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I disse måneder gransker miljømini
steren syv forslag til kommende nati
onalparker. Forslagene er fremJagt i 
"Rapport fra Den Nationale Følge
gruppe vedr. national parker" fra 
marts 2006. Tre andre forslag er i spil 
på Friluftsrådets foranledning 
(www.friluftsraadet.dk/1 258). Derfor 
er det et meget passende tidspunkt at 
stille sig selv - og andre- spørgsmå
let " Hvad skal der egentlig ske med 
nationalparkernes skove?'' Det gjor
de Naturhistorisk Forening for Jyl
land ved at arrangere en konference 
over temaet d. 14 januar 2006. Ind
læggene ses her i hæftet. 

Nationalparl,skove - hvor? 
Men lad os først se lidt nærmere på 
de syv officielle nationalparkforslag 
(kort side 26) og de tre uofficielle na
tionalparkforslag (Lejre-området, 
Skjern Å, Tissø-Åmose Å).  Vi har 
lavet en grov og subjektiv oversigt 
over skovindholdet i de ti områder 
(Tabel 1 ). 

Vi ser her tre typer af nationalpark
skove, som kræver/fortjener hver sin 
intensitet af skov drift: l )  Uden skov, 
2) med noget skov og 3) med meget 
skov. Det er vores indtryk, at natio
nalparkforslag med meget skov - na
turligt nok - er drevet forholdvis eks
tensivt (naturskovsagtigt). De tre ty
per skal behandles herunder, startende 
med de "nemme". 

Skovløse nationalparker 
For to af områderne, Vadehavet og 
Skjern Å, er der tale om skovløse eller 

Figur 1. Døde stanuner gavner 
dyrelivet i skoven markant. Foto: Jon 
Feilberg 2004, Vrangeskov. 

Ingen Slwv Noget skov Meget skov Intensiv/ekstensiv 

Møn 
Læsø 
Mols 
Vadehavet 
Kong. Nordsjælland 
Thy 
Lille Vildmose 

Store Åmose 
Skjem Å 
Lejre/Rosidide 

x 

x 

x 
x 

x 

x 

x E 

x IlE 

x E 

IlE 

x E 

Tabel 1 .  Subjektiv vurdering af skovmængden (tv.) og driften (th.) i de ti 
mest omtalte nationalparkplaner på baggrund afprojektrapporterne. 

næsten skovløse landskaber, hvis na
turværdi netop er knyttet til det åbne 
landskab, hvor havets eller ferskvan
dets naturkræfter ønskes sileret frit 
spil i fremtiden. Her er det let at af
gøre: Disse nationalparker har ikke 
skov og skal heller ikke have det. 

Færrest mulige indgreb 
Fire nationalparkforslag rummer sto
re områder med - hovedsagelig eks
tensivt drevet - skov. 

Man kunne man forestille sig en ræk
ke ændringer i driften af denne type 
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Den nationale følgegruppes arbejde 
af Danmarks indsats på miljøom
rådet. Danmark skulle gennemfø
re den nationale strategi for biodi
versitet og lave en handlingsplan 
for naturbeskyttelse. Den skulle 
indeholde både kvantitative og 
kvalitative målsætninger. Det sat
te gang i tingene, og den daværen
de miljøminister Svend Auken 
nedsatte Wilhjelmudvalget i år 
2000. I udvalgets rapport anbefa
lede man større sammenhængende 
naturonU"åder, altså naturparker. 
Det var absolut ikke det eneste 
resultat af udvalgets arbejde; i 
rapporten var der talrige andre 
forslag til forbedring af den dan
ske natur. Når jeg præciserer det
te, er det fordi vi ikke må glenU"ne, 
at vi ikke skal rette alle vore mid
ler mod et bestemt mål. Det er 
nødvendigt at understrege dette, 
da der er risiko for, at den milliard 
kr., der var afsat til formålet, må
ske kommer til at gå til dieselfil
tre! Arbejdet skal spredes, så ikke 
alle pengene går til 2 eller 3 natio
nalparker; der er også behov for 
at støtte naturen andre steder. Jeg 

Bent Agerskov1 

Arbejdet med nationalparkerne ude 
i landet har været skelsættende. Der 
er 3 1  (oprindeligt 34) medlemmer i 
følgegruppen, og de har alle gjort et 
godt arbejde. Deres forudsætninger 
er yderst forskellige. De repræsen
terer alt fra landbrugsorganisationer 
til de grønne organsationer, DOF, 
idrætten og Friluftsrådet Opgaven 
har ikke været nem, men det ser ud 
til, at der kan opnås consensus. 

Tanken om nationalparker eller na
turparker er ikke ny. Den første 
gang ideen fremkom var ved fred
ningen af Tystrup-Bavelse Sø. 

Kulturministeriet rejste frednings
sagen i 1 962 med den bemærkning, 
at man ønskede en større naturpark. 
Det lykkedes ikke, fordi især Dan
marks Naturfredningsforening var 
imod. Det kunne gå ued over andre 
naturområder, fordi man ville kom
me til at operere med A- og B-natur. 
Denne indstilling prægede også den 
kommende tids diskussioner. 

I 1967 kom Naturfredningskommis
sionen med et forslag om at udvæl
ge 25-30 egnskarakteristiske land
skaber. De skulle styrke naturbe
skyttelsen og give befolkningen 
bedre adgang til naturen. 

I de følgende år blev flere arnråder 
på privat initiativ nævnt som natur
parker. Men der var stadigvæk stor 
modstand i de centrale naturfred-

ningsmyndigheder. Det spillede en 
rolle, at Danmark var intensivt ud
nyttet, og man havde ikke midlerne 
til bevarelse og naturgenopretning. 

I 1986 blev emnet taget op igen i 
form af et forslag til Folketings
beslutning om danske national
parker. Det blev fremsat i forbindel
se med et projekt om naturparker i 
det midtjyske Søhøjland. Det mødte 
betydelig modstand fra alle sider og 
blev opgivet. OECD rejste spørgs
målet om nationalparker i Danmark 
i 1 999 i forbindelse med evaluering 

Fig. l .  Tystrup-Bavelse onu·ådet var tidligt i kikkerten som nationalpark. 
Onu·ådet er dog ikke med blandt nationalpark-forslagene. Her ses den 
nordøstLige del omkring Tamose hvor Susåen helt ureguleret slynger sig 
gennem landskabet. Foto: Jon Feilberg, 2000. 

1 Formand for Den Nationale Følgegruppen ved1: nationalparker. Referent er Eigil Holm. 
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Fig. 2. De syv "ordinære" nationalpark-forslag. Foruden disse er Skjern Ådal, Roskilde Fjord og Åmose Å i spil på 
vegne af FriJuftsrådet. Illustration fra følgegruppens rapport, der udkom l .  marts 2006. 
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vil lægge vægt på, at man fortsætter 
arbejdet de steder, hvor man har la
vet pilotprojekter, også selvom om
rådet ikke bliver nationalpark. 

Begrundelsen for Wilhjelmudvalg
ets forslag var, at man kunne få 
bedre natur og styrke den tilstede
værende natur ved at skabe større 
sammenhængende naturområder. 
Endvidere var udfoldelsesmulig
hederne for friluftslivet vigtige. 

I Wilhjelmudvalgets betænkning 
blev der peget på Thy med de store 
klitland skaber, Vildmosen, Mols 
Bjerge med Stubbe Sø, 
Helligdomsklipperne, det sydfyn
ske øhav, Grib Skov og Esrom Sø, 
samt Høje Møn. Begrundelsen var, 
at disse områder repræsenterede en 
rig variation af nationale og inter
nationale beskyttelsesinteresser, og 
at de havde stor betydning for fri
luftslivet. Et andet argument var, at 
store dele af de udpegede områder 
var ejet af Staten. 

Hvis man skal skabe nationalparker, 
må man have mere med end de 
statsejede arealer. Her kan natio
nalparkerne blive et godt instrument 
til at vise, hvordan man kan skabe 
gode betingelser for de private jord
ejere, der bliver berørt af national
parkerne. Miljøministeren, Conny 
Hedegaard, har sagt: "Vi sætter ikke 
bare et skilt op med teksten Natio
nalpark, der skal virkeligt være en 
forskel". 

Wilhjelmudvalget påpegede, at Sta
ten skulle træffe beslutning om de 
nationale naturområder. De skulle 
udpeges som et led i regionalplan
revisionen, og man anbefalede at 
bruge M V J-ordningen og natUt·gen
opretningsmidler, eventuelle mage
skifter, fredning og statslige jord
erhvervelser til at skabe det nød
vendige grundlag for National par
ker. 

I regeringsinitiativet angående natu
rens fremtid i Danmark, som kom i 

Fig. 3. Skovudsigter som denne fra Velling Kalv i Midtjylland kunne - på 
længeres sigt - blive mere hyppige, hvis nogle af de store projekter blev gen
nemført. Foto: Jon FeiJberg, 2001. 

2002, blev det sagt, at naturen skul
le have bedre plads til at udvikle sig 
inden for større sammenhængende 
områder, så der kunne skabes bedre 
sammenhæng og dynamik. Der 
skulle være mulighed for bedre ad
gang til vild natur, hvor der var om
råder af særlig national og internati
onal betydning. Derfor startede man 
et antal pilotprojekter, der skulle 
spredes ud over landet. Muligheden 
for etablering af national parker 
skulle undersøges. Til arbejdet blev 
der bevilget 20 millioner kr., der 
kunne bruges til at udvikle ideer på 
to eller tre projekter. 

Friluftsrådet foreslog, at der skulle 
friluftsliv, produktionsforhold, kul
turmiljø og bydanneise med som 
vigtige elementer i en nationalpark. 
Det var nok grunden til, at man gik 
over til at tale om nationalparker i 
stedet for store sammenhængende 
naturonu·åder. Man ønskede at be-

vare det l iv, kultur og erhverv, der i 
forvejen var i national parkerne. 
Man fandt, at det danske kultur
landskab var en væsentlig del af den 
danske identitet. 
Wilhjelm-udvalget havde ønsket, at 
de nationale naturområder skulle 
udpeges i forbindelse med regional
planrevisionen i 2005. Men den da
værende miljøminister, Hans Chr. 
Schmidt, valgte i stedet en frem
gangsmåde, der var baseret på en 
høj grad af lokal medvirken og op
bakning fra lokalbefolkningen. Pi
lotprojekterne blev derfor igangsat 
med ganske få retningslinier, og 
uden en model for, hvordan en 
dansk nationalpark skulle se ud. 

Det var en vanskelig proces for den 
nationale følgegruppe at komme i 
gang, da de overordnede retnings
Iinier manglede. Friluftsrådet fore
slog 1 6  områder, idet hver amts
bestyrelse havde udpeget onu·åder i 
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deres eget amt. Den 1 7.2.2003 af
talte miljøministeren med Frilufts
rådet, at dette skulle være medfi
nancierende i projektet. Den Øgede 
bevilling gjorde det muligt at øge 
projekternes antal. Derved fik man 
følgende områder med: Thy, Lille 
Vildmose, Mols Bjerge og Møn. I 
det oprindelige forslag angående 
Mols var Stubbe Sø og Helgenæs 
med. Men befolkningen på Helge
næs ville ikke være med, og derfor 
blev området taget ud af planen, 
dog med den bemærkning, at Helge
næs kunne komme med, hvis be
folkningen ønskede det. 

Wilhjelmudvalget havde også øn
sket det sydfynske øhav som sam
menhængende naturområde. Men 
kommunerne og Fyns Amt gjorde 
stor modstand, og derfor kom om
rådet ikke med. Amtet har senere 
erkendt, at modstanden var en fejl ,  
men problemet er ikke løst endnu. 

Kommunalbestyrelsen på Læsø og 
de to Amtsråd, som forvalter Vade
havet, ønskede, at disse områder 
skulle med i pilotprojektfasen. Det 
blev tiltrådt. Derimod kunne Fri
luftsrådets ønsker om at medtage 
Roskilde Fjord og Skjern Å-pro
jektet ikke imødekommes. Men Fri
luftsrådet har selv finansieret under
søgelsesprojekter der, samt i Å mo
sen på Sjælland. Det er områder, 
hvor der er stor interesser for at få 
nationalpark. Overfor dette har vi 
miljøministerens udsagn om at der 
bliver l ,  2 eller 3 nationalparker. 

Udgangspunktet for pilotprojekterne 
var, at man fik en lokalt sammensat 
styregruppe. Miljøministeren ud
nævnte formændene i de 7 områclec 
Det var borgmestre og -i få tilfælde 
- formænd for de tekniske udvalg i 
amterne. Formanclen skulle selv 
sammensætte sin styringsgruppe. 
Formålet var, at styringsgruppen 
kunne drøfte, hvordan nationalpar
ken skulle se ud i deres onuåcle. Her
efter skulle de udarbejde en vision 
for indhold og afgrænsning af nat i o-
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nalparken. Den pilotprojekter og Fri
luftsrådets 3 projekter er sammen
skrevet af det samme konsulentfir
ma, så de er sammenlignelige. 
Følgegruppen måler de enkelte pi
lotprojekter ved at unelersøge i 
hvilken grad de lever op til de op
stillede kriterier, hvorefter politik
erne må foretage det endelige valg 
af 1-3 nationalparker. 

Først skal der laves en rammelov
givning, derpå en udpegning af mu
lige ormåcler, dernæst en grundig 
offentlighedsfase, hvor befolk
ningen tager stilling til mulige 
direktiver for en nationalpark. Der 
skal anbefales retningslinier for 
forvaltningsmæssige og lovgiv
ningsmæssige rammer. Løsninger
ne skal være lokale så langt som 
muligt. Dog skal nationale værelier 
stå over de lokale interesser. Der 
skal tages hensyn til Natura 2000 
og habitatdirektivet. 

Diskussion efter foredraget 
Flemming Thoming Lund. Jeg har 
hørt, at I fortrinsvis har undersøgt 
forholdene angående nationalparker 
i Holland. Det forekommer mig at 
være for snævert. 

Bent Agerskov. Vi har ikke været i 
Holland. Derimod har vi interesseret 
os meget for forholdene i England. 
Desuden har vi afholdt en internatio
nal konference; vi har haft næstfor
manelen for lUCN til at gøre rede for 
selve nationalparktanken. Vi har set 
på forholdene i Sverige. De har 
enorme naturområder og har kun na
t ionalparker i statsejede områder. Vi 
ønsker at have privatejede områder 
med, fordi vi ønsker større sammen
hængende områder, hvor dyrene kan 
vandre, samt korridorer mellem om
råderne. Vi har ikke kigget på Hol
land, det er Friluftsråclet, som har 
unelersøgt forholdene der. Vi har fi
nansieret en stuelietur til England. 

