om hegn, naturnationalparker og landbrug 

Naturen mangler først og fremmest biodiversitet og plads. Regeringens ønske om at 

etablere naturnationalparker er ikke brugbar i kampen for at stoppe forringelserne i 

biodiversiteten. Derfor bør fokus i DN fremfor naturnationalparker være rettet mod at 

arbejde for, at langt flere eksisterende landbrugsarealer overgår til naturformål, og at der 

samtidig sker en radikal nedbringelse af landbrugets brug af pesticider og gødning – 

specielt tæt på eksisterende natur. At opdele Danmarks areal i A natur under hegn og B  

øvrigt natur er ikke godt og skaber uønsket fragmentering. 

Dette uddybes i det følgende: 

 

Regeringen har besluttet, at op mod 15 statsejede arealer over en årrække skal være hjemsted for 

de såkaldte naturnationalparker. En række af disse indbefatter skovområder. Gribskov og 

Fussingø statsskove skal være de første, men hvad er det man ønsker sig? 

Det er meget svært at se, hvad der skal være ideen med naturnationalparker. Hvad er det egentlig 

man vil? Vil man genskabe en 11.000 år gammel tidslomme fra præborealtiden? Vil man lave en 

dyrehave eller safaripark med turistindtægter og et uautentisk skovbillede, eller vil man lave 

forsøgslandbrug fra 1700-1800-tallet? Uanset hvad handler det ikke mindst om hegn og meget lidt 

om, at vi skal skabe mere plads til naturen ved at inddrage nye arealer først og fremmest ved at 

inddrage nuværende landbrugsjord under hensyntagen til at skabe naturkorridorer og 

sammenhæng mellem det åbne land og eksisterende skovarealer. 

Tror man at naturnationalparker giver garanti for bedre natur og større biodiversitet? 

Nej, er svaret, men derimod risikoen for en dårligere natur! Hvorfor det? For det første er der jo tale 

om eksisterende natur, f.eks. de nuværende statsskove, hvor der i de seneste år over en bred kam 

har været fokus på at forbedre naturforholdene gennem bl.a. mere skånsom hugst, etablering af 

vådområder mv. med det formål – med succes - at forbedre biodiversiteten. Grib skov har i dag en 

bioscore på 9 ud af 10 mulige! 

Vi anerkender, at der desværre er sket en voldsom tilbagegang for arter i Danmark - det siger 
bl.a. den seneste Natura 2000 rapport meget tydeligt. Vi anerkender ligeledes, at de fleste 
truede arter lever i skovene, for på de åbne arealer er de så godt som forsvundet efter mange 
års brug af pesticider, gødskning, dræning og nedlæggelse af levende hegn og markskel. 
Marker med monokulturer drives mere effektivt, når der ikke skal tage hensyn til de træer, 
insekter, dyr og planter, der naturligt hørte til der. Altså er der næsten ingen natur/biodiversitet 
i det åbne land (60 % af Danmarks areal), som landbruget administrerer. 
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Logikken er åbenbart, at de ca.14% af Danmarks areal, som skovene udgør, nu skal rumme al 
biodiversitet, også i form af åbent-lands-biotoper. Samtidig kan der så sprøjtes og gødes løs 
på de resterende arealer i landet. Og vel at mærke også tæt op ad eksisterende naturarealer, 
for selv ikke hegn stopper jo afdriften af gødningsstoffer og pesticider!  

En ting er, at den til enhver tid siddende regering ønsker at virke meget naturvenlig, hvorfor de selv 

samme arealer i et antal statsskove gang på gang har fået nye titler – biodiversitetsskov, 

nationalpark, urørt skov og nu også benævnelsen naturnationalpark.  

Befolkningen hører gang på gang i pressemeddelelser og i forskellige indslag i de sociale medier, 

at nu går det fremad med naturbeskyttelsen, selvom det ofte er de samme arealer, der udstyres 

med nye begreber.  

En anden ting er dygtig udført spin, men når der tales urørt skov, er dette skridt i sig selv klart 

positivt, specielt hvis Regeringens proklamerede mål med 75.000 ha urørt skov over en årrække 

nås. Men når det kommer til fænomenet naturnationalparker, så er er det vigtigt at forstå, at disse 

parker og indhegning af store græssere er uadskillelige størrelser.  

Tidens trend er imidlertid rewilding, og tanken er – som udgangspunkt – smuk. Man har et ønske 

om meget hurtigt at genskabe naturlige tilstande med en næsten ingeniøragtig tilgang. Disse 

betragtninger er baseret på forskere, fortrinsvis botanikere, fra Aarhus Universitet, mens andre 

forskere bl.a. fra Københavns Universitet peger på, at store græssere ikke er en forudsætning for 

målet om at forbedre biodiversiteten.  

Men vi skal vi altså have de store græssere tilbage, og det haster. Uroksen er uddød, elgen væk, 

men det er der hos ”rewilderne” råd for. For så har vi de såkaldte vilde heste, elge importeret fra 

Sverige og europæisk bison, som godt nok for sidstnævntes tilfælde tilsvarende kronhjorten og 

hesten oprindeligt er typiske steppedyr! Men det kræver hegn – ofte høje og kraftige hegn!  

Derfor afsættes millioner af kroner til at opsætte hegn i et land, hvor det i forvejen er meget svært 

at finde såkaldt vild natur, og hvor det åbne land i øvrigt er indhegnet på kryds og tværs. Så i 

stedet for at fokusere på udgangspunktet – for lidt plads til naturen og derfor bruge penge på at 

købe arealer op for reelt at skabe denne plads, skal der altså sættes hegn op der, hvor der trods 

alt i forvejen er noget, man med god mening kan kalde natur i et land domineret af landbrug.  

