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Skovsyn i forandring
Mange mennesker er vokset op med en
forståelse af urskov som en tæt, mørk og
ufremkommelig skov. En menneskefjendsk
del af naturen uden liv. Dette syn på vore
skove er i hastig forandring. Meget tyder
på at fortidens skove var mosaiklandskaber
skabt af store dyrs græsning i samspil med
frie utæmmede naturkræfter. Disse kræfter
var f.eks. storme, der væltede træer omkuld, som et spil mikado, ild og brand som
raserede træerne eller vand, der samlede
sig i lavninger og gav ophav til moser. I
disse skove var der plads til livets frie udfoldelse både i form af kvadratmeter, men
også i form af stor variation i fugtighed,
temperatur, jordtyper og mængden af dødt
træ. Parametre der udspænder det økologiske rum, hvor arternes mangfoldighed
udfolder sig.
Det økologiske rum i mange af Danmarks skove er indsnævret til at tilgodese
en eller få arter, f.eks. bøg. Dette giver store
områder af ”søjlehaller”, hvilket kan være
smukt for øjet, men katastrofalt for arterne
knyttet til skovene. Siden 1950’erne er 12
arter af dagsommerfugle forsvundet fra
landet og flere af disse arter var tilknyttet
skov f.eks. enghvidvinge, terningesommerfugl og den sagnomspundne mnemosyne.
Denne tilbagegang kan tilskrives en ind
snævring af det økologiske rum, hvilket
resulterer i manglende levesteder. Den næste i rækken på sommerfuglenes castrum
doloris (da. smertens leje) bliver med stor
sandsynlighed rødlig perlemorssommer-

fugl. En art der tidligere var vidt udbredt i
løvskovene. Skovsynet har længe tilgodeset
menneskets nyttiggørelse af naturen. I denne sammenhæng har skovene skulle levere
træ på samme måde, som en kornmark
leverer korn. Prisen for denne nyttiggørelse
og medfølgende ensretning af det økologiske rum er, at arterne forsvinder for øjnene
af os og verden bliver et mindre magisk
sted at være menneske. Livets mirakel decimeres ganske enkelt.
Dette kalder på, at vi ser på vores
forvaltning af skovene i et andet lys. Genetikeren Theodosius Dobzhansky står fadder
til citatet: ”Intet i biologien giver mening
undtagen i lyset af evolutionen”. Arternes
evolution bør være udgangspunkt for vores
forvaltning af naturen. Forvaltningen vil
meningsfuldt kunne tage udgangspunkt i
arternes naturhistorie, særligt sammenspillet imellem arterne og hele økosystemets
udvikling. Tidens store strømning inden
for naturforvaltning kaldes rewilding og
handler om netop dette. Rewilding kan
kluntet oversættes til genforvildning. Dette
natursyn tager udgangspunkt i processerne bag biodiversiteten med fokus på
nøglearter, store sammenhængende naturområder og korridorer til at binde disse
sammen. Rewilding anvender, i min optik,
Dobzhanskys tanker om biologien til naturforvaltning ved genskabelsen af de vilde
processer, der ligger til grund for evolutionen og som skaber forskelligartethed i det
økologiske rum. En nødvendig konsekvens

af dette natursyn er et ophør af al skovdrift,
genetableringen af vand i skovene og introduktion af store græssere.
I de senere år er flere projekter med
skove og store græssere sat i søen: På Bornholm er der udsat bisoner i Almindingen,
i Lille Vildmose er der udsat elge og senest
er skovene ved Fussingø, vest for Randers,
lagt ud til natur med ambition om udsætningen af store græssere. Aarhus kommune
vil også på skovnaturens Danmarkskort og
derfor undersøges det nu, om skovene syd
for byen kan udlægges til vild skovnatur
med store græssere. Skovene syd for Aarhus rummer på nationalt plan en enestående artsrigdom og derfor et stort uforløst
potentiale for vild skovnatur. Udlægningen
af dette store skovområde til natur vil i
sandhed være vildt!
Vild skovnatur er ikke kun for rådyrets
smukke øjnes skyld, det er også for vores
egen skyld. Giver vi mennesker naturen en
smule plads, så vil livets mirakel udspille
sig for øjnene af os uden at vi skal røre en
finger. Kort sagt: fantastiske naturoplevelser til glæde for alle danskere. For en vild
natur er en rig natur. Vild natur rummer
nemlig både den befriende friske luft, livets
skønhed og de store fortællinger om liv og
død. Vild natur giver desuden mulighed
for dybe autentiske naturoplevelser, som er
essentielle for, at vi mennesker kan mærke
naturen i os selv og føle sammenhørighed
med den omgivende verden.
Med ønsket om mere, større og vildere
natur til alle.
Tobias Sandfeld, bestyrelsesmedlem i Jydsk
Naturhistorisk Forening
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