Karsten Thomsen, Nepenthes. Jeg 
forstår ikke helt, hvorfor I har valgt 
England, der ikke har nationalparker 

i IUCNs forstand. Og hvorfor følger 
I ikke IUCNs nomenklatur? I taler 
om korridorer i stedet for at arbejde 
med Biosfære reservater. 

Bent Agerskov. Vi følger en rent 
dansk model for national parker. Vi 
har opstillet en række kriterier, som 
alle stort set er enige om. Det hæn
ger også sammen med den sær! ige 
danske struktur, der ikke eksisterer i 
andre lande i Europa. Vi har ikke 
kunnet bruge IUCNs nationalpark
model, for det ønskede følgegruppen 
ikke. Der er stor vilje til at beskytte 
naturen, men også til at beskytte de 
borgere, der bor i nationalparkerne. 
Derfor kan IUCNs model ikke an
vendes, selv om der er sympati for 
den. 

Eigil Holm. Den naturlige plante
vækst i Danmark er løvfældende 
skov. Den form for natur er dansker
ne næppe interesseret i. I stedet øn
sker vi en natur, der er resultatet af 
gammeldags landbrug, altså enge, 
overdrev, græssede blomsterrige are
aler m. v. Hvad mener du om dette 
natursyn. 

Bent Agerskov. Jeg mener det sam
me som dig. Der skal tages hensyn 
til de folk, der bor i national parken, 
og de landmænd, der dyrker deres 
jord forsvarligt. Vi har lavet forsøg 
med store græssende dyr for at ska
be lysåbninger i skovene samt over
drev. Vi står fat på, et naturbeskyt
telsen skal være det væsentligste, 
men det udelukker ikke benyttelse. 
Det kan godt være, at de bølgende 
kornmarker og de gamle landbrugs
land er nostalgi, men den slags lancl
skaber står mit hjerte nærmest. 

Peter Wind. I Danmark hører natur
typer og kultur uløseligt sammen. 
Mange naturtyper er skabt af kultu
ren, f.eks. de lysåbne pletter i skove
ne og overdrevene, især i de tørre 
områder. Det er den mest truede na
tur i Danmark, det viser alle under
søgelser. Jeg er enig i det natur/kul
tyrsyn, du har fremlagt. 



Nationalparker og de grønne interesser 

Thomas Færgeman1 

Nationalparker skal "afgørende 
styrke nature11 og dens lilliligheder 
for udvikling"- citat: Miljømini
ster Connie Hedegaard i samråds
notits til møde med Folketingets 
Miljø- og Planlægningsudvalg 25. 
August 2004. 

Den udmelding var vi glade for i 
Danmarks Naturfredningsforening 
-og det er den udmelding vi fortsat 
vil henholde os til ,  når vi skal vur
dere, hvordan det videre forløb frem 
mod åbningen af de første national
parker bliver. 

Men først lidt baggrund: I septem
ber 200 l - l O dage i n den World 
T rade Center faldt- af rapporterede 
Wilhjelmudvalget. Udvalget var 
nedsat af daværende miljøminister 
Svend Auken med tidligere konser
vativ industrilllinister Nils Wilhjelm 
ved roret. Formålet var at komme 
med anbefalinger til hvordan den 
biologiske diversitet kunne fremmes 
i Danmark. Udvalget havde bred 
repræsentation af "t h e usual 
suspects"- det vil sige jordbrugsin
teresser, grønne interesserer, friluft
sinteresser samt lokale og centrale 
myndigheder. Udvalgets arbejde er 
enestående i den forstand at alle 
parter var enige. 

Udvalget fastslog indledningsvist i 
sin rapport, at naturen i Danmark 
har det rigtig skidt. De væsentligste 
problemer er: 

* Naturen har for lidt plads 
*Vandet er forsvundet fra land-

skabet 
*Næringsstoffer forurener 
* Lysåbne naturtyper gror til 
*Produktionen er for intensiv 
*Kontinuiteten mangler 
*Naturområderne er for små 
* Natur01måderne er for opsplitte

de 
*Miljøskadelige stoffer overalt i 

naturen 
* Invasive arter spredes 
*Klimaforandringer påvirker na

turen 

En meget væsentlig grund til denne 
ti lstand er det intensive landbrug i 
Danmark. Landbruget fylder 62% af 
landets areal og heraf er 92% under 
plov. Det er Europarekord. 

Udvalget fremkom med en lang ræk
ke anbefalinger. Nogle af 
hovedanbefaLingerne var: 

l. Etabler 6 nationalparker 
2. Udlæg 100.000 ha nye enge og 

overdrev 
3. Udlæg lO o/o af skoven til biolo

gisk mangfoldighed 
4. Skab forbindelser mellem natur

Olmåder 

Danmarks Naturfredningsforening 
stod bag rapportens anbefalinger
som alle andre. Med hensyn til natio
nal parkerne, så var foreningens 
holdning, at forslaget var rigtig in te-

1Danmarks Naturfredningsforening. Referent er Eigil Holm. 
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Fig. l .  Kæmpe-Bjørneklo og andre 
invasive arter er et stort problem 
mange steder, og vil fortsat være det 
i de kommende national parker. Foto. 
Jon Feilberg, 1996. 

ressant, fordi der er et åbenlyst be
hov for store, sammenhængende na
turområder, hvor naturen kan udvikle 
sig frit - men at der fortsat var, og 
er, en overhængende risiko for opde
ling af landet i en A og B natur. Såle
des at forstå, at hvis man udpeger 
national parker, så er der risiko for at 
hovedparten af midlerne til naturple
je og -genopretning går til parkerne, 
mens "den lille natur" i form af enge, 
overdrevsstykker, strandenge, heder 
og søer får lov at forfalde uden den 
nødvendige pleje og beskyttelse. 

Derfor har DN udarbejdet en vision 
for en national prioritering af natur
indsatsen - Fremtidens 1wtur i Dan
mark. Det er en bog, hvori der på 
geodætiske kort er indtegnet en sam
menllængende natur-struktur for hele 
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Fig. 2. Følgegruppens 7 nationalparkforslag samt placeringen af D N's 7 forslag fra bogen Fremridens natur i Danmark. 
Illustration fra følgegruppens rapport, der udkom l. arts 2006. 
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landet. Det er en vision om at 1 /3 af 
landarealet i kongeriget hengives til 
natur, og at denne natur rent fysisk 
hænger sammen. Bogens overordne
de hensigt er at pege på, hvordan og 
hvor, der kan skabes sammenhæng i 
naturen. De store naturområder knyt
tes sammen af brede, grønne korri
dorer, bestående af den allerede eksi
sterende natur og af genoprettet na
tur - naturnetværket DN forestiller 
sig, at visionen kan realiseres i løbet 
af de næste 15 -20 år. 

Kmtene indeholder oplysninger om 
naturens nuværende byggesten: Fre
dede områder, §3 ormåder, intematio
nale beskyttelsesonu·åder, fredskov, 
mm. 

Nationalparkerne skal i denne sam
menhæng ses som hjørnestene i den 
samlede struktur. Hjørnestene, hvori 
naturen har udfoldelsesmulighed, og 
hvmfra arter af dyr og planter kan 
brede sig gennem netværket til andre, 
stor sammenhængende områder. 

I bogen foreslår foreningen konkret 
udlæg af 1 4  nationalparker, nemlig de 
nuværende syv pilotprojektonu·åder 
(Læsø, Thy, Ll. Vildmose, Mols Bjer
ge, Vadehavet, Nordsjælland og Møn) 
samt 

Skagens Odde 
Ringkøbing Fjord og Skjern Å 

Det Midtjyske Søhøjland 
Det Sydfynske Øhav 
Smålandsfarvandet 
Åmosen, Tissø og Saltbæk Vig 
Nordbomholm 

Nu er det op til miljøministeren i 
første omgang - og i efteråret 2006 er 
det op til Folketinget - at gribe den 
bold, som kastes af den nationale føl
gegruppe for nationalparker og andre 
gode kræfter. l maj 2006 vil ministe
ren give Folketinget en redegørelse 
for hvad hun agter at gøre - og i ef
teråret vil hun fremsætte et egentligt 
forslag til en lov om national parker. 

Visionen for Danmarks Natutfred-

Fig. 3. Vestsjælland rummer store potentialer for sammenhængende 
naturmmåder. 

ningsforening er at få etableret en 
række national parker, der med tiden 
bindes sammen i et samlet naturnet
værk, der går fra Gedser til Skagen 
og fra Blåvandshuk til Bornholm! 

Diskussion 
Peer Høegsberg. Hvad er forskelle
ne på DN, Nepenthes og Friluftsrå
det med hensyn til brug af skovene. 

Thomas Færgemann. Skovene i na
tionalparkerne bør ikke være pro
duktionsskove. De bør have naturlig 
succession. Der kan dog være frøkil-

der, som bør fjernes. F.eks. breder 
contortafyrren sig kraftigt i Thy, og 
den bør holdes nede, da den ikke hø
rer hjemme i Danmark. Forskellene 
på DN og Friluftsrådet er minimale. 
Der er dog naturligvis nuancer i op
fattelsen. Forholdet til Nepenthes: 
Denne organisation har ønsket ind
førelse af store græsædere i Nord
sjællands skove. D N's opfattelse er, 
at dyrene skal komme af sig selv. 
Udsættelse af dyr i større målestok 
bør nok undgås. Men DN har dog 
sagt ja til bæverne i Jylland, for de 
kunne ikke komme helt fra Elben af 
sig selv. 

3 1  



Friluftrådets synspunkter 

Henning Enemark' 

Jeg er ansvarlig for det team, der har 
arbejdet med nationalparkerne de 
sidste ca. 3 år for at finde frem til 
Friluftsrådets holdninger. De fremgår 
af det følgende: 

En af de store fortjenester i natio
nalparkdiskussionen er den demo
kratiske kontekst, som diskussionen 
er indgået i. Den har gjort natur og 
natwforvaltning til et centralt emne 
i den aktuelle debat. 

Fig. l .  Friluftsrådet spurgte i slutnin
gen af 2002 de 1 5  amtsbestyrelser, 
hvor de med deres lokalkendskab 
mener, at stregerne skal slås for 
fremtidens National parker. Gennem 
en aktiv proces i hovedparten af Rå
dets amtsbestyrelser blev der fremsat 
1 6  bud på kommende nationalpru-ker 
samt deres indhold. Friluftsrådet er 
efterfølgende gået ind i dialogen i 
styregrupperne i de enkelte pilotpro
jekt-og undersøgelsesområder for at 
finde et for områderne fælles forslag 
til afgrænsning. Friluftsrådet bakker 
yderligere op om forslaget fra de lo
kale om at Vadehavets potentialer 
skal undersøges. 

'Danmarks Naturfredningsforening. Rejerent er Eigil Holm. 
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Kortet fig. l er udgangspunktet for 
Friluftsrådets ru·bejde med udpeg
ning af mulige nationalparker. Vade
havet er ikke udpeget, da vore repræ
sentanter mente, at det ville føre til 
for mange stridigheder. Men Vadeha
vet kom med i den endelige udpeg
ning, og det anser vi for en stor ge
vinst. Følgegruppen for Nationalpar
kerne (Skov- og Naturstyrelsen) øn
skede det. Da der manglede penge til 
undersøgelse af alle de udpegede 
områder, gik Friluftsrådet ind med de 
nødvendige midler. Derved blev an
tallet af områder udvidet fra tre til ti, 
og nu foreligger der rapporter, som 
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giver et godt grundlag for den endeli
ge udpegning af national parker. 
Beskyttelsen af naturen skal ikke 
nødvendigvis være lige stærk overalt 
inden for parkens 01måde. Vi ønsker 
udvidelse af national parkerne, idet 
de kan omgives af yderområder. Ker
neområder kan derefter forvaltes ef
ter IUCN kategori 3?, mens yderom
råder kan have mindre naturbeskyt
telse og forvaltes efter kategori 5. 

Der har været diskussion med 
IUCN, om hvordan man forstår de
res kategorier. Vi har haft møde 
med lUCN-komiteens vicepræsi
dent, Roger Crofts, derom. Der er 
nemlig bevægelse i synspunkterne 
med større hensynstagen til den be
folkning, der bor i onu-ådet. lUCN's 
kategori l -område er uden bebyg
gelse i den strengeste fortolkning. 
Den kan vi ikke helt leve op til. 
Men der er udpeget kategori 1 - og 
2-onu-åder i de danske nationalpar
ker efter en tillempet lUCN-modeL 

Fig. 3. viser et onu-åde, hvor det er 
lykkedes at udpege naturområder og 
korridorer mellem dem i samarbejde 
med landbruget. 

Skjern Å-projektet (Fig. 4) er det 
mest vellykkede projekt med hensyn 
ti l  samarbejde mellem landbruget 
og organisationerne. Fuld enighed 
er ikke opnået, men alligevel viser 
projektet, hvor langt man kan nå 
med samarbejde. 

Friluftsrådet ønsker, at nationalpar
kerne skal være åbne for befolknin
gen, så alle kan få gode naturople
velser. Det vil give folkelig forståel
se. Vi har iværksat undersøgelser, 
der skal vise i hvor høj grad frilufts
livet forstyrrer den vilde natur. Der
ved får vi et grundlag for det, vi 
kalder intelligent planlægning af 
aktiviteter i national parker. 

Orienteringsløb har give anledning 
til store diskussioner. Vi mener, at 
de eksisterende regler om, hvor og 
hvornår orienteringsløb må finde 

Fig 2. Kortet over Møn viser, at tanken først var, at erklære spredte områder 
for nationalpark. Men Friluftsrådet ønskede et samlet område, og det blev 
resultatet. illustrationen er hentet fra rapporten Møn som nationalpark 

Fig. 3. Eksemplet viser et område, hvor det er lykkedes at udpege såvel na
turonu-åder som korridorer mellem dem i samarbejde med landbruget. I-ill 
kerneområder, l -4 korridorer. Illustrationen er hentet fra rapporten Konger
nes Nordsjælland 
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sted, er et godt grundlag for kom
mende regler. 