Hvad ved vi så om hegn og effekten på det naturlige dyreliv i en skov? Det har vi spurgt det 

statslige organ, som har ansvaret for forvaltningen af statsskovene om – Naturstyrelsen. En ting er 

sikker – man har tænkt sig at prøve sig frem!  

Man hegner altså i realiteten nogle dyr ind og ser så, hvad der sker! Det kan f.eks. være nogle af 

de 4 hjortearter, der ikke længere kan komme ind og ud af de indhegnede områder. 

Adgangsforholdene for resten af bestanden besværliggøres, og chancen for påkørsel på de 

tilstødende veje øges herved. Eller de dyr som ræv og grævling der inde bag hegnet får trampet 

deres huler ned af indespærrede store dyr på et for lille areal.  

Og hvad med de indespærrede dyr – skal de fodres, hvis de sulter, og skal de skydes, hvis de 

bliver for mange. Hvad med indavl? Er vi ved at etablere Dyrehaven eller Knuthenborg Park i de 

danske statsskove – med udgangspunkt i, at vi vil det gode for dansk natur eller måske har fået 

øjnene op for de oplagte og dokumenterede muligheder for turisme?  
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Nej, det må ikke ske – et håbløst eksperiment, der udover manglende faglighed smager af spin – 

hegn og vild natur klinger bare ikke godt sammen! Men hvad er så ideen med disse 

naturnationalparker? 

Vi mener, at naturnationalparker, sikkert for mange ubevist, i virkeligheden tjener/kommer til at 

tjene et helt andet overordnet politisk formål, nemlig at få fokus væk fra det helt store problem 

knyttet til naturen – nemlig manglen på arealer og et magtfuldt landbrug, der kun nødtvunget 

ønsker at afgive arealer – og hvis, så altid frivilligt på landbrugets betingelser. Samtidig har nogle 

fået øjnene op for den mulighed i de kommende naturnationalparker, der åbner sig for øget turisme 

og besøg. 

Mht. landbruget håndterer dette erhverv omkring 60 % af landets areal, som så i langt de fleste 

tilfælde oversprøjtes med pesticider til store skade for grundvand og vandforsyning, og i al 

væsentlighed drives uden nogen som helst hensyntagen til de mange uønskede dyr og planter, 

som vi andre normalt betegner som natur. Landbruget kan i øvrigt også godt lide hegn – for at 

holde dyr ude.  

Derfor skal vi nok heller ikke have vildsvin i naturnationalparkerne, for dem kan landbruget ikke 

lide. Ved at udnævne de selvsamme arealer i statsskovene gang på gang med stadig mere 

”naturrigtige” navne, får man indtryk af en fremdrift på området, som set i forhold til landbrugets 

påvirkning af naturen alt andet lige må anses for at være meget behersket. 

Rune Engelbreth Larsen og andre slår til lyd for, at vi jo skal starte et sted, og det skal ikke være i 

landbruget, for det er jo så besværligt. Vi er lodret uenige – vi skal starte der, hvor det nytter og 

batter noget, nemlig ved at udtage landbrugsarealer, begrænse sprøjtning og udbringning af 

gødning og lade naturen herske igen på egne betingelser. Politisk besværligt, ja, men det eneste, 

der reelt nytter!  

Blandt forskere indenfor biodiversitet er der enighed om, at de primære årsager og udfordringer for 

biodiversiteten herhjemme er mangel på plads, og at de eksisterende naturområder mangler 

sammenhæng. Dette kan ikke reddes af bisoner og hegn. 

Og så skal vi selvsagt samtidig forbedre vilkårene for naturen på de offentligt ejede arealer. Men 

har DN ikke allerede taget fat i landbruget – DN lavede jo sidste år en aftale med Landbrug og 

Fødevarer, landbrugets største interesseorganisation? Aftalen gik ud på at lade op mod 100.000 

ha såkaldte lavbundsjorde udgå, så man kunne opnå klimafordele og få mere natur.  

Det lyder jo godt, og ikke mindst landbruget fik sig en – meget tiltrængt – positiv omtale i medierne. 

Erhvervet har imidlertid en stor erfaring i at indgå frivillige aftaler og herefter lade være at holde 

dem. Tænk blot på de mange handlingsplaner indenfor pesticidreduktion, kvælstofudvaskning osv., 

som det mildt sagt har knebet med at overholde. Så der er god grund til at være skeptisk, når man 

laver aftaler med landbruget. Men hvordan går det så med aftalen mellem DN og landbruget. Et 

godt spørgsmål.  

Vi finder, at DN har håndteret sagen omkring nationalparker uheldigt. Foreningen står vel for at 

skulle sikre og forbedre naturen og ikke at sikre indhegning af den i forvejen begrænsede natur og 

dermed medvirke med at skabe dyreparker først og fremmest til gavn for et større besøgstal. 

Bedre bliver det ikke af, at beslutningen internt i DN om at være positiv overfor fænomenet 

naturnationalparker efter vores opfattelse ikke er baseret på ordentligt fagligt grundlag. Og faktisk 

var der flertal i Hovedbestyrelsen for, at der ikke skulle etableres naturnationalpark i Gribskov. 

Fremadrettet må mantraet derfor være, at foreningen har fokus på at sikre ny natur – også selvom 

vi ikke så ikke nødvendigvis kan være venner med landbruget! 



