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Danmarks Naturfredningsforenings arbejde for naturnationalparker indebærer, at 
”målsætningen er at skabe store sammenhængende områder, hvor biodiversitet og naturlige 
dynamikker prioriteres højest”.  
 
Spørgsmål og svar 
 
• Hvorledes naturnationalparker vil påvirke biodiversiteten og hvorfor? 
Vi forventer en positiv effekt på biodiversiteten i hvert område, der udlægges til naturnationalpark. 
Ydermere, jo flere og jo større naturnationalparker, der etableres, jo mere potentiale er der for en positiv 
effekt på biodiversiteten også på national skala. Vores forventning skyldes at naturnationalparkerne 
adresserer to af de helt centrale problemer for biodiversiteten i Danmark, nemlig mangel på plads til 
natur (dvs. manglende sammenhængende arealer med høj naturværdi) og suboptimal funktion af de 
eksisterende naturområder (dels negative påvirkninger, dels mangelfulde økologiske processer). Et bredt 
udvalg af danske forskere indenfor biodiversitet og økologi har igennem en årrække peget på manglende 
på plads og suboptimal funktion som nøgleproblemer for biodiversiteten i Danmark (fx 
konklusionskapitlet ”Danmarks biodiversitets fremtid - de væsentligste udfordringer og højest 
prioriterede virkemidler” i rapporten ”Danmarks natur frem mod 2020 - om at stoppe tabet af biologisk 
mangfoldighed”1 og i den nye konsensusudtalelse vedr. naturgenopretning fra IPBES-Danmark2. I IPBES-
rapporten lister, i ikke prioriteret rækkefølge hovedtruslerne mod biodiversitet i Danmark som (1) mangel 
på plads, (2) ensartethed og mangel på sammenhæng i tid og rum (kontinuitet), (3) dræning og afvanding, 
(4) mangel på store nøglearter og deres funktioner, og (5) udledning af miljøfremmede stoffer og 
næringsstofbelastning. Pladsmangel er det grundlæggende problem, men det er også meget vigtigt at være 
opmærksom på de fire andre trusler, der alle omhandler funktionen af naturområderne. Ved at give mere 
plads til naturen, med udgangspunkt i områder der allerede har høj naturværdi eller potentiale herfor, 
afhjælper naturnationalparkerne oplagt trussel nr. 1. Ved at etablere naturnationalparkerne som store, 
sammenhængende områder med genopretning af naturlige processer og rammevilkår (som eksempelvis 
store planteædere og naturlig hydrologi) adresserer de også trussel nr. 2, 3 og 4. Store sammenhængende 
arealer må også forventes at hjælpe på trussel nr. 5 ved at minimere randeffekter med næringsstoffer og 
pesticider fra omgivende landbrugsarealer, om end betydelig påvirkning via diffus næringsstofnedfald vil 
fortsætte. 
 
• I hvilken udstrækning er der behov for at udsætte større planteædere under hegn for at 
fremme biodiversiteten?  