Friluftsrådet foreslår et national
parkråd som redskab for ministeren. 
Vildtforvaltningsrådet kan bruges 
som model. Der skal være naturfag
lig ekspertise i rådet. 

Der er stor lokal interesse for natio
nalparkerne. Både kommuner og 
organisationer ønsker at have ind
flydelse på forvaltningen. Det bør 
lovgivningen sørge for. Der bør 
både være et nationalparkråd for 
alle nationalparkerne, samt lokale 
råd, herunder interessefora, der 
medvirker ved forvaltningen af en 
afgrænset del af national parken. 
Det kan være en borgergruppe som 
på Nyord, eller et råd af spejdere. 
Denne ide ønsker vi at udvikle yder- Figur 4. Skjern Å efter genopretningen. Foto Thomas Secl1er Jensen 2006. 
!igere. 

Planerne skal underlægges Natura 
2000, vandmiljøplaner m.v. De skal 
være overordnet de enkelte kommu
neplaner. 
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Den overordnede nationalparkplan 
skal godkendes af ministeren. 

Friluftsrådet har ikke lagt sig fast 

på hvilke national parker, der skal 
udpeges nu. Men vi ønsker, at de 
skal være så forskellige som muligt, 
og at der skal være mulighed for 
oprettelse af flere nationalparker. 



Metoder til vurdering af biodiversitet i skove 

Jesper Fredshavn1 

I Danmark er skovene er en trængt 
naturtype, ligesom det lysåbne land. 
Vi har nu mulighed for at gøre no
get for skovene i forbindelse med 
diskussionen om national parker. 
Danmark har forpligtiget sig inter
nationalt til at tage vare på vor na
tur, senest med habitatdirektivet. 
Habitatdirektivet har udpeget en 
række naturtyper fra både det lysåb
ne land og i skovene, som kræver 
særlig hensyns tagen; og Danmark 
har udpeget ormåder, hvor disse na
turtyper er omfattet af en særlig be
skyttelse, de såkaldte Natura 2000-
onu·åder (fig. l ) .  Det værktøj jeg 
her skal omtale, er netop udviklet til 
at vurdere tilstanden og forvalt
ningsbehovet for disse naturtype r. 

Der er behov for et værktøj til at 
vurdere naturtilstanden, opstille 
målsætninger og måle effekten af 
den forvaltning vi foretager. 

Wilhjelm-udvalget pegede på beho
vet for større nationale naturområ
der ud fra ønsket om at bevare de 

Fig. l. Natura-2000 områder i 
Danmark. Rød skråskravering = 

habitatmmåder, blå skråskravering = 

fuglebeskyttelsesområder, vandret 
skravering= ramsaronu·åder. 

d 

ø/ 
-

sjældne og truede arter, beskytte 
økosystemer og naturlige udvik
lingsprocesser, sørge for sammen
hæng og kontinuitet, samt give op
levelsesmuligheder for friluftslivet. 
Der kan sagtens være modsætninger 
i alle disse behov, og derfor er prio
ritering i de enkelte områder nød
vendig. Det værktøj jeg vil præsen
tere kan netop benyttes i denne pri
oritering. 

Wilhjelm-udvalget påpegede, hvor 
indsats var nødvendig, og hvem der 
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1Seniorrådgive1; Ph.D. afd. f Vildtbiologi og Biodiversitet, DMU, Kalø. Referat: Eigil Holm 
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skulle gøre det. Landbruget skulle 
stoppe gødskning og sprøjtning af de 
lysåbne arealer, samt reducere ammo
niakudledningen, der er et vældigt 
problem for den danske natur. Skov
bruget skulle gå over til mere natur
nær skovdrift, samt udpege område 
med urørt skov, arbejde på naturlig 
selvforyngelse og naturlig successi
on, samt arbejde på at genskabe den 
naturlige hydrologi i landskabet. 

Hidtil har der været meget fokus på 
naturgenopretning, for her kan alle 
se, at der sker noget, og politikerne 
kan vise, at de gør en indsats. Når 
man arbejder med at bevare det ek
sisterende, ser det ikke ud af noget, 
og er følgelig ikke så interessant. 
Men ikke desto mindre er det abso
lut det vigtigste indsatsområde, for 
uden beskyttelse går de værdifulde 
områder tabt! 

For at bevare den eksisterende na
tur, skal den kortlægges og beskJi
ves. Der skal opstilles målsætninger 
for, hvordan disse naturonu-åder 
skal udvikle sig, og hvordan for
valtningen skal udformes. Det lyder 
enkelt, men er alligevel nyt i dansk 
naturforvaltning. Der er behov for 
et system, der kan bruges i hele lan
det, og som er entydigt og giver et 
sammenligneligt resultat. Desuden 
skal der være mulighed for at kunne 
gå tilbage og se, hvilke data og hvil
ket grundlag, der ligger til grund for 
den forvaltning, der blev foretaget. 
Endelig skal systemet være enkelt 
og billigt. 

På DMU har vi udviklet et sådant 
system for habitatnaturen, altså den 
natur, der er omfattet af habitat
direktivet Det er færdigt til brug 
for de lysåbne arealer, og vi er ved 
at gøre det klar til brug i skovene. 
Metoden er udviklet direkte til brug 
på habitatdirektivets naturtyper. 
Den skal anvendes i den basisanal y
se, der foretages ifølge den nye lov 
om MiljømåL Metoden kan sagtens 
bruges i mange andre sammenhæn-
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ge, hvor der er behov for en vurde
ring af ti lstanden, opstilling af mål 
og den efterfølgende udvikling, 
f.eks. ved naturgenopretningspro
jekter, ved VVM-projekter og i de 
kommende national parker. 

I 2005 og 2006 gennemføres en 
kortlægning af alle habitatdirek
tivets skovnaturtyper i Natura 2000 
onu-åderne. Den står Skov- og Na
turstyrelsen for. Der er udpeget i alt 
254 Natura 2000-områder (fig. l )  
på basis af de 60 habitatnaturtyper, 
der findes i Danmark, samt de ca. 
40 arter, der er særligt overvågning
skrævende. På landjorden er udpe
get i alt ca. 3000 km\ svarende til 
7,4% af Danmarks landareaL Skov
kortlægningen bruges sanunen med 
amternes basisanalyse af det åbne 
land til en vurdering af Natura-2000 
områderne, men også t i l  udpegning 
af et nationalt stationsnet for skov
naturen. De intensivt overvågede 
stationer skal undersøges hvert år i 
perioden 2007-09, mens de eksten
sivt overvågede stationer kun un
dersøges en gang i hver overvåg
ningsperiode på seks år. 

Udover skovnaturen overvåger Am
terne den lysåbne natur og agerlan
dets småbiotoper fra 2004-09. 
Overvågningen foretages stikprøve
vist, således at halvdelen af over
vågningsstationerne er inden for og 
den anden halvdel uden for habi
tatonu·åderne. I alt overvåges godt 
200 intensive stationer og knap 800 
ekstensive stationer. 

Der er l O  skovtyper, som vi be
skæftiger os med i Natura 2000 
sammenhæng. Det er en kl ittype 
med selvgroet skov, 4 bøgeskovsty
per, 3 egeskovstyper, en skovbevok
set tørvemose, samt elle-askeskov. 
De kriterier, der ligger til grund for 
udpegningen, er at skoven skal være 
naturlig (helst) med hjemmehørende 
arter, også de sjældne. Det dækker 
både naturskov og kulturskov, der 
ikke har plantagekarakter. 

Fig. 2. Fruesko (Cypripedium 
cafceofus) overvåges i Danmark. 
Foto: Jon Feilberg 2006. 

Når vi vurderer naturtilstanden, 
bruger vi de samme 5 kvalitetsklas
ser som vandrammedirektivet Klas
se l er høj naturtilstand tæt på det i 
dag optimale, og klasse 5 er dårlig 
naturtilstand, hvor det kan være 
vanskelig at erkende naturtypen. 
For at få det til at passe med habi
tatdirektivet, der kun har to katego
rier, gunstig og ugunstig bevarings
status, svarer klasse l og 2 til gun
stig tilstand og klasse 3-5 er ugun
stig tilstand. Når vi bedømmer, bru
ger vi en referenceskala fra O til l ,  
som vi derpå omsætter til de 5 klas
ser. Vi vurderer ved hjælp af indika
torer og ser på de trusler, naturty
perne er udsat for. 

Wilhjelm-udvalget beskJev trusler
ne mod den danske natur. Vort land
skab er for produktivt. Der er dræ
net for meget, med det resultat, at 
der er for lidt vand. Der er gødet og 



sprøjtet så meget, at land og vand 
indeholder for mange miljøskadeli
ge stoffer. Naturen er trængt tilbage 
til små områder og opsplittet, så dyr 
og planter har vanskeligt ved at 
vandre mellem områderne. Kontinu
iteten i naturområderne er brudt. 

Vi bruger følgende indikatorer til 
vurdering af tilstanden: Arealfor
hold, struktur- og funktionsforhold, 
og karakteristiske arter for naturty
perne. For skovene omfatter struk
turelementerne tre kategorier, der 
beskriver skovstrukturen, kontinui
teten og driftsforholdene. Skov
strukturen omfatter skovbrynets ka
rakter, andelen med lysninger, eta
gering, arealandel med bar jord og 
forekomsten af invasi ve træer og 
urter. Kontinuiteten beskrives ved 
forekomsten af store træer, begro
ning med mosser og laver, samt 
forekomsten af spættehuller og na
turlige huller. Desuden er forekom
sten af dødt stående og liggende ved 
en vigtig indikator for kontinuiteten 
og levemulighederne for mange ar
ter. Driftsforholdene omfatter plant
ningspræg, jordbearbejdning, køre
spor, og ændringer i hydrologien 
samt brugen af ældre driftsformer 
såsom græsning og stævning. På 
grundlag heraf anbringes skoven i 
en af de fem kategorier. 

De enkelte indikatorer har forskellig 
betydning i de forskellige naturty
per, og indgår med forskellig vægt i 
den samlede analyse. Vi bruger for
uden de strukturelle indikatorer 
også sammensætningen af træ- og 
urtearterne, hvor de mest følsomme 
arter vægtes højst, fordi de netop 
stiller specielle krav ti l deres vokse
sted. 

Ti 1standsvurderingerne er således 
baseret på mange indikatorer, der 
alle er sammenlignelige og reprodu
cerbare. 

Strukturvurdering og vurdering på 
grundlag af arter er begge vigtige 

Fig. 3. Artsrig, åben skov med mange døde stammer. Strødam i Nordsjæl
land. Foto: Søren Christoffersen 2006. 

redskaber, når man bedømmer et 
områdes fremtid. Når et område for
ringes, kan det ses på strukturen før 
det ses på artscliversiteten. Mange 
arter, særligt de flerårige urter og 
træer, vil længe være tilstede på lo
kaliteten selvom der er sket en for
ringelse af levemulighederne, men 
forsvineler til sidst, fordi der ikke 
sker ny opvækst. Vurdering af 
strukturen sammenholdt med arts
indholelet kan derfor vise os både 
hvad der er sket, hvorelan udviklin
gen vil fortsætte, og hvilke biologi
ske værdier, der vil gå tabt. 

Vi lod 40-50 kursusdeltagere vurde
re de samme områder. Overens
stemmelsen var så stor, at vi kunne 
anbefale amterne at bruge dette 
værktøj på de 254 Natura 2000 om
råder, som de kortlagde i 2004-05. 
Sammen med Skov- og Naturstyrei
sens kortlægning af skovhabitaterne 
vil dette datamateriale være af me-

get stor værdi for den videre for
valtning og mulighederne for at føl
ge udviklingen på de enkelte arealer. 

Diskussion efter foredraget 
Jens Reddersen. Hvorelan får dit sy
stem begrebet fragmentering ind. 
Motorveje og byudvikling samt an
den infrastruktur fragmenterer land
skabet og skærer skove over. Det går 
ud over hasselmus og andre sjældne 
arter, der har svært ved at sprede sig. 

Jesper Fredshavn. Systemet er ikke 
fuldstændigt dækkende. Men hvis 
man f.eks. undrer sig over, at et om
råde mangler arter, der burde være 
der, må en efterfølgende analyse af 
lanelskabet kunne afsløre, hvad årsa
gen er. 

NN. Hvordan indgår arealer i dit sy
stem? 

Je;per Fredshav11. Vi brugte arealer 
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i systemet. Men man skal passe på 
ved vægtningen af dem. Hvis en god 
lokalitet er på et lille areal og det 
vægtes i forhold til et stort areal, bli
ver det lille til en middelmådig loka
litet, og det er ikke meningen. Loka
l iteterne plottes ind på et kort, så vi 
kan lave en geografisk analyse. 

Flemming Thorning-Lund. Jeg me
ner, at det system, du har lavet for 
vurdering af det åbne land, og som I 
er ved at lave for skove, virker sær
deles brugbart. Man kan sammenlig
ne udviklingen år for år. Efter amter
nes nedlæggelse går ti lsynet med §3-
områderne over til kommunerne. Der 
bliver behov for, at folk, der ikke har 
samme faglige niveau som DMU el
ler amterne, kan vurdere disse områ
der rimeligt sikkert. Det kan også 
tænkes, at amatører fra DN, DOF 
m.v. kan deltage. Hvor langt er I med 
at tilpasse vurderingssystemet til den 
nye t ilstand? 

Jesper Freds havn. Den enkelhed, der 
er i dette system, gør det muligt at 
anvende det på §3-områdeme. Vi ar
bejder på at kunne tilpasse systemet 
til større områder, så kommunerne 
kan bruge det i deres forvaltning. Det 
kræves dog, at de, der bruger syste
met har et stort artskendskab. For 
strukturparametrenes vedkommende 
er det enkelt at foretage vurderingen, 
og næsten enhver kan gøre det. Sy-
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stem et har en stor gennemslagskraft, 
og det er vigtigt at mange bruger det 
t i l  vurdering af naturens t i lstand. 
Danmark er jo grønt og frodigt, og 
derfor er der mange, der mener, at 
naturen har det godt. En nøjere vur
dering vil ofte vise det modsatte. 

NN. Hvilke andre systemer findes i 
udlandet? 

Jesper Fredhavn. Systemet er unikt 
for Danmark. Der er stor interesse 
for det i udlandet. Der er mulighed 
for at overføre DMU's system ti l  
hele EU. Selve konceptet kan umid
delbart overføres. 