4 
 

 

Hegns betydning i skove:  

Vi har henvendt os til Naturstyrelsen i september 2020 omkring det videnskabelige grundlag for at 

sætte hegn om i de kommende naturnationalparker. Om hegn svarer Naturstyrelsen ved 

seniorkonsulent Thomas Borup Svendsen i mail af 30. oktober 2020: ”Som tidligere skrevet er der 

grundlæggende tale om en politisk beslutning. Der er i øvrigt en række eksempler på større 

hegning både i DK og i udlandet. Toft Skov, Lille Vildmose, Klelund, Sydlangeland, bisonskoven på 

Bornholm samt et større antal dyrehaver. Den konkrete udformning af hegnet, hvilke dyr der 

udsættes m.m. fastlægges først efter inddragelse af både interessenter, forskere og lokale 

brugere. Der vil her også være fokus på ikke- ønskede effekter og mulighed for at opsætte 

semipermeable hegn, der eksempelvis tillader passage for den mindre fauna”.  

I den eksisterende lovgivning findes bestemmelser omkring hegn. Ifølge Naturbeskyttelsesloven 

må offentlighedens adgang til skove ikke forhindres eller vanskeliggøres, idet der ikke må 

opsættes usædvanlige hegn – netop af hensyn til dyrs (og menneskers) fri passage. Også 

Skovloven taler om, at hegn ikke må hindre eller forringe den offentlige adgang til skovene.  

DN har selv formuleret en politik om hegn i skove. Udgangspunktet er her, at vildtet generelt skal 

kunne bevæge sig frit i landskabet, men af hensyn til biodiversitetsformål, trafiksikkerhed og skov- 

og landbrug kan hegning være et redskab.  

Det fremgår videre, at krondyr ikke kan passere hegn til eksempelvis bison eller elg, ”men eftersom 

krondyr ikke er en truet dyreart, kan en vis begrænsning af deres frie vandring accepteres. Hegnet 

bør dog placeres, så der stadig er skov til dyrene uden for hegnene” (fra DN-publikationen ”Vildere 

skove s. 13). Hvor stor skoven til dyr udenfor så skal være, synes hen i det uvisse.  

Rune Engelbreth Larsen kommer i bogen ”Danmarks genforvildede natur” flere steder ind på hegn 

og passage. Her er påstanden, at hegn stor set ikke har nogen betydning for dyrs passage, når vi 

ikke lige taler om elge og vildsvin. Selv bison er efter forfatterens opfattelse så fredelige, at de kan 

gå indenfor et almindeligt strømførende hegn beregnet til heste – dette til trods for, at bisoner 

herhjemme er placeret bag høje robuste vildthegn med eltråde – eksempelvis i Bisonskoven i 

Almindingen og i Merritskov på Lolland.  

Uanset ovenstående holdning må det derfor formodes, at bisoner i statsskovene indebærer 

opsætning af disse store, kraftige hegn. En søgning på nettet omkring hegn og bisoner viser også 

klart, at der anbefales store, kraftige og strømførende hegn. 

Argumentet omkring opsætning af hegn er ofte, at så kan man undgå ”små hegn” indenfor 

området, der typisk har haft til formål at sikre beplantninger mod hjorte. Men hvis disse små hegn 

med normal fin passage for andre dyr skal erstattes af store hegn, der indhegner et større område 

men med dårlig passage for dyr (og mennesker), er det svært at få øje på fordelene ud fra et 

naturmæssigt og benyttelsesmæssigt udgangspunkt. Det bemærkes i den forbindelse, at det 

påtænkte hegn rundt om den udpegede naturnationalpark i Gribskov kommer til at udgøre ca. 22% 

af det samlede skovareal. Al hegning over 10% af en skov kræver dispensation fra de gældende 

lovregler på området, netop for at forhindre for mange forhindringer for dyr og mennesker. 

Adgang til det pågældende område kan også grundet hegn blive begrænset. Eksempelvis må der 
ikke på Mols-Laboratoriet rides indenfor indhegningen, hunde frarådes og skal i givet fald holdes i 
kort snor og cyklister advares mod at kunne møde dyr overalt. Man kan forestille sig stor modstand 
fra besøgene og lokale, hvis sådanne restriktioner bliver indført bl.a. i den kommende 
naturnationalpark i Gribskov. 
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Et skræmmende eksempel på konsekvensen af overgræsning i et mindre skovområde i Danmark 

er Æbelø, en delvis isoleret ø i Kattegat 4 km nord for Fyn, ejet af Aage V Jensens Fond. Her lever 

en dådyrbestand, der de senere år er vokset så kraftigt - dels pga. formering, men også 

indvandring (fredning for jagt). Urter og træer har fået et dyreparkpræg, idet underskoven er 

græsset af op til dådyrhøjde. Dådyrenes påvirkning på Æbelø kan måske i denne sammenhæng 

tolkes som et eksempel på, hvad der sker med biodiversiteten inden for et isoleret hegnet 

skovområde. Naturstyrelsen Fyn skriver: ”En stor vildtbestand som den på Æbelø (dronetælling 7-

800 dyr) vil give et enormt pres på vegetationen og påvirke hele økosystemet på øen”. 

Naturstyrelsen råder til fælles indsats i nedbringelse af vildtbestanden. ”Når der er sådan en 

decideret overgræsning, så får det en række konsekvenser, og det er ikke kun i forhold til floraen. 

Så er det hele det liv, der er knyttet dertil, altså hele økosystemet, det går ud over. Dermed har det 

også betydning for insekter og andre arter som fugle, frøædere, der æder græsfrø og tidselfrø. 

Overgræsning påvirker hele systemet på sådan en ø, hvor underskoven og dermed bosteder for 

dyrene kan forsvinde” (Fyns Stiftstidende 21.8-2019). 

 

Viden om græsning af indhegnede dyr i skove:  

Naturstyrelsen har i forbindelse med vores henvendelse om hegn fremsendt to rapporter, som man 

henviser til at udgøre det videnskabelige grundlag for etablering af parkerne. Det handler om 

rapporterne ”Anbefalinger vedrørende omstilling og forvaltning af skov til biodiversitetsformål” og 

”Skovgræsning med biodiversitetsformål”. 