En stor del af den danske biodiversitet er knyttet til hel- og halvåben natur. Under naturlige forhold er 
store planteædere afgørende for at opretholde sådanne helt eller delvist lysåbne forhold i samspil med 
jordbundsforhold, hydrologi, brand og andre forstyrrelser (se fx 3). Mere generelt kan man sige at de store 
planteædere er vigtige for at opretholde miljøvariation i landskabet ved at forstærke og fastholde variation 
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i vegetationsstruktur som skyldes andre forhold, men også ved selv at skabe lysåbne forhold (fx bæver og 
visent). Denne variation er en konsekvent vigtigt faktor for biodiversiteten4. Uden større planteædere vil 
langt de fleste områder hurtigt blive domineret af sluttet vegetation, som man fx kan se på øen Vorsø 
Horsens Fjord, der med rådyr som den største planteæder har ligget til fri succession i flere årtier (delvist/ 
helt siden 1929)5,6. Tilgroning er en af de helt store trusler i de eksisterende naturområder i Danmark 1,3. 
Derfor er afgræsning med husdyr også et hyppigt tiltag i den konventionelle naturpleje, dog ofte med hård 
sommergræsning, manglende vintergræsning og tilskudsfodring. Herved er græsningstrykket kunstigt 
højt om sommeren, hvilket medfører mangelfulde ressourcer blandt andet for bestøvere og planteædende 
insekter. Samtidigt medfører den manglende vintergræsning problemer med førneophobning og 
tilgroning, hvilket kan forstærkes af tilskudsfordring som forhindrer dyrene i at æde de mest grove 
plantedele. Desuagtet er tilgroning pga. ingen eller mangelfuld græsning meget udbredt i danske 
naturområder (se fx 7). Derudover er store planteædere vigtige via deres betydning for spredning af 
planter og andre arter i landskabet (se fx 8,9,10) på grund af deres høje bevægelighed kombineret med deres 
fødeindtag. Sluttelig er store planteædere også vigtige ved via deres levende kroppe og deres 
efterladenskaber (ekskrementer, ådsler) selv at være habitat for andre arter, fx en presset fauna af 
gødningsbiller (se fx 
https://bios.au.dk/forskningraadgivning/temasider/redlistframe/artsgrupperne/biller/torbister/), 
som igen udgør fødegrundlag for andre arter af fx insekter og fugle.  

Fra et historisk perspektiv kan man også pege på, at stort set alle vores arter har en meget lang 
eksistenshistorie sammen med righoldige faunaer af store planteædere 11 . Disse arter må derfor generelt 
forventes enten direkte at fremmes af store planteædere i naturnationalparkerne eller i hvert fald at 
kunne trives med dem. Fortidige rige faunaer af store planteædere under klimaer a la det nutidige er 
desuden koblet til en varieret vegetation med stor kapacitet for en høj biodiversitet12,13. 

Sluttelig er det også værd at bemærke, at store planteædere som okse, hest, elg, visent m.fl. jo også er 
biodiversitet i sig selv og har en meget dyb historie som vilde arter i vores del af verden (se fx 14,15,16). Der 
foregår i øjeblikket en livlig diskussionen om præcis hvilke planteædere der naturligt ville forekomme i 
Danmark uden påvirkning fra den moderne civilisation. Diskussionen er akademisk interessant, men reelt 
umuligt at nå til endelig klarhed om. Det diskuteres også på hvilke rumlige og tidslige skalaer naturlig 
forekomst bør defineres, og hvor vigtig naturlig forekomst er relativt til arternes økologiske funktion. I 
vores notat har vi med praktiske eksempler fokuseret på arter der har forekommet i landet siden 
afslutningen af sidste istid, og som erfaringsmæssigt trives i Danmark. 

Hvornår er hjorte ikke nok? Vi har store bestande af rådyr og en mere spredt, men stigende 
forekomst af krondyr og dådyr i Danmark. De tætheder som hjortevildt kan opnå i den frie vildtbane i 
Danmark vil næppe være nok til at opretholde lysåbne habitater, med store krondyrbestande på 
næringsfattig jord som en mulig undtagelse. Samtidig er der flere andre problemer knyttet 
græsningspåvirkning udelukkende fra hjorte: Mange steder i verden ses at tætte bestande af hjorte fører 
til tab af plantediversitet17,18. En væsentlig del af problemet er, at mange hjorte (især browsere – dvs. arter 
der lever af vedplanter) har ret specifikke fødepræferencer og dermed kommer til at overudnyttet 
foretrukne plantearter. I Danmark vil det i særdeleshed gælde for rådyr, men i mindre grad for krondyr, 
som er udpræget mixed-feeder, dvs. en art der æder både vedplanter og urtevegetation. Dermed kan højt 
græsningstryk udelukkende fra hjorte medføre en ensartning af vegetationen. I modsætning hertil, er det 
bredt anerkendt, at større planteædere (a la heste og okser og derover) har særlig stor effekt på 
vegetationen, ikke mindst ift. til at fremme hel- og halvåben vegetation (se fx 19) – og det er der jo også rig 
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praktisk erfaring for i naturforvaltningen i Danmark. Sluttelig gælder det, at en funktionel varieret 
planteæderfauna (fx hest, okse, vildsvin og krondyr) vil have større potentiale for fremme biodiversitet 
end en artsfattig fauna (fx krondyr) simpelthen, fordi arterne er forskellige i habitat- og fødevalg. 
Eksempelvis har et studie påvist væsentlige forskelle i fødevalg mellem hest, okse og visent i hollandsk 
naturområde20. Interessant nok bekræfter dette studie, at visent i særlig grad afbarker træer og dermed 
må forventes af have særlig stor effekt ift. at åbne træbevoksninger op (som det også ses hos dens nære 
slægtning, amerikansk bison). 