Niels Viderø. Hvad er det for natur
typer, der er mere værd end andre? 
Hvem har ret til at foretage denne vur
dering? Poul Henningsen sagde en 
gang, at mælkebøtterne på Enghave 
Plads og gråspurvene i tagrenden var 
lige så god natur som alt andet. 

Jesper Fredshavn. Poul Hennings
ens udtalelse har sat sig stærke spor 
i dansk naturforvaltning, ja næ1mest 
virket ødelæggende. Derfor var det 
befriende, at EU lavede en liste over 
det, der skal bevares (Natura 2000). 
Den er ikke ti l  diskussion. Så læn
ge det blev hævdet, at al natur er 
l ige god, kunne naturforvaltningen 
ingen vegne komme. Men nu kan 
man s ige, hvi lken natur man vi l  

Fig. 4. Eremitbillen (Osmodenna 
eremita) overvåges i Danmark. 

h ave, og arbej de hen mod den. 
Vandmi lj øfolkene har gjort arbej
det, de ved hvad de vil  have, og er 
kommet et godt stykke vej i den rig
tige retning. 



Bier i vore skove 

Eigil Holm' 

Honningbier er skovdyr, der bygger 
deres bo i hule træer. I naturskove er 
der altid hule træer, men i nutidens 
danske skove er de fældet, fordi de 
ikke kan sælges til andet end brænde. 
Derfor er der næsten ingen vilde bier 
i skovene. 

Imidlertid er skovenes urter og bierne 
tilpasset til hinanden. B ierne henter 
deres føde i blomsterne, der til gen
gæld bestøves af bier og andre insek
ter. Der er meget lidt vind i skovbun
den, og derfor er mange urter afhæn
gige af insektbestøvning frem for vind
bestøvning. Mange buske og træer er 
også insektbestøvede, f.eks. pil, hyld, 
kvalkved, æble, kirsebær, ahorn og 
spidsløn. Honningbierne er de effekti
veste bestøvere, fordi de er i virksom
hed fra tidligt forår til sent efterår, og 
fordi de samler forråd. Der er 50-
75.000 bier i et bistade om sonuneren. 
Bestøvningen medfører frugtsætning; 
hvor der er underskud af bier, bliver 
frugtsætningen mangelfuld. 

Frugterne er vigtige for pattedyr og 
fugle, altså også forjægerens vildt. Vil 
man have et rigt dyreliv i skov og hegn, 
bør man sørge for, at der er honning
bier. Da man ikke kan plante hule træ
er, og da det varer årtier, før de dan
nes i en naturskov, må man invitere 

Fig. J (til venstre).Træstamme med 
bifamilie, udsavet af træet og ud
skåret som biavlens helgen, St. Ni
colaus. Polen. På tysk hedder et bi
stade "Bienenstock". Stock = træ
stamme. 

l' Formand for Naturhistorisk Forening for Jylland , biavle1: 

Flora og Fauna 112(2): 39-42. Århus 2006 

Fig. 2. Også i Danmark har man 
brugt at save et stykke træstamme 
med en bifamilie ud af træet. Her en 
illustration fra Hans Herwig: 
Anvisning om Biavl. København 
J 649. Man ser træstammerne med 
bierne opstillet under tag. Staderne 
er så tunge, at der skal to mand til at 
transportere dem. 

biavlerne til at sætte deres stader i sko
ven. 
Det skal bemærkes, at værdien af bi
ernes bestøvning er mange gange stør
re end værdien af honningproduktio
nen. 

Biernes krav til siwven 
B istaderne opstilles, så bierne får de 
bedste betingelser. De flyver kun ud, 
når der er over 10° lufttemperatur ved 
flyvebrædtet, og det opnås hurtigst, 
hvor der er læ. Hvor der vokser Lund
Rapgræs og Enblomstret Flitteraks, er 
der for meget vind. Solen skal kunne 
ramme bistaderne i hvert fald morgen 
og formiddag. Lavninger bør undgås, 
for der samler kold luft sig. 

Bierne skal også have adgang til 
vand, helst tæt på staderne. B ierne 
kan nemlig først bruge deres honning 
til foder, når den er fortyndet med 
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Fig. 3. Træer med insektbestøvning samt Hvid-Kløver. Bierne spiller en væsentlig rolle for frugtsætningen. lll. Eigil Holm. 



Fig. 4. Lundrapgræs (til venstre) og 
Enblomstret flitteraks. Hvor disse 
græsser står i skovbunden, er der 
træk af kolde vinde. Her bør man 
ikke opstille bistader. III .  Eigil 
Holm. 

Fig. 5. B istader i skovlysning i Norge. 

vand. Honningen i bistadet indehol
der kun 20% vand eller mindre, for 
ellers går den i gæring, men den skal 
have et vandindhold på 60%, når den 
skal bruges til foder. Hvis bierne 
skal flyve flere hundrede meter til 
vandet, spilder de for meget tid på 
vandhentning. 

De bedste steder til bierne er skov
lysninger, gerne på bakketoppe eller 
sydvendte skråninger. 

Biavlerens ønsker 
Bistaderne efterses med ca. en uges 
mellemrum i sæsonen. I marts-april 
undersøger biavleren stadernes til
stand, renser døde bier ud og fjerner 
døde familier. Eventuelt fodres med 
sukkervand. Frajuni til august hø
stes honning 1 -3 gange fra hvert bi
stade. Hvor der er lyng, høstes lyng
honningen i september. Årets arbejde 
slutter i oktober med behandling mod 
varroamiden. 

Biavleren skal kunne køre helt hen 
til bistaderne, for materiellet er 
tungt, især honningmagasinerne. En 
sækkevogn bør kunne køre mellem 
bilen og staderne. Gode veje er nød
vendige. 

Statsskovene opkræver afgifter af 
biavlerne. I betragtning af biavlens 

værdi for skovene bør denne afgift 
falde bort. Statsskovene bør være 
åbne for biavlere, så de får tilladelse 
til opstilling af bistader, blot de be
der om det. Skovfoged og biavler 
skal være enige om bistadernes pla
cering. 

Biavlen giver kun fordele til skoven, 
og det koster blot skoven ganske lidt 
at hjælpe biavleren, faktisk ikke me
get mere end et nik, når biavleren 
spørger om lov til at stille bistader i 
skoven. Til gengæld kan skovens 
folk kræve, at bierne er fredelige, så 
de ikke stikker de forbipasserende. 
Det ønske kan let opfyldes, for man 
kan købe dronninger, der får frede
ligt afkom. 

Bistik 
Hvad nu, hvis skovgæster klager 
over, at de er blevet stukket af en bi? 
B istik er ubehagelige, men ikke farli
ge. Risikoen for at dø af bistik er i 
flere lande opgjort til l ud af 1 5  mil
lioner. Det vil sige, at der vil dø en 
dansker af bistik hvert tredje år. 
Chancen for at vinde en mill ionge
vinst i Lotto er langt højere, ca. 1 00 
danskere vinder en sådan gevinst 
hvert år. Altså er risikoen for at vin
de den store gevinst i Lotto 300 gan
ge større end risikoen for at dø af 
bistik. 

Fig. 6. Bistader opstillet, så de er lette at køre til. 



Fig. 7. Bien har stukket og er ved at rive sig løs fra sin 
brod, der bliver siddende i huden. Giftkirtlen sidder ved 
brodden og pumper gift ind i huden. Foto: Eigil Holm. 

Fig. 8. Forfatteren stukket af en bi. Hævelsen 
svandt på et kvarter. Foto: Eigil Holm. 

B ier stikker ikke, når de er på arbej
de. Det sker kun, hvis folk går for 
tæt på stader med ufredelige bier el
ler hvis de åbner staderne. 

Når bien stikker, bliver brodden sid
dende. Den skal straks fjernes, for 
ellers bliver broddens muskler ved 
med at pumpe gift i såret. Hvis en 
gedehams stikker, bliver brodden 
ikke siddende, for gedehamsens brod 
har ingen modhager, i modsætning til 
biernes. Hvis skovgæster klager over 
bistik, må skovens folk stille to 
spørgsmål. Det ene er: Blev brodden 
siddende i huden eller i tøjet? Det 
andet spørgsmål lyder: Var der bista
der indenfor synsvidde. Derefter kan 
det afgøres, om det var en honningbi 
eller en gedehams, der stak. I de fle
ste tilfælde må bierne frikendes. Men 
skovens folk skal vide, at de fleste 
mennesker ikke kender forskel på 
bier og gedehamse. 

Diskussion 
Karsten Thomsen. Bør man holde 
bier i stader i skovene? De konkurre
rer med de 246 andre biarter, der vel 
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kunne klare bestøvningen. 

Eigil Holm. Lad os tale om det, når 
vi har fået hule træer igen om lOO år. 
Indtil da mangler man honningbien i 
skovene, og det klares ved at have bi
stader. 

Peter Wind. Burde man satse på at få 

den oprindelige brune bi igen? 

Eigil Holm. Det lader sig ikke gøre. Den 
er opblandet med mange andre racer og 
kan kun delvist genskabes ved forædling. 
B ierne kan selv lave lokalracer, der sva
rer til de nutidige forhold. Da de er gan
ske forskellige fra forholdene i skovene 
for 200 år siden, vil de gamle lokalracer 
ikke kunne genskabes. 

Fig. 9. Får vi bjørne og hule træer igen, skal vi måske beskytte bierne 
med ophængte køller, der falder på bjørnen (Olaus Magnus 1 555). 



Nationalparker - et skalkeskjul for 
kommercielle interesser 

Esben Møller Madsen1 

Sprogligt hel{Seri: 

-naturnært 

-nationalparl{ 

Visse ord har den egenskab, at de 
signalerer noget som l )  umiddelbart 
opleves så positivt, at det ikke kræ
ves nærmere forklaring og 2) samti
digt signalerer, at kritik vil blive op
fattet som dårlig tone. Derfor får 
man aldrig en tilbundsgående analy
se og kritik, hvilket indebærer, at 
man dels træffer dårlige beslutnin
ger i og med grundlaget ikke er ble
vet analyseret og diskuteret grun
digt, dels at disse dårlige beslutnin
ger indebærer at ordene devalueres. 

Formålet med disse indledende ord 
er derfor at skabe plads til kritik og 
analyse, så man ikke automatisk 
bliver sat i bås som modstander, 
blot fordi man insisterer på, at selv 
positive ord og begreber skal kunne 
underkastes kritik. 

To af disse forheksede ord er natur
nært og nationalpark. Et tredje ord 

1Skovride1; Trollesholm Gods, Skåne. 

på l isten kunne være Henning Ene
marks begreb "intelligent planlæg
ning". Sidstnævnte anvendes jo ikke 
for at beskrive metoden, men for at 
få modstanden mod planlægning 
reduceret udfra tankegangen: Hvem 
kan være imod intelligent planlæg
ning. 

Tilsvarende kan ingen være imod, at 
vores naturanvendelse skal være 

"
naturnær". Men hvad dækker det 

egentlig over? Problemet er, at en
hver som stiller sig kritisk også skal 
bruge kræfter på at forklare, at man 
ikke er imod naturen, men blot øn
sker en analyse. Men da er de fleste 
desværre " stået af', og man har 
fået placeret sig selv som modstan
der. 

Nationalpark er et ord i samme 
klasse som naturnært: Man kan næ
sten ikke være imod det uden at 
være en håbløs kværulant. Samti
digt må jeg - med en delvis svensk 
bagrund og nabo til en svensk na
tionalpark (Soderåsens National
park) - imidlertid fastholde, at det 
er svært at associere noget dansk 
med begrebet nationalpark. Mulig
hederne for at lave nationalparker i 
Danmark findes egentlig ikke - og 
gør man det alligevel, så vil det ikke 
have meget med nationalparker at 
gøre. MEN, ordet er godt og 
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signalerer noget, man gerne vil have 
og derfor også kan bruge - bl.a. i en 
politisk proces, hvor kravet om 
virkelighedsindhold jo ikke er så 
stort. Man kan om nationalparker 
også sige: 

NATIONALPARK 

-et ord som søger 
en anvendelse 

Men nu er den bundne opgave at 
forholde sig til det foreslag som 
foreligger og herudfra bestemme 
hvad en nationalpark kunne tænkes 
at blive i dansk forstand. Jeg har 
naturligvis søgt et svar ved at læse 
de mange rapporter om en m et. 
Trods de umådeligt mange sider 
man må gnave sig igennem - unød
vendig ordrigt i øvrigt - får man 
ikke noget klart svar, tværtimod. 

Og hvorledes skal så den megen uklar
hed tolkes ? Man kan næsten ikke 
undgå at ane uråd - hvad er det egent
lig, man vil prakke danskerne på? 

Figur l .  Er det mest varm luft man 
vil prakke danskerne på? 
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Figur 2. Forhold mellem indsats og resourceudnyttelse i skovbruget 

B 

A 

Dyrknings
intensitet 

Dyrkningsintensiteten er et udtryk for de anstrengelser man gør sig for at nå de mål , man har mht. udnyttelsen. 

Resourceudnyttelsen er et udtryk for i hvor høj grad man når sine mål -det har i traditionel forstlig sammenhæng 
været gavntræprocenten. (dvs. den andel af træproduktionen, som kan anvendes industrielt). Kurven skitserer hvor
ledes sammenhængen kan være: Historisk ( B) var der ekstrem mangel på træ og arbejdslønnen lav, hvilket kunne 
forsvare, at man gik langt i sin dyrkningsintensitet og drænede moser efter alle kunstens regler, plantede hver eneste 
m2 osv., - altsammen i sine bestræbelser på at skabe det man så katastrofalt manglede. 

Situationen A beskriver en situation hvor relationen mellem produktionsfaktorerne er ændret - især arbejdslønnen, 
hvilket har den naturlige konsekvens, at der er grænser for, hvad man forventer er lønsomt. Det vil indebære, at 
mange arealer vil opgives og mange metoder ændres (ekstensivere). 

Når man alligevel måske bliver i punktet B eller omstillingen går langsomt, er det fordi der er blevet skabt en traditi
on (kultur), hvor målestokken snarere er den dyrkningstekniske end den økonomiske. 