I ”Anbefalinger vedrørende omstilling og forvaltning af skov til biodiversitetsformål” lægger man 

vægt på selvbærende systemer og dermed ikke behov for aktiv forvaltning mht. forbedret 

biodiversitet (s.7). Man lægger vægt på helårsgræsning uden tilskudsfordring. Der mangler viden 

om græsningstryk mellem de forskellige arter - kvæg, heste, bison, elg, kronhjort, dådyr mv. (s. 

10). Man påpeger behovet for overvågning bl.a. grundet den manglende internationale erfaring 

med naturgenopretning i tempereret løvskov (s. 11). Der mangler viden om effekten over for 

biodiversiteten ved udlæg af urørt skov. (s. 27). Der er meget få undersøgelser, der dokumenterer 

langtidseffekter af helårsgræsning på naturindholdet - og færre endnu på arealer uden 

tilskudsfodring (s. 32). 

Tænker man sig, at de indhegnede dyr på kun 1100 ha i Gribskov skal være selvforvaltende og 

uden tilskudsfodring? Det kan hurtigt komme til at ligne dyremishandling. 

Herefter udvalgte pointer fra rapporten "Skovgræsning med biodiversitetsformål": "Selvom der er 
publiceret en del undersøgelser omkring effekten af skovgræsning, fortrinsvis med hjortevildt, på 
vegetationsstrukturer og vegetationens artssammensætning, er den videnskabelige evidens 
begrænset, når det kommer til langtidseffekter og betydningen af græsningstryk" (s. 5). Der peges 
på behovet for ikke at bruge besætninger (herunder bisoner), der skal behandles med 
indvoldsparasitter med ivermectin præparat, der har en langsigtet uheldig effekt på gødningsbiller, 
hæmme nedbrydning af ekskrementer og have negativ indvirkning på 
jordbundssammensætningen (s. 6). "Desuden er der meget lidt viden om effekten af græsning på 
flere taksonomiske grupper; dette gælder bl.a. invertebrater, små pattedyr, fugle, likener og til dels 
bryofytter" (s. 9). "De fleste publicerede undersøgelser ser på effekten over en kort periode. En 
direkte omsætning eller ekstrapolering af disse resultater til en længere tidshorisont er langtfra altid 
indlysende eller meningsgivende" (s. 9). "Der er således kun få studier, der undersøger effekten af 
græsning ved forskellige intensiteter, og flere publicerede studier mangler helt oplysninger om 
græsningstryk" (s. 10). Der mangler viden om en forståelse af effekten af forskellige 
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græsningsintensiteter samt identifikation af responskurver og tærskelværdier, hvilket kan være 
afgørende for en vellykket forvaltning af græssende dyr i skovøkosystemer. Hertil kommer forskelle 
mellem regioner, klima, skovtyper mv. "Resultatet fra et område kan ikke overføres en til en til et 
andet område" (s. 11). Skovgræsning kan reducere hyppighed og artsrigdom af buske og træer i 
underskoven (s. 18). "En mere åben og homogen underskov kan have negativ effekt på 
edderkoppefaunaen, og på dele af sommerfuglefaunaen. Kun billerne fremmes i undersøgelsen af 
græsning" (s. 26). Langt færre mus ved store græssere (s. 27). Negativ effekt på ugler og flere 
andre fuglearter (s. 29). Der er en række negative effekter forbundet med tildeling af fodertilskud 
(s. 44). Bison er ikke velegnet på vådbund (s. 44).  
 

Observationer i felten af de indhegnede bisoner i Almindingen på Bornholm (Jens Christensen, 

næstformand i DN Bornholm) tyder på, at ønsket om at skabe mere variation i skoven (holde 

lysninger åbne for opvækst mv.) ikke går helt efter hensigten. Dyrene har svært ved at holde de 

tidligere fine enge med bl.a. rigkær nedgræssede. Før bisonerne gik der kreaturer omring en mose 

i området, og de holdt engene fint afgræssede. Nu gror engene til i høje græsser trods bisonerne. 

Skovrydninger gror til i birk, da antallet af bisoner muligvis er for lavt. Endvidere fordres de med hø 

om vinteren, da dyrene af Naturstyrelsen (lovgivningen) betragtes som dyr ”under hegn”. 

Problemet med tilgroning med birk kan også observeres i Gribskov ved Sandskredssøen (egne 

observationer), hvor man har islandske heste under indhegning og i et mindre område også har 

eksperimenteret med udsætning af galloway-kvæg. 

En gennemgang af øvrig litteratur indenfor græsning viser i øvrigt i hovedtræk at:  

 Græsningstryk og græsningsstrategi under hegn hos vilde og tamme drøvtyggere påvirker 

biodiversiteten lige fra negativ – ingen – til positiv påvirkning. 

 De græssende dyr opsøger fortrinsvis områder med græs og bredbladede urter, som nemt 

overgræsses. Her er samtidig planter af stor betydning for insektlivet, som derved 

forsvinder. Påvirkning af underskov kan betyde tab af fuglefauna. 

 Græsningstryk bør lejlighedsvis reduceres af hensyn til regeneration af 

græsningsfølsomme arter. 

 Græsningstryk kan generelt ikke friholde lysninger, højst sinke opvækst, idet træernes 

pionerarter tåler bidskader, som endda forøger væksthastigheden. 

 Højt græsningstryk og store græssere i en selvforvaltende, hegnet skov er et upræcist og 

uegnet redskab til at sikre høj biodiversitet. Forudsigelser og sammenligninger med andre 

græsningsskove er usikre pga. det store antal parametre, der vil påvirke resultatet. 