Hvor er hegn anbefalelsesværdige? Hegn er et klassisk virkemiddel i den danske naturforvaltning. 
Hegn bruges desuden i stort omfang til at holde dyr væk fra veje og landbrug uden om naturområder, eller 
for at sikre opvækst af ønskede træarter i skovbruget. Mange lysåbne naturarealer er opdelt i talrige 
grænsningsfolde, hvor indviklede procedurer stiler mod at få de forskellige områder underlagt et passende 
græsningstryk med tamdyr i løbet af sommerhalvåret. Tilgangen er omkostningstung og har indbyggede 
problemer som behandlet ovenfor. Etablering af færre, men større hegn vil afhjælpe disse problemer og er 
nødvendige, for at genetablere en funktionel varieret fauna af store planteædere inkl. arter over 
hjortestørrelse. Behovet for hegn skyldes konflikter med interesser i det omliggende landskab, fx risici i 
forhold trafikken og markskader. Hegn er langt de fleste steder nødvendige for at forhindre planteæderne 
i at fouragere på nærliggende marker med næringsrige afgrøder. Udover at afhjælpe skader på jorde hos 
omkringliggende lodsejere, understøtter hegn to vigtige funktioner: dels koncentrerer det dyreenes 
effekter i selve naturområderne, dels undgås det, at dyrene transporterer næringsstoffer ind fra markerne 
(ved at æde på markerne og så lægge ekskrementerne inde i naturområderne). Hegn har selvsagt også 
negativ effekt ved at mindske mobiliteten for nogle arter i landskabet. Derfor skal der kun bruges hegn 
når det vurderes nødvendigt for at genetablere naturlige græsningsprocesser, og de hegn der bruges, skal 
konstrueres så påvirkningen minimeres for andre arter end de store planteædere, det er målet at holde 
inde. Det er vigtigt at notere sig, at selvom de store planteædere er hegnede, så vil de have en positiv 
spredningseffekt på lavmobile arter indenfor de relativt store landskaber som naturnationalparkerne 
kommer til at udgøre (se fx 8,9,10). 

• Vil udsætning af større planteædere i et område der udlægges til naturnationalpark, 
kunne forringe biodiversiteten i områderne? Herunder hvorvidt levevilkår for hjortearter 
og levesteder/huler for mindre pattedyr (ræv, grævling og bæver) forringes ved udsætning 
af større planteædere? 
Overordnet er svaret nej – der forventes klart en generel positiv effekt, jf. forklaringer ovenfor. Når det er 
sagt, kan der være enkelte arter, der responderer anderledes, og i særdeles kan der være arter med meget 
små bestande, der alene af den grund er sårbare (de vil også være sårbare ift. al anden forvaltning på nær 
ren artspasning). Er der arter fx plantearter, der er særlig sårbare fra start pga. små bestande, bør man 
overvåge disse og så fx frahegne, hvis det viser sig nødvendigt. Ved meget høje tætheder af store 
planteædere under de trods alt unaturlige rammevilkår, som der vil være selv i naturnationalparker (fx en 
relativt begrænset størrelse og i hvert fald pt. en begrænset rovdyrfauna) kan der desuden opstå 
situationer med et problematisk højt græsningstryk. Her kan en aktiv nedregulering vise sig fordelagtig. 
Svingende græsningstryk over tid, inklusive perioder med højt græsningstryk, må forventes at fremme en 
høj biodiversitet, så det anbefales ikke at regulere løbende til et fast lavt bestandsniveau. I det hele taget 
vil det være smart at have en løbende monitering af biodiversiteten (via udvalgte grupper og andre 
indikatorer), så man har mulighed for at opdage uheldige udviklinger i god tid og pragmatisk håndtere 
disse21, helt ligesom man bør gøre i alle andre naturprojekter. 