Det tredje punkt ( C) kan være en beskrivelse af hvor S&N's naturnære skovbrug vil være. I forhold til A vil gavn
træprocenten falde markant (lavere produktion og ringere kvalitet). Man anser sig hermed kunne imødekomme alle 
ønsker m h t økologi, friluftsliv  og produktion. Prisen er dels en forringet resourceudnyttelse, og vi ved ikke om øko
logien egentlig bliver bedre; desuden bliver det triste monotone skove uden variationer, som sikkert ikke er attraktive 
for friluftslivet. Det er i hvert fald et stort spørgsmål, om man får mere end i A bortset fra en mindre gavntræpro
cent. 

44 



Selv om nationalparkbegrebet ind
holdsmæssigt er "varm luft" og må
ske en døgnflue, så bliver man nødt 
til at forholde sig til det. Det kan 
blive et politisk prestigeprojekt og 
om ikke andet, kan det jo bruges i 
en magtkamp indenfor den grønne 
sektor: Hvem skal bestemme over 
landskabet? 

Med dette som baggmnd, vil jeg se 
nærmere på nationalparkernes ind
hold mht. skovene - som jo er da
gens tema. 

Min indgangsvinkel er her SKOV
BRUGS-SYNSVINKLEN: Hvor
dan skal/kan skovbruget ud fra en 
driftsmæssig synsvinkel og uafhæn
gigt af ejerskabet se ud i en natio
nalparksammenhæng ? 

Desværre finder man - heller ikke 
her - meget svar i de mange sider, 
hverken under afsnittene om natur 
eller under jordbrugs- eller er
hvervsafsnittene. Trods skovenes 
store arealandel af nationalparkerne 
står der nærmest ingenting om, 
hvordan skovdriften tænkes at bli
ve. Naturligt for Vadehavet - men 
ejendommeligt for fx Nordsjælland. 
For Thy nævnes bare, at driften skal 
være naturnær. Med andre ord: Man 
bliver ikke meget klogere på, hvilke 
tanker der findes om skovbrug ved 
at læse rapporterne. 

Det indebærer på den anden side 
den fordel, at banen er fri for egne 
reflektioner om sagen. 

Udgangspunktet kan her være prin
cipskitsen i figur 2 med ledsagende 
tekst. 

Ud fra den kan man sige OK, det 
spil ler ikke nogen stor økonomisk 
rolle, om man går fra et traditio
nelt skovbrug (punkt A) t i l  et så
kaldt naturnært skovbrug (punkt 
C). Det har vi  råd ti l .  Vi har aldrig 
været rigere. Imidlertid er der 
mindst tre ting man må notere sig 

eller gøre sig klart: 

l )  Der findes ikke noget empirisk 
underlag for naturnært skovbrug. 
Det er en spekulativ skrivebords
konstruktion. SNS' s  overgang er 
derfor en dramatisk og risikofy Id t 
driftsændring. 

2) Vi bliver nødt til at reducere vort 
behov for gavntræ, substituere det 
eller satse på, at vi kan få det bill igt 
fra troperne eller andre steder. Syns
punktet har en etisk dimension, som 
kræver større opmærksomhed end 
blot et skuldertræk. 

3) At fremtiden ikke indeholder 
nogle overraskelser mht. mønstret i 
råtræforbruge t. Eller mere konkret: 
Dagens lave træpriser vil også gæl
de i fremtiden og markedet således 
ikke vil forandre sig. 

Sidstnævnte er en alvorlig antagelse 
- der passende kan karakteriseres 
som: 

Den traditionalistisl{e 
fejlslutning: 

- at fremtiden bliver 
en konform Impi af 
nutiden l fortiden 

fx: rødgranbølgen 
naturnært slwvbrug 

"Fejlslutningen" er såre alminde
lig, for grundlæggende ved vi jo 
ingenting om fremtiden. Derfor er 
vi tilbøjelige til at forestille os 
fremtiden som lig med nutiden, så 
vi kan håndtere den rationelt - ud 

fra en nutidig målestok. 

Vi er altså 
"
konstrueret" sådan, at 

vi er meget utilbøjelige til at vil le 
håndtere den stokastik, som knytter 
sig til fremtiden. Skovbruget og 
skovbrugere er naturligvis ingen 
undtagelse, hvilket et velkendt ek
sempel kan illustrere: Rødgranbøl
gen, hvor man troede, at de eks
tremt gode priser i 50'erne ville hol
de evigt og som konsekvens heraf 
ukritisk plantede gran overalt, selv
om det hele var et kortvarigt fæno
men betinget af Vesteuropas opbyg
ning efter II. Verdenskrig. 

Den naturnære skovdrift kan blive 
næste fejltagelse, idet den som 
nævnt antager, at dagens lave træ
priser vil holde 1 50 år ud i fremti
den. 

I stedet for ukritisk at fremskrive 
dagens situation til at gælde i al 
fremtid, burde man tage konsekven
sen af, at man ingenting ved om 
fremtiden og forholde sig rationelt til 
den position - dvs iagttage et sam
fundsmæssigt forsigtighedsprincip, 
hvor dørene holdes åbne for forskel
lige udviklingsmuligheder, som i re
lation til skovbrug vil indebære: 

Slmvbrugsmæsigt 

forsigtighedsprincip 

(- at fm·e frem med lempe) 

• satse fle•·sidigt 

• tmditionsansval'lig 

• anvende vitale tJ·æ•·te•· 

• arte•· som lmn fo1-ynges 

spontant 

• "tl"ial & eJTor"-metodil< 

• o pe•·ativ metodefl"ihed 

• landskabslaboratm·ie•· 
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Nuvel, og hvad har det med Natio
nalparker at gøre? Princippet pas
ser faktisk fint indenfor de rammer, 
som diverse rapporter angiver. Og 
årsagen er det grundlæggende for
hold, at egentlig er klassisk skov
brug ret naturnært (sammenlignet 
med fx en hvedemark). 

Men rigtige naturparker er det jo 
stadigvæk ikke. Og vi behøver ikke 
nationalparker for at nå målet. Vi 
kan sagtens nå det uden - til og 
med billigere og meget mere frikti
onsfrit. 

Spørgsmålet som derfor stadig 
hænger i luften er: HVAD ER DET 
MAN VIL LØSE MED NATIO
NALPARKER ? 

At der ikke er noget at hente udfra 
en skovbrugsvinkel, kan måske ta
ges til indtægt for, at der udfra de 
forskellige enkelt-vinkler man kan 
have ikke er så meget at hente, men 
at det først er, når man anlægger et 
landskabs perspektiv, det måske kan 
have en ide. 

Jeg vil derfor afslutte med at overgå 
til dette ved at henvise til titlen på 
mit indlæg: 

Nationalparker - et skalkeskjul for 
kommercielle interesser. 
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Det har to aspekter: 

l )  Indenfor national parken, hvordan 
bliver naturen der ? Omfattende 
friluftsliv og TURISME om vi 
skal tro rapporterne - men bliver der 
meget uforstyrret natur ? 

2) Meget større og vigtigere er 
imidlertid at nationalparkstanker 
lægger op til, at vi kan få en: 

A-
& 

B
NATUR 

Historien bag Tystrup-Bavelse-pro
jektet illustrerer hvad jeg mener. 
Naturfredningsforeningen var den
gang imod nationalparkstanken, 
fordi det indebar en risiko for at der 
hermed blev en A- og B-natur. Til-

svarende kan ske i fremtiden: Ved 
at acceptere nationalparkerne ska
ber man legitimitet for at kunne in
tensive re benyttelsen udenfor natio
nalparkerne. 

At tanken ikke er ren spekulation er 
tidligere miljøminister Schrnidts 
forslag om øgede muligheder til ud
stykning et eksempel på. På samme 
måde kan reduktionen af Wilhjelm
udvalgtes vifte af foreslag til for
bedring af naturens la'itiske situati
on til alene at handle om national
parker tolkes. 

En RØD LAMPE lyser: At gå med 
på nationalparkstanken er et højrisi
koprojekt, når man betragter det 
danske landskab som en helhed. 

Set i det lys bliver vor snak om, 
hvordan skovbruget skal være i na
tionalparkerne en detalje af mindre 
betydning, som vi burde lægge til 
side og i stedet fokusere på den 
trussel, der er mod det samlede dan
ske landskab og adgangen hertil. 

Spørgsmålet er derfor snarere, om 
man ikke behøver en mere restriktiv 
landskabslovgivning for HELE det 
danske landskab end nogle få nati
onalparker, som bare skal legitimere 
en kraftigere udnyttelse og kommer
cialisering af al anden natur? 



Dansk Skovforenings synspunkter 

Jens Kristian Poulsen1 

Jeg sidder i den nationale følgegrup
pe for nationalparkerne og repræsen
terer Dansk Skovforening. Nogle vil 
sige, at Skovforeningen ikke har me
get i klemme, for der er ikke meget 
privat skov i de national parker, vi har 
kigget på. Der er lidt på Mols, på Møn 
og i Vildmosen. Skovforeningen er 
skeptisk over for nationalparkerne, 
men positiv indtil videre. Er Dan
mark for lille til  at have en national
park? Det er et spørgsmål, men Skov
foreningen har besluttet at være med 
i forsøget. 

Navnet nationalparker er misvisende, 
hvis man sammenligner med uden
landske national parker. Det leder tan
ken hen på noget andet end det vi tror, 
det skal være. I Wilhjelm rapporten 
hedder det større, sammenhængen
de naturområdet: Det foretrækker vi. 
Nepenthes udtrykker det således: 
"Kald ikke en tamkat for en tiger". 
Skovforeningen er enige heri, men 
foretrækker at resultatet b liver en 
"tamkat". 

Navnet nationalpark kan virke som en 
trojansk hest. Der kan pludselig op
træde et præstationsbehov i Dan
mark, så at vi prøver at indføre no
get, vi ikke har, for at få det til at passe 
i international sammenhæng. Vi har i 
forvejen Natura 2000 og andre inter
nationale regler. Men vi skal passe på, 
at Danmarks selvbestemmelsesret 
ikke forsvinder til fordel for interna-

tionale nationalparkregler. 

Skovforeningen er ikke så glad for, 
at Friluftsrådet har købt sig indfly
delse på nationalparkarbejdet ved 
hjælp af penge fra miljøministeriet. 

Hvad vil vi i nationalparkerne? Der 
skal jo være naturskov, dødt ved og 
græssende dyr i skoven. Skal der være 
plads til cypresser og andre fremme
de træer i nationalparkernes skove, 
eller skal de fældes? Det skal de nok, 
for der skal jo være en forskel fra sko
vene uden for national parkerne. Der 
skal dog være plads til en vis aktivi
tet på skovbrugsområdet 

Hvad er formålet med national parker
ne? Alle er enige om, at det er natu
ren, der er vigtig. Vi skal have øget 
biodiversitet og dynamisk natur, der 
kan passe sig selv. Men hvor stort et 
areal skal et område have, før natu
ren kan passe sig selv? Skovforenin
gen mener, at der også skal være ple
jet natur, hvor der sker skovdyrkning 
og andre aktive indgreb. Skal vi be
vare den natur, der allerede er til ste
de, eller skal vi udvikle egnede om
råder, så vi får nye naturområder? Det 
sidste bør vi nok først tage fat på. 

Skovforeningen støtter skovejerne. 
De skal frivill igt gå med i de nye ord
ninger, og de skal have betaling for 
indskrænkning i råderetten, eller de 
skal kunne sælge deres skov til Sta-

ten. Vi skal huske, at skovejerne ofte 
har boet i området i generationer og 
plejet deres skov. Det er deres hjerte
blod, man rører ved ! 

Der er tradition for, at ejeren kun får 
erstatning for sine direkte udgifter, 
når han påtvinges ordninger eller 
ulemper, f.eks. færdsel i skovene. 
Skovejeren bør også have en fortje
neste, for han kan jo ikke leve af om
kostningsdækning alene. Det er ble
vet accepteret, at skovejeren tager 
penge for ridning i skovene og benyt
telse af ridestier. Det er faktisk en 
vare, der er efterspørgsel på, og det 
skal skovejeren have lov til at tjene 
på. Hvad skal han ellers forsørge sin 
familie med? 

Hvilken model skal bruges til opbyg
ning af national parkerne? Landbru-

Figur l .  Der er mange smukke moti
ver i skovene. Foto. Jon Feilberg, fe
bruar 2006. 

'Skovridet; Sorø Akademi, næstformand i Dansk Skovforening. Referent er Eigil Holm 
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Figur 2. En sø, omgivet af skove, Skarritsø. J. Th. Lumbye Figur 3. Samme udsigt set fra nord. Foto: Jon Feil
berg maj 2005. 

get foreslår en snæver model, der be
står i, at man udvælger nogle kærne
områder og forbinder dem med kor
ridorer, som kan være så snævre som 
6-rækkede læhegn. Den model er 
minimalistisk. Skovforen ingen me
ner, at der skal være format over na
tional parkerne. Der skal være kærne
områder, gerne statsejede. Uden om 
dem skal der være arealer, der kan 
udvikles til naturområder, der adskil
ler sig væsentligt fra landet uden for 
national parkerne. Der skal tid til, nok 
20-30 år, så både naturen og beboer
ne kan nå at indstille sig på den nye 
tilstand. Nationalparkernes grænser 
skal ligge fast; de, der bor uden for, 
skal ikke risikere at blive i nddraget i 
større eller mindre grad. 

Der skal laves forvaltningsplaner. 
Friluftsrådet har opstillet en model 
for forvaltningen, og den er vi i store 
træk enige i .  Der skal være lokal med
bestemmelse, men staten skal have 
hånd i hanke med, hvad der foregår. 

Erhvervsmuligheder: Der skal være 
l iv  i nationalparkerne, også noget 
menneskeliv. På langt sigt skal men
neskelig aktivitet aftage. Der skal 
ikke rejses vindmøller og anden ny 
infrastruktur i nationalparkerne. Men 
der bor folk i nationalparkerne, når 
de etableres. Disse mennesker skal 
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have lov til at være der, men de skal 
også kunne flytte bort. Der skal la
ves ordninger, som gør det muligt. 
Både skovejere og landmænd, der al
tid har boet i nationalparkområdet, 
har en legitim i ndfødsret. Der er be
hov for fastboende folk til at passe 
de aktiviteter, der ønskes. F.eks. må 
man passe det kvæg, der skal græsse 
engene. Der skal også være turisme, 
og hertil er der brug for folk, som bor 
på stedet. Det skal gøres attraktivt at 
bo i nationalparkerne og blive der. 
Staten må betale for ulemper, der føl
ger af de særlige regler, som gælder i 
nationalparken. Ekspropriation i kær
neområderne kan blive nødvendig. 