 
Om bison: 
 
Den europæiske bison, visenten, indvandrede til Europa, herunder Danmark lige efter istidens 
afslutning omkring 11.500 år før nu og forsvandt igen fra Danmark omkring 10.700 år før nu, da 
skoven begyndte at brede sig i Danmark. Den vilde bison uddøde i 1920’erne i Europa, men arten 
blev reddet ved hjælp af en lille flok dyr i fangenskab. De bisoner, der nu er udsat på Bornholm, er 
altså efterkommere af disse få dyr, og er en del af et avlsprogram ligesom f.eks. de gyldne 
løveaber i zoo. 
 
På grund af indavl har dyrene ”sårbare” gener og er meget ofte plaget af op til 7 forskellige slags 
parasitter. Dette er bl.a. påvist af forskere på Københavns Universitet. De skal altså følges nøje og 
er altså ikke almindelige vilde dyr.  
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Naturstyrelsens undersøgelser af bisonernes effekt viser, at de kan ødelægge nogle træer og 
dermed skabe en lidt lysere skov, men at de ikke kan pleje de vådere områder i skoven, som 
derfor er groet til. Og det skal ses i sammenhæng med, at et af de gode tiltag for at sikre en mere 
naturlig skov er at kappe tidligere anlagte dræn, hvorved der netop skabes flere vådområder.  
 
Samtidig har det vist sig, at bisonerne på Bornholm udviser stressende adfærd. ”Vi er bekymrede 
for, at dyrene bliver stressede. Det viser sig jo, at besøgstallet er enormt, og det stiger” lyder det 
fra skovrider Søren Friese fra Bornholm Skovdistrikt (naturprogrammet EKKO d. TV Bornholm 
21.9-2020). I 2 år har dyrene ikke formeret sig – et forhold, som kan indikere stress, De tusindvis af 
årlige besøgende respekterer ikke stier og afstandskrav, men forsøger at komme så tæt på dyrene 
som muligt. Derfor overvejer man bl.a. restriktioner. Man kan forestille sig, hvad der så vil ske i 
f.eks. Gribskov, hvis der her indføres bisoner – stedet kan risikere at blive fuldstændig overrendt til 
stor skade for bisoner, natur og til voldsom gene for lokale beboere grundet larm, trafikale 
problemer osv. 
 

Insekters tilbagegang: 

I en videnskabelig rapport fra DCE, nr. 388, 2020 har en række af landets førende insektforskere 

undersøgt årsagen til insekternes tilbagegang i Danmark og giver et bud på, hvad der bør gøres 

for at rette op på dette. Konklusionen er, at insekternes tilbagegang skyldes en række faktorer, - 

først og fremmest tilbagegangen af sammenhængende habitater og sprøjtning med pesticider. 

Mange af de truede insekter er specialister og flyver ikke ret langt. Løsningen er derfor at skaffe 

mere sammenhængende ikke sprøjtet natur. Navnlig skal der være brede ikke sprøjtede bræmmer 

langs de levende hegn og sammenhæng mellem gerne urørt skov og åbent land. 

Græsning kan ifølge forskerne være godt, men kun hvis det er en meget styret græsning med 

køer, der ikke græsser i blomstringssæsonen. Styret rotationsgræsning med parasitfrie køer i 

mindre indhegninger vil være det bedste. Hvert insekt har sine særlige krav til habitaten, og man 

skal derfor vide, hvilket insekt man ønsker at pleje. Man kan altså ikke bare slippe nogle dyr løs i 

en stor indhegning og tro, at det automatisk gavner biodiversiteten. Grib skov har gennem en 

årrække praktiseret græsning med køer og heste i mindre indhegninger i den sydlige del af 

skoven, så hvorfor ikke lade den ordning fortsætte, og så kan vi jo kalde de mindre indhegninger 

naturnationalparker? 

Vådområder er godt for nogle insekter, hvis det tilløbende vand er helt rent og hverken forurenet af 

pesticider eller nitrat fra nærliggende landbrug. 

 

Viden om interaktionen mellem det åbne land og skove: 

Fra rapporten ”Anbefalinger vedrørende omstilling og forvaltning af skov til biodiversitetsformål”: 

Problemerne med biodiversiteten skyldes bl.a. tab af naturligt skovareal som følge af konvertering 

til landbrugsjord og dyrket skov (s. 15). Skellet mellem skov og lysåbne arealer er kunstigt (s. 20).  

En væsentlig del af de mest truede arter er knyttet til blomsterrige skovlysninger, 

overgangsnaturtyper mellem skov og åbent land (s. 28). Ved indhegning på ca. 100 ha skal 30-

50% af det samlede areal bestå af lysfølsomme arealer (s. 31). Der tales om behovet for planer, 

som inddrager det rumlige aspekt af den samlede skov og tilstødende naturområders 

sammenhæng og mulighed for udvikling som et samlet skov- og naturlandskab, og dette kan 

inddrage hensyn til naboarealer, der ikke er omfattet af udpegningen. 

Fra rapporten ”Skovgræsning med biodiversitetsformål”: "Græs og bredbladede urter udgør en 

væsentlig del af føden hos då- og krondyr, bison, heste og kvæg. Det afspejles i dyrenes valg af 
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habitat, hvor græsning i høj grad foregår på græsdominerede arealer, i lysninger i skoven, langs 

skovbrynet og på tilgrænsende åbne arealer" (s. 5). "Der foreligger stort set ikke undersøgelser 

vedrørende optimal størrelse af græsningsareal i forhold til biodiversitet, eller hvordan fordelingen 

bør være mellem skov og åbne arealer" (s. 41).  