 
• Påvirkes de store dyrearters migration negativt ved at der opsættes hegn omkring 
naturnationalparker? Herunder om der ved opsætning af fx større hegn til elge vil være en 
forringelse af hjortevildtets migrationsmuligheder og hvad det eventuelt betyder for 
biodiversiteten? 
Hegn vil per definition forhindre migration af de arter de skal holde inde. For arter som visent, hest og 
okse kan man nøjes med relativt lave, åbne trådhegn, som minder om de hegn der minder meget om de 
hegn man typisk finder omkring mindre græsningsfolde. Sådanne hegn vil kun i minimal udstrækning 
påvirker andre arter, fx hjorte og mindre dyr. For elg kræves et højt hegn, der også vil hindre andre 
hjortearters spredning, med mindre man udtænker et design, der er selektivt for elg. Man bør også i elgs 
tilfælde kunne opsætte hegn, der er permeable for mindre dyr (fx via mindre åbninger eller 
faunatunneler). Uanset hegntype vil der typisk også være en hjortebestand i områderne udenfor de 
hegnede naturnationalparker, da hjorte jo trives bredt i det danske landskab. Derved bør hjortes 
migration og effekt i det danske landskab udenfor naturnationalparkerne ikke eller kun i mindre grad 
påvirkes, ikke mindst med tanke på, at hjortebestandene allerede i dag succesfuldt klarer sig i et dansk 
landskab, der er meget fragmenteret af veje, byer mm.  
 
• Kan der både forventes positive effekter for biodiversiteten af naturnationalparker, der 
udlægges i primært åbne landskaber og af naturnationalparker, der udlægges i skov med 
en allerede relativt høj biodiversitetsscore? 
Der forventes en positiv effekt af naturnationalparker med store planteædere både i åbne landskaber, i 
skov og ikke mindst på tværs af disse landskabstyper. Store planteædere er selvsagt nødvendige for at 
opretholde betydelige åbenhed i de åbne landskaber, jf. ovenfor. I forhold til skov er en stor del af arterne 
– bl.a. indenfor sommerfugle og karplanter – knyttet til skovlysninger, overgange og andre lyse dele af 
skovene (se fx https://bios.au.dk/forskningraadgivning/temasider/redlistframe/roedliste-
2019/levesteder/skov-og-krat/). De skarpe grænser imellem naturtyper, som vi ser i det danske 
landskab i dag, er kunstige og ugunstige for biodiversiteten. I naturlige landskaber ville der ingen reel 
adskillelse være mellem skov og åbne habitater, men derimod gradienter i tæthed af vedplanter, med 
betydelige indslag af lysåbne habitater (se fx 12,13,16). Derfor har brede udvalg af danske forskere løbende 
anbefalet, at store planteædere skal inkluderes ikke blot i åbne landskaber, men også i skovene for at 
fremme deres biodiversitet (se fx 1,22).  
 
• Vil udsætning af større planteædere i naturnationalparkerne kunne risikere at påvirke 
kvælstofbelastningen i et område negativt? 
Hvis de store planteædere er hegnede, så de ikke har adgang til marker i det omgivende landskab, og ikke 
får tilskudsfodring, så er der ingen måde, hvor de ville kunne tilføre ekstra kvælstof til et givent område. 
Tværtimod kan man forvente, at deres omsætning af organiske materiale ville fremme udvaskning af 
kvælstof. 
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