Klare geografiske grænser for natio
nalparken er nødvendige. Det samme 
gælder forvaltningsreglerne; det skal 
være muligt for beboerne at planlæg
ge deres liv og arbejde på langt sigt, 
også hvis de bor tæt på en national
parks grænse. 

Nationalparkerne skal betales. Skov
foreningen mener, at finansieringen 
skal ske ved at Staten finder nye pen
ge. Omfordeling af de eksisterende 
midler vil være en dårlig løsning. Der 
skal nemlig bruges mange penge. Der 
skal også tid t i l ,  vi regner med 20-30 
år. Jordfordel ing kan ske som ved 
Skjern Å, hvor Staten opkøber jord 

til en pulje, der skaffer arealer til de 
landmænd, som afgiver jord til nati
onalparken. Derved bliver national
parkerne i stadigt højere grad stats
ejede. 
Landmænd og skovejere har den op
fattelse, at systemet tryner lodsejer
ne og ønsker at betale mindst muligt 
i erstatning. Det er sket indenfor de 
sidste 1 0- 1 5  år. Eksempler: 2 meter 
bræmmer langs vandløb, samt udlæg
ning af naturbeskyttelsesområder er 
sket uden erstatning. Lodsejerne fik 
at vide, at reguleringerne var uden 
praktisk betydning, men når en land
mand f.eks. ønsker at udvide sin svi
nestald, kommer han i klemme i ha
bitatdirektivet og andre nyere regler. 
Det har medført 1 0- 1 5  års neg at i v 
påvirkning af jordejerne, og de stoler 
ikke på Staten. Det vil tage mange år 
at gøre holdningen positiv. Men nati
onalparkerne kan bruges her. Hvis 
lodsejerne føler sig godt behandlet, 
vil det virke overalt. Pilotprojekterne 
har vist, at lodsejerne i dag vælger det 
sikre, nemlig at sige nej ti l  national
parkerne. Mistilliden skal ryddes af 
vejen, og derfor skal pol i tikere og 
myndigheder melde klart ud, hvad de 
vil. Den bedste måde at gøre det på 
er at sikre, at pengene til nationalpar
kerne er til stede og stadig vil være 
det. Der skal altså være afsat midler 
på finansloven. Lodsejerne skal have 



Figur 4. Produktionsskov med nål ved Skjoldenæs
hol m. Foto: Jon Feilberg, januar 2004. 

Figur 5. Produktionsskov med bøg ved Gyrstinge Sø. Foto: 
Jon Fei lberg, februar 2006. 

vetoret i passende omfang. 

Der skal være lokal opbakning, siger 
ministeren. Men hvad er det og hvor
dan måler man det ? På Møn var der 
700 sommerhusejere, der syntes godt 
om national parken, mens to lodseje
re, der ejer 50% af arealer, var imod. 
Hvordan tackler man den situation? 
Hvilken model kan beskrives i lov
givningen? Der kan ikke være tale om 
afstemning, for den vil negligere ejen
domsretten, og det kan man ikke. 

Bliver nationalparkerne til noget? Vi 
tør ikke gætte, heller ikke på hvilke 
parker, der etableres. Skovforeningen 
vil hel lere have, at der kun etableres 
l ,  2 eller 3 nationalparker, hvis de ti l  
gengæld får de nødvendige midler og 
kan bl ive af stort format. 

Jeg håber det lykkes at holde debat
ten og processen på sporet. 

Diskussion 
Flemming Thoming-Lund. Dansk 
Skovforening finder det ikke vigtigt 
fortsat sikre natur, der er beskyttet i 
forvejen. Du mente, at det var mere 
væsentligt at udvikle ny natur. Det 
er i den beskyttede natur, at man 

finder den store artsrigdom og de 
genpuljer, fra hvilke ny natur skal 
befolkes. Det er også i de beskytte
de naturområder vi har velfungeren
de økosystemer. Vil du på den bag
grund revurdere, hvad du sagde. 

Jens Kristian Poulse11 . Ja, selvfølge
Lig, men jeg når ikke til et andet re
sultat. Vi lever ikke i et u-land m.h.t .  
naturbeskyttelse. Danmark er gen
nemreguleret Vi bør finde de steder, 
hvor de er mul ighed for udvikling og 
hvor vi kan få mere natur. Thy er nok 
den flotteste af de national parker, der 
er foreslået, men nok også det sted, 
hvor vi får mindst nyt for pengene. 

Niels Viderø. Du nævnede, at der 
kunne blive tale om at opkræve pen
ge af de, der færdes i skoven på he
steryg. Så ville det vel også være na
turligt at kræve penge af de, der bare 
går en tur i skoven? 

Jens Kristian Poulse11. Spejdere, fa
milier og børnearrangementer skal 
a lmindel igvis  være gratis ifølge 
Dansk Skovforenings anbefaling. 

Jens Reddersen. Skal private skove i 
nationalparkerne købes op af staten, 

eller skal de finde andre intægtskilder 
end traditionelt skovbrug, f.eks. tage 
betaling for ridning, jagt m. v. ? 

Jens Kristian Pau/seJl. Jeg kan fore
stille mig private skovejere i natio
nalparkerne, også med traditionel 
skovdrift, samt indtægter fra de kil
der, du nævner. Men der skal gives 
kompensation for de restriktioner, der 
pålægges skovejerne, og staten skal 
kunne købe skove op. Habitatdirek
tivet har også fået stor betydning ti l  
trods for, at skov- og naturstyrelsen 
udtalte, at det ikke ville få betydning. 
Men den fortolkning var desværre 
ikke korrekt. Der bliver brug for man
ge penge; lodsejerne skul le  nødigt 
føle sig snydt. 

Knud Aamp. Vil renafdrift med på
følgende pløjning og plantning finde 
sted i national parkerne? 

Jens Kristian Poulse11. Renafdrift 
er på vej ud og naturnær skovdrift 
på vej ind. Det er rimeligt at anta
ge, at den sidste driftsform vil b l i 
ve brugt i nationalparkerne. S kov
rej sning kunne måske finde sted, 
men naturl ig succession vil være 
mere relevant. 
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Selvplejende skovnatur - om naturrig skovfor
valtning med gnav og uden sav 

gevel kan denne tilgang på sigt give 
en artsmæssig forarmning af natu
ren. Arter med specielle habitatkrav, 
som for at finde deres nicher kræver 
store områder med megen natur, 
kan vanskeligt nyetablere sig i kul
turlandskaber, hvor fragmenterin
gen af naturbiotoper er udpræget. Karsten Thomsen' 

Nationalparker byder på en mulig
hed for at udfylde nogle store huller 
i det spektrum af naturlandskaber, 
vi omgiver os af i Danmark. I de 
nye, store naturområder som natio
nalparkprojekterne lægger op til, er 
gode grunde til at bryde med natur
fredningens traditioner, som er at 

l )  skue bagud - vi skal "bevare re
ster af en natur i forsvinden", 
2) målsætte snævert ud fra især kar
planter, og ud fra kulturlandskabet 
for 1 00-200 år siden, 
3)  fastholde naturarealer i bestemte 
(kultur)tilstande, med pleje som 
ofte er meget bekostelig. 

Resultatet af den traditionelle til
gang er på langt sigt et måske æste
tisk nydeligt, men stadig mere arts
fattigt landskab. Vi får ikke noget 
stop for nedgang i biodiversitet ad 
den vej alene. 

Desværre har nationalparkprojek
terne for en stor del handlet om bio
sfærereservater, hvor kun små dele 
har egentlig nationalparkkarakter 
efter de internationale lUCN-krite
rier (Buk & Thomsen 2005). Nord
sjælland er et storslået eksempel: 
Ud af 39.000 hektar foreslås under 
2.000 som egentlig vild natur. 

Vores naturbeskyttelse underkender 
traditionelt alle successioner. Den 
tilrettelægges, så man gennem tradi-

tionel drift og/eller naturpleje fast
holder naturtyper og landskaber 
med især en rig urteflora. Undtagel
sesvis afstår vi i beskyttelsen fra 
pleje, når der er tale om vegetation, 
hvor forandringer sker meget lang
somt, såsom højmoser og meget 
gamle skovpartier. Naturplejen sker 
selvfølgelig i håbet om at beskytte 
naturrigdommen bedst muligt. All i-

En god strategi for at beholde op
rindelig flora og fauna i det generel
le landskab ville være at samtænke 
både skov partier, veludviklede 
skovbryn og hegn, græsmarker, 
overdrev og f.eks. moser i en mosa
ikagtig mangfoldighed. (Appelqvist 
& Bengtson 1 995) .  En vanskelig
hed er, at det er dyrt at opretholde 
traditionel drift og pleje, især i små 
enheder. En mangel er, at vilde bu
ske og stauder ofte ikke er del af 
målsætningen. Det samme gælder 
successions processer, der var betyd
ningsfulde elementer ved tidligere 

Figur 1 .  Antallet af fugle pr. l O hektar gammel løvskov i urørt skov (mørke 
bjælker) og skov med hugst (lyse bjælker) optalt på otte lokal iteter på Sjælland. 
De urørte skove har to-fire (gennemsnit 2,7) gange flere fugle end lignende be
voksninger under alm. skovdrift Kilde: Brøgger-Jensen & Møller ( 1 997). 

1 Biolog, PhD, natur- og miljØorganisationen Nepent/1es 
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Figur 2. Fri vegetationsudvikling 
under mellemeuropæiske himmel
strøg med et naturligt niveau af 
planteædere tilstede, ifølge Frans 
Veras cykliske successionsteori: 
Åbent land vil udvikle træ dække, 
og gammel træbevoksning vil for
falde til lysåben vegetation. Skov 
veksler med nedbidt vegetation i 
cyklisk succession (vegetationsføl
ge) over århundreders forløb. Gra
fik modificeret efter M. Bunzel
Driike (200 1 ) . 

tiders sædskifter, braklægninger og 
flyttemarksbrug (Emanuelson 
1 988). 

Der er mulighed for store gevinster 
ved at udvikle natur. Der er i den 
forbindelse tre nøgleemner: Gamle 
træer, vegetationsmosaik, og vand 
(rent vand). Dette indlæg vil foku
sere på gevinsterne ved den fuldt 
udviklede vegetationsstruktur, hvor 
mosaikken omfatter hele spektret 
fra nedbidt tøreng til 500-årige træ
ruiner, og på hvordan vi kan frem
me sådanne strukturer med eksten
siv, naturlig græsning. 
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Figur 3 .  Fordeling på levesteder af cle i alt 1 49 arter af dagsommerfugle, der 
forekommer i Nordvesteuropa. Det ses, at kombinationen af græsland og 
skov kan rumme næsten alle arter Kilde: Wallis de Vries ( 1 999). 

Succession og naturudvikling 
Vi har i naturbeskyttelseslovgivnin
gen især koncentreret os om at sikre 
resterne af lysåbne levesteder som 
lyngheder, enge, stranclenge, moser 
og højmoser. Skove er derimod er 
kun sikret som dyrkningsform, ikke 
generelt som naturtyper, når vi ser 
bort fra visse skovpartier i Natura 
2000 områder. 

Tilgroningsskove på tidligere åbent 
lan cl er hverken sikret under Skovl
oven eller Naturfredningsloven. Ek
sempelvis meddelte Norcljyllancls 
Amt 12. januar 2006 en landmand, 
at der ingen lovmæssig hindring er 
for, at han som ønsket fælder 1 2  
hektar n aturskov, der har udviklet 
sig, hvor der var hede for over 75 år 
siden på lokaliteten Frendruphecle. 
Ca. 75 pct. af skoven er helt spon
tan med en blanding elomineret af 
bævreasp og eg. De største træer 
har gamle spættehuller og dermed 

mulige levesteder for flagermusear
ter. Alle levesteder for disse er be
skyttede som B ilag 4 arter i EU Ha
bitatclirektivet, men selv dette er 
ikke blevet indarbejdet i dansk lov. 
H v a cl cl er er endnu værre er, at Ha
bitatdirektivet slet ikke beskytter 
sådanne successionskove som na
turtyper (Andersson 200 1 ) .  Lige
som dansk naturfredning er Habi
tatdirektivet præget af en tankegang 
om netop at bevare - eller genskabe 
- specifik natur, ikke om at udvikle 
den, eller lade den udvikle sig. 

Traditionen i natmfreclning er fast
holdelse, ikke succession (Ap
pelqvist & Bengtson 1 995). Græs
gange tilgroet i 1 0-30 år og busk
samfund er nogle af de bedste som
merfuglelokaliteter, mens intensiv 
græsning faktisk kan være en hæm
sko (Wallis de Vries 1 999, Ap
pelqvist et al. 200 1 ) . Successions
skov eller tilgroningsskov er v æ-



sentlige naturtyper (Andersson 
200 1 ) .  Alligevel registrerer vi dem 
ikke som sådan i Danmark. De 
mange småheder og motorvejsvej
skråninger, der er blevet til højurte
samfund, buske og naturskov er så
ledes blot tab af natur i vores her
skende begrebssæt, ikke gevinster. 

Habitatdirektivet fastholder også 
traditionen med at betragte naturty
per adskilt i kasser - pænt numme
rerede (Ibsen 200 1 ) .  Det opløftende 
er imidlertid, at vi gennem Habitat
direktivet har forpligtet os til natio
nalt at bevare eller skabe en gunstig 
bevaringsstatus for en masse arter 
(Thomsen 2003). Her er der indi
rekte et incitament til at lade natur
områder udvikle sig. 