 
Rune Engelbreth Larsen lægger også i sin bog ”Danmarks genforvildede natur” vægt på 
interaktionen mellem det åbne land og skove: ”Efter årtusinders landbrug og skovbrug er de fleste 
naturarealer i dag baseret på kunstigt skarpe skel mellem ”skov” og ”åbent land” frem for brede og 
varierede skovbryn i naturligt dynamiske mosaiklandskaber” (s. 44).  
 
Problemet er så, at man med naturnationalparker vil have alle disse elementer indenfor et meget 
beskedent areal, hvad den kommende, politisk besluttede naturnationalpark i Gribskov på 1100 ha. 
er et godt eksempel på. Dertil kommer, at der i rewildingtankerne ligger et ønske om at genskabe 
en oprindelighed ved bl.a. at udsætte hjorte, vildokser, vildheste, elge og bisoner, som 
nødvendigvis må være under hegn – i flere tilfælde kraftige og store hegn.  
 

Den atlantiske Urskov – hvor åben var den? 

Urskoven – hvor åben var den? Hvorledes den atlantiske urskov mere præcist så ud, og navnlig 

hvor tæt eller lysåben den var, har været genstand for omfattende debat i de seneste år.  

Bent Odgaard, prof. Emeritus, Geo Science, Århus skriver I en kronik i Jyllandsposten d.26.9-2020 

at biodiversiteten i Danmark skal fremmes, men ikke med ”rewilding”. Efter istidens kom skoven til 

Danmark i takt med den stigende temperatur. Først som lysåben birke-fyrreskov, senere som 

lukket skov. De græssende dyr holdt ikke skovene åbne, de græssede langs vandløb, strandenge 

og andre naturlige lysninger. Skovenes åbenhed hang sammen med klima og 

jordbundsforholdene, ikke med græssende dyr. Landbrugets indførelse for ca. 6000 år siden 

fremmede lysåbne områder i de på dette tidspunkt tætte skove (se pollendiagrammet herunder), 

og disse er altså kulturbetingede - ikke et udslag af ”vild natur”. 

Man skal også hele tiden huske, at modsat af, hvad en del ”rewildere” tror, så indvandrede dyrene 

efter sidste istid, da klimaet, jordbundsforholdene og naturen/fødegrundlaget var parat (gunstig) for 

dem, ikke omvendt. Dyrene skaber altså ikke natur, det gør klima og jordbund. Derfor er snakken 

om 
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Peter Rasmussen, Seniorforsker, GEUS (per@geus.dk), Anne Birgitte Nielsen,  Projektforsker, GEUS 

(abn@geus.dk) Emily Bradshaw  Projektforsker, GEUS (egb@geus.dk). 

nøglearter også helt bagvendt. Vandrefalken og glenten vendte vel heller ikke tilbage til Danmark 

for at lave den natur, de vil have, men kom, da naturen (vilkårene) var gunstig for dem.  

Den åbne skov, der indfandt sig i den præboreale- og boreale tid før bondestenalderen (12.000-
9.000 før nu), og hvis artssammensætning kan aflæses på nedenstående pollendiagram. Det 
bemærkes, at pollendiagrammer indtil for 50 år siden var fejlbehæftede, men siden er disse fejl 
blevet rettet og korrigeret for afdrift m.m af de førende pollenanalytikere både i Danmark (Bent 
Odgaard og Bent Åby) og hollandske Bas van Gel og Fraser Michell m.fl. og må derfor anses for 
pålidelige.  
 
Pollenanalyser kunne selvfølgelig tolkes, som om store græssere havde åbnet skoven, men 
sammenlignende undersøgelser lavet af Fraser Mitchell 1 (2005) fra samme præboreale periode i 
Irland viste at der fandtes de samme lysninger (ikke så store mængder pollenkorn fra træer) 
selvom der på den irske ø ikke  fandtes disse store græssere efter istiden. Den isolerede ø havde 
været totalt isdækket i Weichel-istiden, hvorfor indvandring af store græssere ikke var en mulighed, 
som den var i Nordeuropa, hvor kun nogle landområder var dækket af is. Skovudviklingen i Irland 
og i Danmark har altså været ens og var ikke styret af store græssere. Manglen på træer 
(lysninger) antages at opstå på grund af klimaforhold, jordbund evt. syge træer og naturlige 
ildebrande, idet der ses trækuls-smulder, som tegn på ildebrande opstået ved f.eks lynnedslag.  
 
NB.  I bondestenalderen ses mange fund af trækul pga. svedjebrug i skovene.  
  

                                                           
1 How open were European Primeval forests? Hypothesis testing using palae-ecological data. 
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Urskoven – Lex.dk Naturen i Danmark 

 
 
De åbninger, der kom i skovene efter landbrugets indførelse for 6000 år siden, og som ses i 
pollendiagrammerne (øverste pollendiagram), er altså opstået på grund af menneskers påvirkning 
med deres husdyr og styret græsning. 

 

Landbrugets afgivelse af arealer: 

Det er aftalt med forligspartnerne og Regeringen, at der årligt i en periode på 10 år afsættes 200 

mio. kroner til bl.a. udtagning af landbrugsjord. Der er netop indgået en aftale mellem Regeringen 

og støttepartier om frem til 2023 at afsætte 600 mio. kr. til støtteordninger til landbruget for at 

udtage lavbundsjorde og til Naturstyrelsens egne initiativer på området. Herefter skal ordningen 

genforhandles for at udløse den øvrige del af de i alt 2 mia. kr.  

Med fuld implementering af ordningen forventes udtaget 15.000 ha. Det er en frivillig ordning, og 

da ordningen samtidig skal genforhandles, så er det ikke sikkert, at dette areal nås. Et principielt 

godt forslag – frem for at indhegne eksisterende natur. Men der er langt op til de 100.000 ha, som 
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fuld implementering af aftalen mellem DN og Landbrug og Fødevarer byggede på, og det kan 

måske vise sig vanskeligt at få politisk flertal for mere af samme slags frem til 2030.  