Gamle træer og dødt ved 
Meget gamle træer er en mangelva
re i danske skove og i europæiske 
skove generelt. Overalt hvor et træ 
på 500 år eller mere dør og fm·svin
der, uddør der med træet lokalt en 
lang række arter, der i deres levevis 
er knyttet specifikt til sådanne le
vende træruiner (Speight 1 989, 
Lafgren & Andersson 200 l ,  Martin 
1 992) . For eksempel fandtes der i 
Danmark for 1 30 år siden 26 arter 
af saproxyliske (ved ædende) smæl
dere (Martin & Munch 1992) . Af 
disse er nu kun tre almindelige, 
mens tre er uddøde og resten er 
sjældne eller "meget sjældne", dvs. 
optræder på færre end fem lokalite
ter (Martin 1 989, Martin & Munch 
1 992) . Nogle eksempler: 

Den guldskællede smælder Lacon 
lepidoptera blev sidst fundet her
hjemme i 1 9 1 2  på Absalon-egen i 
Jægerspris Nordskov. Skønt egen 
endnu levede i 1 982 (nu død), blev 
smælderen blev aldrig genfundet og 
regnes nu uddød i Danmark. Den 
meget sjældne smælder Ampedus 
nigerrimus havde sin bedste danske 
bestand på Jornfruegen i Guldborg 
Færgemm'k. Denne eg døde i 1 9 10,  
men endnu 65 år senere levede 
smælderarten i det næsten fm·mul-

Kronhiort Urokse 

� 
D6dyr 

Bison 

Figur 4. Ni arter af store planteædere, som alle ville forekomme i Danmark 
uden menneskets tilstedeværelse. AIJe har forskellig specialisering og effekt 
på planteudvikl ingen. Elge og rådyr spiser de fineste skud og blade, mens 
vildokser og vildheste spiser det groveste, især græs. Ind imellem ligger 
kronhjorte, dådyr, bævere, vildsvin og bison. Tegning: forfatteren. 

dede ved. (Martin 1 989, Martin, 
pers. komm.). 

Eremitten, Osmunda eremita, er en 
stor bille, der lever i store hule træ
er. Den er gået tilbage overalt i 
Nordvesteuropa, hvor den nu kun 
har relativt gode bestande i England 
og Sydsverige. Den er en karakter
art for de meget rige artssamfund, 
der er knyttet til de sjældne kæm
petræer. (Ranius et al. 2005). Der
for er den højt prioriteret i EU Ha
bitatdirektivet. Imidlertid er der her
hjemme ikke tradition for at fokuse
re på træernes rigdom af ledsagear
ter, og en vigtig art som eremitten er 
i Danmark desværre nedvurderet 
som en uskøn og nærmest latter
vækkende art, selv af Naturrådet 
(Agger et al. 2005). 

Da danske rødl ister i 1 990 (Asbirk 
& Søgaard 1 99 1 )  begyndte at om
fatte de virkeligt artsrige grupper 

inden for insekter, svampe og laver, 
blev det tydeligt, at god skovnatur 
er en nøglefaktor for at bevare stor 
biodiversitet i Danmark (Sørensen 
& Thomsen 1 992). For eksempel 
var to tredjedele af de ca. 900 dan
ske arter af lav på Rødliste 90 (As
birk & Søgaard 199 1 ) .  En stor del 
af lavarterne er knyttet til bark og 
højt specialiserede. Nogle arter gror 
således bedst på bark, der er over 
200 år gammel (Leif Andersson, 
pers. komm.) .  

Mange andre arter, f.eks. af svampe 
og mosser, der også er afhængige af 
specielle nicher på gamle træer, be
høver meget store skove med meget 
dødt ved (Asbirk & Søgaard 1 99 1 ,  
Sørensen & Thomsen 1 992, 
Heilmann-Clausen et al .  2005). 

Skov og krat er ikke kun vigtige for 
obskure artsgrupper som lav og in
sekter. Danske fuglearter er også 
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� Spredningsveje for Homo sapiens gennem de sidste 1 00 000 ir 

Figur 5. I nden for de sidste 50.000 år er der sket bestandssammenbrud og uddøen af store arter af landdyr på næsten 
alle kontinenter. Fænomenet er uden parallel i de forudgående to millioner år og alle steder sket inden for få årtusin
der efter at moderne jægerfolk med oprindelse i Afrika er nyindvandret. Det tidsmæssige mønster følger ikke noget 
andet globalt mønster af ændringer, hverken i klima eller vegetation. De fleste forskere mener i dag, at de mange ar
ter uddøde, fordi de ikke var tilstrækkeligt tilpasset menneskets jagt, ikke fordi de var dårligt tilpassede naturforhol
dene. I l lustrationer efter Martin & Klein ( 1 984), grafik modificeret efter Bunzel-Dri.ike (200 1 ) .  

uforholdsmæssigt stærkt repræsen
teret her, foruden i vådområder. En 
opgørelse fra DOF (Stampe 2005) 
v iser, at næsten halvdelen af vore 
fuglearter er knyttet til skov, krat og 
vådområder, skønt disse landskab
selementer kun udgør ca. 1 6  pct. af 
landets areal. 

I Dalarna i Sverige fandt man i 6 1  
skove af forskellig sammensætning, 
at der forekom flest fuglearter i sko-
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ve med både løv- og nåletræer. An
tallet af fugle pr. areal var derimod 
generelt større, jo mere løv der var i 
skoven. (Forslund 2003). Fuglelivet 
vinder betragteligt ved, at skoven 
lægges urørt, idet urørt skov har to
fire gange flere fugle pr. areal end 
samme slags skov med almindelig 
hugst. I seks par skove på Sjælland 
fandt man pr. l O hektar i gennem
snit 1 69,5 ( 1 00-375) fugle i urørt 
skov, mens de tilsvarende tal for 

driftsskov var 62,3 (28- 1 1 5) , dvs. 
gennemsnitligt 272 % flere fugle i 
urørt skov (Brøgger-Jensen & Møl
ler 1 997, se Figur 1 ) . 

I 1 3  andre studier, der sammenlig
nede drevne og urørte skove, fandt 
man i gennemsnit 50 pct. flere ved
ædende arter i urørt skov. Den ringe 
kvalitet af gamle driftsskove sam
menlignet med urørt skov kan for
klares med l )  fraværet af visse mi-



krohabitater, 2) mindre mængde og 
mangfoldighed af dødt ved, og 3) 
afbrydelsen af den rumlige og tids
mæssige kontinuitet af mikrohabita
ter. (Siitonen 200 l ) .  

Dødt ved er i sig selv en væsentlig 
fødekil de. Over 20 pct. af arterne i 
skove kan være direkte afhængige 
af dødt ved (Siitonen 1 9 9 1  ). Dertil 
kommer, at disse arter igen er føde
kilde for mange specialistarter. En
delig er de mange huller og hulheder 
vigtige opholds- og ynglesteder for 
mange arter, nogle steder f.eks. 37 
pct. af pattedyrarterne (Gilg 2005). 

På samme måde som enkeltarter i 
økosystemer kan fungere som øko
logiske nøglearter, kan f.eks. dødt 
ved beskrives som eksempler på 
nøglestrukturer for artsdiversitet 
(Tews et al . 2004). Det samme kan 
siges om store ege, som med deres 
lange levetid og strukturelle kom
pleksitet i denne sammenhæng er 
blandt de vigtigste træer (se artikler 
i Lafgren & Andersson 2000 og 
Andersson et al .  200 1 ) .  

Ovenstående indsigt står i grel kon
trast til ,  at Danmark hidtil kun har 
udlagt ca. 6.500 hektar skov til 
urørthed, at vi i alt kun har ofret 1 0  
mio. kroner, o g  a t  v i  ikke har udlagt 
urørt skov siden årtusindskiftet. 

Mosaikstruktur og skovnatm· 
Mosaikstruktur er helt central for, at 
vegetation giver basis for stor arts
rigdom. Dette gælder både inden for 
det enkelte vegetationselement og 
elementerne imellem. Tøreng er så
ledes mest artsrig, når den byder på 
både nøgen jord, nedbidte urter og 
høje urter i en mosaik ( Appelkvist 
et al. 200 1 ) .  Hele spektret fra 
dværgbuske til store gamle trærui
ner giver sammen med de forskelli
ge strukturer af urtesamfund basis 
for nicher, der som levegrundlag 
kombinerer lysåbent og skygge
fuldt, urt og vedplante (Appelqvist 
& Bengtson 1 995). For små orga
nismer er det afgørende, at mosaik-

Figur 6. Uroksens rolle som økologisk nøgleart er ikke udspillet, idet alt 
europæisk kvæg t i lhører selvsamme art, blot i tæmmet og avlet form, og 
hårdføre kvægracer kan udfylde præcis samme rolle som deres stamform. 
Den oprinde! ige beskrivelse af arten Bos taurus af taksonomiens grundlæg
ger Linne omfattede da også både tamkvæg og vild urokse (Vuure 2002). 
Billedet viser Taurus-kvæg, en kvægrace, der forener de fleste af den oprin
delige urokses egenskaber. Foto: Matthias Scharf l ABU - Nepenthes. 

ken er fin, altså at der ikke er store 
afstande mellem de forskellige 
strukturer, som de afhænger af 
dette kan man kalde "nærhedsprin
cippet" (Thomsen 1 996) . 

Mange forhold underbygger betyd
ningen af mosaik i vegetations
strukturer: 

Det er velkendt, at fugle og pattedyr 
kan benytte sig af mange kombina
tioner af biotoper, den store skalle
sluger yngler i træer og fisker i ha
vet; storken flyver sågar til Afrika. 
Men også insekter er ofte afhængi
ge af kombinationer. Det kan være 
bar jord, gammelt ved og urter. Selv 
visse svampe har dette behov for 
kombinationer af helt forskellige 
elementer. Bladrustsvampe veksler i 

forskellige livsfaser mellem at para
sitere på henholdsvis en specifik 
græsart og buskart (Appelqvist & 
Bengtson 1 995), således hvedens 
sortrust på hvede og vild berberis .  

Alle vore små arter af mårdyr kan 
finde føde i varierede overgange 
mellem skov og åbent land (Asferg 
& Madsen 2000). l den tyske skov
nationalpark Hainich på 7 .600 hek
tar træffes en lille bestand på 20-25 
europæiske vildkatte mest i kanter
ne (S.  Jantschke, pers. komm.), da 
de ældre bevoksninger er blevet 
sluttede i store planteæderes fravær. 
Af Nordvesteuropas 1 49 arter af 
dagsommerfugle træffes 1 37 i 
græsningsskov, som kombinerer 
åben vegetation med træbevoksnin
ger (Wallis de V ries 1 999, se Figur 
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3) .  Dette stemmer med, at af de I l  
dagsommerfugle, der regnes for ud
døde i Danmark, angives leveste
derne for 7 som "skovlysninger" 
(Stoltze 2005). 

Overdrevsbotanikere tror ikke læn
gere på det traditionelle syn, at den 
store rigdom af plantearter på næ
ringsfattige græsenge er et fæno
men, der er opstået i kølvandet på 
agerbrugets fremkomst (Bruun & 
Ejrnæs 1 998, ParteJ et al. 2005) .  
Insektfolk peger på ,  a t  de  mange 
eksempler på stærk specialisering 
og specifikke art-til-art samspil 
mellem blomsterplanter og insekter 
viser, at artsrige enge har en lang 
uclviklingshistorie, der må ses i 
sammenhæng med den rige forhi
storiske fauna af store planteædere 
(Andersson & Appelqvist 1 990, 
Bunzel-Drlike et al. 1 994. Appe
qvist & Bengtson 1 995). 

Vi har imidlertid ikke et etableret 
begreb, der dækker den vegetations
form, som træsamfund naturligt vil 
udvikle. "Skov" er jo i dag beteg
nelsen for områder henlagt til dyrk
ning af træ og julegrønt og ikke en 
naturkategori, jvf. også betegnelsen 
"Skov- og Naturstyrelsen". Jeg har 
derfor foreslået begrebet "skovna
tur" til at dække skovbegrebet i en 
meget bredere forstand, som de le
vesteder, hvor træer er det fremher
skende element, men i en mosaik 
med busk og urtesamfuncl (Thom
sen J 996, Thomsen 2000, Ibsen 
200 1 ) . 

Et centralt problem i naturforvalt
ning i hele Mellem- og Nordvest
europa er, at egene langsomt for
svi neler fra beskyttede skovereser
vater pga. for lille foryngelse (Vera 
2000). Tilsvarende kan eg ikke for
ynges efter de almindelige princip
per for naturnær skovdrift, men må 
plantes og lysstil les. Egen vokser 
ikke frem i det, vi forstår som skov, 
og dette står i stærk kontrast ti l ,  at 
egen har været almindelig i de for-
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historiske urskove. Derimod foryn
ger eg sig glimrende uden for træers 
skygge, fx. på hede og eng, og med 
vedvarende græsning har den en 
konkurrencefordel ,  da den med sit 
store frø og sin lange pælerod bedre 
end andre træarter kan etablere sig i 
tæt urtedække. Det bedste bud på 
en forklaring er en teori kaldet 
"The01·y of cyclical vegetation tur
naver", der blev fremsat af biologen 
Frans Vera i 1 997 (Vera 2000). På 
dansk er foreslået navnet "Den cyk
liske successionsteori" (Thomsen 
2000). 

Skovnatm· og stor·e planteædere 
Veras cykliske successionsteori 
(Vera 2000) siger, at et naturligt 
græsningstryk vil favorisere træ
vækst i åbent land ved at hæmme 
urtedækket (dette kan iagttages un
der både svage og de stærkeste 
græsningstryk), mens samme græs
ning vil hæmme træernes foryngelse 
uneler skyggefulde bevoksninger, 
således at de aldrenes træers sam
menbrud vil føre tilbage til en situa
tion med åben vegetation i en år
række. Teorien siger, at efteristidens 
oprindelige planteædere alene er til
strækkelige til løbende at skabe lys
åbne nicher i en skov i fri successi
on. Dette indebærer, at hvis der er 
tilstrækkeligt med plads og økologi
ske nøglearter ti lstede, kan natur
forvaltning udmærket ske ved, at 
naturen plejer sig selv. 

Veras teori indebærer, at urskovene 
i fort iclens Europa ikke var tætte og 
mørke, og kan forklare hvorelan de 
Iyskrævenele egearter og Alm. Has
sel har kunnet forekomme i så høje 
frekvenser, som pollendata antyder. 
Andre har foreslået stormfald og 
lynbrande som mekanismer bag 
egens langtidssucces i urskovene 
(Svenning 2002), men ingen af elis
se fænomener giver egen en konkur
rencefordel over for skyggetræer i 
den efterfølgende succession. Dis
kussionen af Veras teori gennemgås 
grundigt i Hoclder et al. (2005). 