Der er fra Regeringen for nyligt lanceret en klimaskovfond, der kan rejse økonomiske midler fra 

private til opkøb af landbrugsjord mhp. at etablere skov. 

Der er i 2019 indgået en aftale mellem DN og brancheorganisationen Landbrug og Fødevarer om 

udtag af op til 100.000 ha landbrugsjord. Vi kender ikke status for denne aftale? 

Det er for nyligt fremsat et forslag fra forskere fra Aarhus Universitet om udtag af 500.000 ha. 

Ligeledes har der i medierne været fremført forslag om at udtage måske 200.000 ha til etablering 

af såkaldte grundvandsparker mhp. at sikre grundvand og vandindvinding til drikkevandsformål. 

Som tidligere nævnt har Regeringen (sammen med SF) peget på behovet for at etablere 75.000 

ha. urørt skov, som også (i en ukendt målestok) må formodes at involvere eksisterende 

landbrugsarealer. 

Det Europæiske Miljøagentur (EEA) har i en netop udsendt rapport, at Danmark er blandt 

bundskraberne i disciplinen god natur. Rasmus Ejrnæs, seniorforsker på Institut for Bioscience på 

Aarhus Universitet siger i den forbindelse: ”Danmark er en bundskraber. Det skyldes især, at vi har 

et land, der er nemt at pløje. Vi har en mentalitet, hvor alting skal nyttiggøres. Den plads, der 

kunne være gået til vild natur, bruges i stedet til landbrug, skovbrug og fiskeri. Det presser 

naturen”. I rapporten fra EU lægges op til, at de europæiske lande bør beskytte 30% af deres 

naturareal til lands og til vands, heraf 10% strengt beskyttet. Dette vil kræve en betydelig 

inddragelse af eksisterende landbrugsarealer. 

Det er pt. uvist i hvilket omfang de kommende forhandlinger i relation til implementering af 
klimaloven vil resultere i mere udtag af landbrugsjord. Imidlertid bliver den hidtil udmeldte størrelse 
af disse arealer formentlig reduceret med udgangspunkt i regeringens holdning om, at betydningen 
for reduktion af klimagasser er overvurderet. Ifølge et notat fra Miljø- og Fødevareministeriet ser 
Regeringen pt. et potentiale i at udtage 38.000 ha lavbundsjord, hvori de førnævnte 15.000 ha på 
frivillig basis formodes at være indregnet. Dette skal så ses i lyset af, at Klimarådet har peget på, at 
udtagning af lavbundsjord er det mest omkostningseffektive tiltag, som landbruget kan drage nytte 
af. Senest har Regeringen udskudt de bebudede politiske forhandlinger om reduktion af 
landbrugets klimapåvirkning til 2021. 
 
Samtidig er det værd at huske på, at hensynet til klimaet gør, at vi i langt større udstrækning (både 
herhjemme som i udlandet) skal reducere vores indtag af animalske produkter, hvilket igen vil 
betyde, at de meget betydelige arealer, der går til at opretholde denne produktion, efterhånden vil 
kunne reduceres. 
 
Der er således en række udmeldinger fra politisk og forskningsmæssig hold, der peger på behovet 
for at udtage landbrugsjord, og størrelsen heraf vil afhænge af udfaldet af de politiske 
forhandlinger, der pågår. Senest har Venstre været ude med en melding om, at man ønsker at 
afsætte 5 mia. kr. til bl.a. opkøb af landbrugsjord, uden at der i øvrigt er anvist finansiering. Det er 
efter vores opfattelse i denne politiske ”modning”, at DN skal bruge sine kræfter med målet om at 
opnå størst mulig udtagning af arealer til naturformål og altså ikke bruge sine kræfter på at fremme 
planerne om naturnationalparker, der formentlig i større eller mindre udstrækning kommer 
alligevel. 
 
I bogen ”Danmarks genforvildede natur” af Rune Engelbreth Larsen fremgår det (i kontrast til 
ovenstående) flere steder, at strategien ikke er at genere den private ejendomsret og hermed 
landbruget og rette fokus på de offentligt ejede arealer. Således lyder det: ”Vi har altså større 
natursammenhænge, der enten er uden eller så godt som uden beboelse, og som i forvejen er i 
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offentligt ejerskab eller ejes af naturfonde. Dansk natur kunne med andre ord få bedre og vildere 
forhold i temmelig stor skala, uden at vi behøver opkøbe privatejede arealer (selv om det 
naturligvis ikke er en dårlig idé at udvide det eksisterende offentlige naturpotentiale via opkøb) (s. 
16)”.  
 
I samme bog fremgår det, at det ideelle areal for ”et fuldstændigt selvbærende naturområde uden 
forvaltningsindgreb (eller så tæt, vi kan komme det), forudsætter ifølge gængse vurderinger store 
bestandstørrelser, der med 99 procents sikkerhed estimeres at kunne klare sig i 1000 år uden 
tilførsel af individer udefra, hvilket betegnes som viable populations (levedygtige bestande). For 
store planteæderes vedkommende indebærer det et estimeret minimumsareal på 10.000 ha” (s. 
39). Imidlertid er det en biologisk grundviden, at alle økosystemer i verden er underlagt succession 
og dynamik, der bl.a. skyldes ændringer i temperatur og nedbør. Derfor har vi i dag nogenlunde 
det samme antal arter af pattedyr, som vi har haft de sidste 9000 år, men det er nogle andre arter, 
end dem, der fandtes på daværende tidspunkt. 
 
På trods heraf anbefaler Rune Engelbreth Larsen udsætning af store græssere og hermed hegn 
som redskab for naturgenopretning på endog meget små arealer. Herom hedder det: ”Naturligvis 
kunne vi vælge at reservere ”naturnationalpark” eller et tilsvarende begreb til vildere projekter på 
minimum 1.000 ha, men herved mistet måske et incitament til, at flere private og offentligt ejede 
naturområder kan kvalificeres til en udpegning med den betydning for biodiversiteten, det kunne få. 
Og den branding, der følger med et sådant projekt, kunne måske være af betydning for flere 
lodsejere” (s. 109). Spørgsmålet her er så oplagt, om det handler om natur eller måske mere om 
god branding?  
 
Det er noget meget selvmodsigende i, at fornuften klart siger, at vi skal have større arealer til 
naturen, og så pga. ”de muliges kunst” efterfølgende går så meget på kompromis med pladsen, at 
der i bedste forstand er tale om dyreparker. Hvis landbruget som den indiskutabelt største forvalter 
af landets areal mere eller mindre skal gå fri både hvad angår afgivelsen af arealer og en 
fastholdelse af retten til at sprøjte og gøde kæmpearealer, så havner vi præcis der, hvor alt for små 
arealer fuldstændigt urigtigt får betegnelsen urørt natur eller naturnationalparker, hvor der er hegn, 
hvor dyr sulter, skal skydes eller fodres. Forfatterens eksempler fra flere andre lande og 
herhjemme viser dette. Samtidig er det værd at bemærke, at langt de fleste eksempler og 
erfaringerne herfor ikke handler om skove, men om forskellige åbne landskaber med udsatte store 
græssere.  
 

Vores anbefalinger: 

Naturpleje, naturgenopretning, forbedret biodiversitet må kun undtagelsesvis bero på opsætning af 

hegn og rydning af træer i statsskove for at skaffe lysåbne arealer. Dyr (og mennesker) skal sikres 

fri passage i skovene, og arealerne skal i vid udstrækning drives som urørt skov. Mål om udvidelse 

af landets samlede skovareal skal fastholdes i overensstemmelse med de politiske mål herfor fra 

1989 med en øgning af skovarealet til 20-25% af landets areal. Urørt skov og mere af den bør 

altså i skovområderne være udgangspunktet og midlet til, at de økologiske naturlige processer og 

funktioner kan udfolde sig så frit som muligt.  

Udover at sikre størst mulige arealer af urørt skov og tilstedeværelsen af store, sunde bestande af 

naturligt forekommende større pattedyr må det alarmerende tab af biodiversitet herhjemme altså 

først og fremmest stoppes gennem inddragelse af nye arealer udlagt til natur, særligt ved 

udtagning af landbrugsjord. Hertil kommer så behovet for at begrænse brugen af pesticider og 

gødning betydeligt af hensyn til natur – ikke mindst i områder tæt på eksisterende eller kommende 

naturområder. 



13 
 

Det skal gennem en målrettet planlægning sikres, at denne udtagning af landbrugsjord ikke blot 

sker på landbrugets præmisser, men at støttemidler, erstatninger mv. målrettes til sikre størst 

mulig gevinst for en forbedret biodiversitet, i særlig grad for at sikre natur i overgangen mellem 

skov og det åbne land samt at sikre korridorer mellem eksisterende naturområder. Samtidig skal 

hensynet til mere natur kobles til grundvandsbeskyttelse, idet udtagning af landbrugsjord oplagt 

kan anvendes i kampen om at redde vores grundvand og dermed vores vandforsyning fra den 

tiltagende forurening af grundvandet med pesticidrester og i visse områder også nitrat fra gødning. 

Det bør således være DN´s overordnede målsætning at sikre dels større arealer med natur, dels at 

sikre korridorer mellem de nuværende fragmenterede naturområder fremfor at indhegne allerede 

eksisterende natur og i realiteten etablere dyrehaver i de nuværende statsskove.  

Mht. udsætning af større græssere bag hegn bør DN sikre sig, at der er tilstrækkeligt 

videnskabeligt grundlag og praktisk erfaring på området, før man eksempelvis kan anbefale 

udsætning af dyr som bison på tidligere landbrugsarealer udenfor de eksisterende skove. Det er 

således et gennemgående træk, at der mangler viden om den langsigtede betydning af udsætning 

af store græssere bag hegn, idet de hidtidige forsøg kun i begrænset omfang har været genstand 

for grundige analyser af den langsigtede effekt og løbende overvågningsprogrammer af 

udviklingen i biodiversiteten. 

En udsætning af store græssere bag hegn skal under ingen omstændigheder ske på bekostning af 

naturlige dyrs passage, og må i givet fald altså ske på nye åbne arealer udlagt til naturformål 

eventuelt i tilknytning til eksisterende skov? Den manglende viden om bl.a. hegns betydning, den 

langsigtede effekt af græsning og minimumstørrelser for arealer bag hegn må som minimum 

betyde, at forskning er fokuseret på dette, og viden bliver tilgængelig, før man systematisk 

begynder at etablere naturnationalparker. 

DN´s nuværende store fokusering og lovprisning af naturnationalparker er problematisk, fordi det 

ikke i sig selv sikrer natur og biodiversitet, men til gengæld fjerner fokus på det reelle problem for 

naturen i Danmark. Mere plads kommer først og fremmest gennem et stadig pres på de politiske 

beslutningstagere og ikke gennem aftaler med et landbrug, der alt for ofte har svigtet at leve op til 

aftaler og handlingsplaner.  

Det handler om mere plads og bedre biodiversitet i naturen, mindre sprøjtning og gødning samt 

mindst mulig brug af hegn! 
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