Der stilles således radikalt spørgs
målstegn ved de almindelige tolk
ninger af pollenprøverne fra forti
dens skovdække. Disse tolkninger 
siger, at urskoven i de veldrænede 
områder havde kronedække på 85-
95 pct. og dermed ikke rummede 
lyskrævende engplan ter. Jerry Stru
ik fra Amsterdam Universitetet har 
i m icllerticl unelersøgt pollenregnen 
uneler varierende kronedække på 1 5  
lokaliteter med meget gamle træbe
voksninger. Han fandt, at selv med 
kronedække på kun 20 procent kun
ne træpollen udgøre 90 procent af 
pollensummen, og han fandt ingen 
korrelation mellem bevoksningernes 
åbenhed og den relative andel af 
pollen fra træer. (Struik, upublicere
cle data fra 2000). 

Mi tchell (2005) argumenterer mod 
Veras teori ud fra pollendata fra 
Irl and, hvor urskovene gennem 
Atl antisk tid rummede l ige så me
get Eg som omkring! iggende dele 
af Europa, selv om øen modsat de 
andre områder ikke havde pl ante
ædere større end kronhjorte. Imid
lertid havde Irland heller ikke no
gen af de skyggegivende konkur
rerende arter fra træslægter som 
Lind, Løn, Gran, Ædelgran, Bøg 
el ler Av n bøg, modsat det øvrige 
Nordvest- og Centraluropa. Af 
skyggetræer havde Irland kun 
Elm,  og derfor er områdets for
tielsskove ikke egnet til at evaluere 
Veras teori, som netop sigter på at 
besvare, hvorfor Eg forsvi nder i 
skovreservater, hvor Lind, Bøg og 
Avnbøg er konkurrenter. Sjælland 
er derimod et sted , hvor man po
tentielt kunne belyse effekten af 
manglende planteædere i ursko
ven, idet øen t i lsyneladende miste
de alle planteædere større end 
kronhjorte tusind år eller mere før 
agerbrugets rydni nger, men i øv
rigt havde samme skovsammen
sætning som Østjylland (Thomsen 
200 1 ,  Svenning 2002). 

Traditionelt har man inelen for pa-



læoøkologi betraget de store pat
tedyrarters uddøen i perioden for 
40- 1 0 .000 år siden som et resultat 
af fødemangel i køl vandet på dra
matiske klimaskift under istidens 
slutfase. Imidlertid har overbevis
ningerne skiftet radikalt gennem 
de seneste 20 år. 

I dag mener de fleste palæobiolo
ger, at moderne menneskers j agt i 
fortiden har været udslagsgivende 
for storfaunaernes sammenbrud 
ikke blot på store øer som Mada
gaskar og New Zealand, men også 
kontinenterne Eurasien, Australi
en,  Nord- og Sydamerika. De store 
planteæderes forsvinden t i lskrives 
generelt ikke længere, at de ikke 
kunne overleve som arter under de 
naturgivne forhold, men at de ikke 
fik nok afkom til at overleve men
neskets jagt (se f.eks. Martin & 
Klein 1 984, MacPhee 1 999,  John
son 2002, Burney & Flannery 
2005 ) .  Det traditionelle syn findes 
nu næsten kun blandt gamle for
skere, såsom Kahlke ( 1 994) og 
von Koenigswald (2002) .  Desvær
re holder også Danmarks førende 
palæoøkolog Am·is-Sørensen på 
det forældede syn , at naturforhol
dene var afgørende for storfauna
ens uddøen,  og at fortidens fauna 
såsom bison, vildheste og vild
kvæg derfor er unatur) i g og irrele
vant i nutidig natu rudvik l ing 
(Am·is-Sørensen 2005) .  

For en række arter er det blevet hæv
det, at mennesket ikke havde nogen 
indflydelse på den endelige fOI·svin
clen. Imidlertid har også de allernye
ste dateringer underbygget, at i hvert 
eneste af disse tvivlstilfælde var det 
moderne menneske ankommet, da 
arten forsvandt; således Kæmpehjor
ten for 7.700 år siden omkring U ral 
(Stuart et al. 2004), Uldhåret Mam
mut på Wrangel-øen for 4.000 år si
den (Guthrie 2004), Steppebison i 
Alaska (Shapiro et al. 2005) og 
kæmpefuglen Genyomis i Australien 
(Johnson 2005). 

Figur 7. I Eriksberg i Sydsverige kan skovgæster gå frit blandt bison og 
kronelyr inelen for et 1 .000 hektar hegn. B isonen blev ligesom uroksen ucl
ryclclet som fritlevende, men baseret på 1 2  slamdyr i fangenskab har man 
redelet arten. I dag er bison igen fri tlevende i Polen, Hviderusland, Letland, 
Ukraine og Rusland, og Slovakiet, Rumænien og Tyskland ventes at følge 
efter i løbet af i år og næste år, Nepenthes har foreslået denne nøgleart gen
udsat i Gribskov uneler hegn og i Klosterheden uden hegn. Foto: Margret 
Bunzel-Drlike l ABU - Nepenthes. 

Gevinster ved naturlig græsning
De store planteædere kan gøre en 
betydelig forskel i vegetationsuel
vikl i ngen . Erfaringer i Neclerlancle
ne, Tyskland og England viser, at 
tilstedeværelsen af flere plante
æderarter hele året giver en udpræ
get mosaikudvikling i vegetations
strukturen (Overmars et al . 2002, 
Bokclam 2003).  Konservative be
regninger for Lille Vilelmose viser, 
at den årl ige nettoprimærprodukt i 
on a f  det aktuelle plantedække i 
6.000 hektar af området vil kunne 
bære bestande af hele otte arter af 
hjemmehørende store planteædere: 
vildsvin (300), rådyr ( 1 80), elg 
(55),  kronhjort (300), bison ( 1 25) ,  
vildokse (250), vildhest (275)  og 
bæver (70)  (Olesen 2004). Dette til 
trods for, at over halvclel�n af area
let er u bevokset død tørv eller næ-

ringsfattig højmose. I det neeler
lanelske reservat Oostvaarclersplas
sen er der på et l idt mi ndre areal 
med rig lerjord opnået bestande på 
ca. 1 .200 kronclyr, 800 vilclheste, 
600 vildokser og ca. 30 rådyr, for
uden op t i l  60.000 grågæs og man
ge andre trækfugle. 

Ved naturlig græsning ædes de gro
ve dele af visne græsser og andre 
urter og bark og kviste på træer og 
buske om vinteren. Sommerens ur
ter græsses ikke så hårdt, så der vil 
være mere blomsterflor og flere 
plantefrø. Dette giver flyelende 
overgange i plantedækket fra kort 
græs t i l  trævegetation. Sommer
græsning går hårdere ud over græs 
og urter og mi ndre over træer og 
buske - det medfører mere opclelte 
vegetationstyper, og mindre over-
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skydende biomasse, herunder ur
ters blomster og frø. 
Græsning om vinteren indebærer 
en yderligere række naturgevinster: 
- Frøspredningen via dyrenes pels, 
klove og afføring bliver større på 
grund af dyrenes færden sent på 
året. 
- Forekomst af afføring hele året 
har stor betydning for overlevelses
muligheder for et rigt og specialise
ret svampe- og insektliv. 

Vintergræsning blotlægger pletter 
af mineraljord, både på tør og fug
tig bund. Det giver spiringsmulig
hed for flere sårbare plantearter, 
herunder orkideer. Også en del in
sekter er afhængige af bar jord. En 
naturskov bestående af tæt sluttet 
skov vil være en skuffelse, hvis man 
forventer at se et stort antal insekt
arter; her vil insekterne især ophol
de sig i sol beskinnede dele af kro
nerne (Martin 1 992). l det nedbidte 
skovsystem træffes insekter deri
mod på alle niveauer. 

Sammenlignet med kvæggræsning i 
sommerhalvåret giver helårsgræs
ning en kontinuitet i forsyningen 
med kokasser. I delstaten Ressen 
har optællinger over 16 måneder 
med helårsgræsning foreløbig vist, 
at artsrigdommen og især mængden 
af gødningsbiller stiger mangefold, 
med bestandsmaksima i maj og ok
tober, uden for den normale kvæg
græsningssæson. I løbet af to år 
steg listen over registrerede flager
musearter fra 5 til l2 arter (E. 
Reisinger, u publicerede data). 

Konldusion 
Hvorfor har man hidtil troet på den 
statiske naturforvaltning? Fordi 
man har troet, at kun menneskets 
indsats gjorde naturen mangfoldig. 
Man har troet, at urskoven var mørk 
og tilgroet uden ret mange af de 
kvaliteter, vi forbinder med de rige
ste botaniske naturperler i dag, 
græsningsskove, overdrev og høen
ge. I dag siger overdrevsbotaniker-
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ne, at overdrevenes plantearter var 
her før overdrevene og økologer, at 
brynøkologien har uendeligt meget 
længere rødder end skovbrynene. 
Græsningsskov bør ikke forstås ale
ne som en driftsform, men også 
som en genspejling af et naturligt 
rigt økosystem. 

De nye danske nationalparkprojek
ter byder på muligheder for at af
prøve genveje til både billigere og 
mere procesorienteret naturforvalt
ning og rigere og vildere natur. Her 
kan vi i stedet for klassisk land
skabsbevarelse overveje, hvilke 
landskaber der bedst med deres 
fremtræden og artskomplekser kan 
huse flest arter af de potentielle 
hjemmehørende organismer her i 
Europas nordlige løvskovszone. 

Vi har plads til urørte skove, der 
plejer sig selv med store dyrs gnav. 
De objektive beregninger og erfa
ringer tyder på, at eventuel plads
mangel er et mentalt fænomen. 

Diskussion 
Karslen Thomse/L Jeg taler for na
tional parker med et minimum af 
pleje og ingen produktion. Det er 
natur og rekreation, der er hoved
formålet. Naturarealer er kostbar de 
steder, hvor der er megen naturple
je. Det billigste er vildmarken, hvor 
naturen passer sig selv helt og fuldt. 

Peter Wind. Du sagde, at der hvor 
man planter træer, er der ingen na
tur. Men det var måske en fortalel
se? Hvis du havde været til vor kon
ference om nåleskov for to år siden, 
ville du have hørt, at der er masser 
af natur i den plantede nåleskov. 
Det tager tid, men naturen kommer. 

Karsten Thomse/L Det var en over
drivelse. Selvfølgelig kommer der 
natur, hvor man planter træer. Men 
vi kan få meget mere natur og bedre 
drikkevandbeskyttelse billigere ved 
at lade være at gøre noget ved area
let. Desuden koster beskyttelse af 

eksisterende naturskov kun 35.000 
kr. pr. ha mod 70.000 kr., når man 
laver skovrejsning. 

Gorm Larse/L Du viste på en plan
che hvilke dyr, der kunne være i 
skoven. Hvilke dyr mener du, vi vil
le have plads til i Danmark? 

Karsten Thomse/L Jeg viste 9 arter 
af planteædere, men ingen rovdyr. 
Vi har for mig at se plads til alle ar
terne. Hvis vi ikke har plads, er det 
mentalt. Hvis Tofte Skov blev for
bundet med Lindenborg Ådal, ville 
der blive 4000 ha ekstra, og der vil
Je de store planteædere få rigelig 
plads. Når man diskuterer arealhav 
for de enkelte arter, bruger man ofte 
det areal, hannerne strejfer rundt på. 
Mest plads bruger honhjortehan
nen, som kan strejfe rundt på 1 5-
20.000 ha, men skal den finde føde 
nok, er meget mindre arealer til
strækkelige. Det er muligheden for 
at skaffe føde nok, der sætter græn
serne for areal behovet. 
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Fortsat fra ol/Islagets side 2 

national parker, gerne under parolen 
"færrest mulige indgreb". Det kunne 
indebære: 

* langsom vådgøring af lavninger 
* plukhugst af gavntræ og eventuel 

udtynding af især invasive træer 
* Monokulturer undgås ved fremtidi

ge anlæg (anvendelse af bl.a. selv
såning) 

* "Værdiløse", halvrådne træer ef
terlades i skoven 

* Gamle driftsformes søges anvendt 
under moderne former og med mo
derne redskaber. Der kan satses på 
såvel salgbare produkter (flis til 
brændsel eller bioethanol) som 
museumsdrift til kulturhistorisk 
undervisning. 

* Undtagelsesvis kunne enkelte 

"
skov korridorer" komme 

på tale. Hermed menes at 
skovområder forbindes vha. 
udyrkede bælter, som efter
hånden springer i skov. 

På længere sigt kunne pattedyr som 
vildsvin, bæver, kronhjort og elg 
kunne komme på tale i de allermest 
vildsomme områder. 

Mere sammenhængende skov 
Fire nationalparkforslag omfatter 
landskaber med kun lidt skov: Læsø, 
Mols, Thy og Tissø-Åmose Å. 

Mange små ændringer kunne gen
nemføres til stor gavn for naturen og 
med få følger for skovdistrikternes 
økonomi. Ændringer i driftsformer 
og arbejdsgange kunne gøre meget. 
Ændret lovgivning og tilskudsordnin
ger kunne gøre mere. 

Som overordnet mål kunne man 
have: Større sammenhæng i skovare
aleme. 

Sammen med en række andre tiltag 
ville en sammen knytning af skovare
aler give større biodiversitet i kom
mende nationalparkskove. 

Et "idekatalog" til opnåelse af dette 
kunne omfatte: 

Figur 2. Et enkelt tiltag i mange skove er vådgøri ng. Her ses Kær-Mangeløv i 
Lærk Sø på Midtsjælland. Oprindeligt var 25% af Danmarks skove sumpsko
ve. Foto: Jon Feilberg 2003. 

* Skovonu·åder forbindes med udyr
kede korridorer, som se l v kan 
springe i skov. Græsning/udtyn
ding kan komme på tale i de lidt 
senere faser. 

* Skovnære brakmarker tillades at 
springe i skov, gerne med græs
ning/udtynding i de lidt senere fa
ser af tilgroningen. 

* Monokulturer undgås ved fremtidi
ge anlæg. 

* Eksisterende monokulturer søges 
løbende ændret ved forsigtig ud
tynding og beplantning med øget 
vedplantediversitet for øje. 

* Høslætenge eller afgræssede skov
overdrev etableres, hvor gavntræ 
mistrives, således at nye "indre 
skovbryn" etableres. 

* Plukhugst fremmes. Udviklingen 
af metoder til rentabel plukhugst 
styrkes. 

* Markante og stormfaste træer bør 

lades i fred. De kan fungere både 
som moderplan ter, læ givere og 
æstetiske "landskabsdannere". 
Dette gælder både nåle- og løvtræ
er. 

* "Værdiløse", halvrådne træer fæl
des og efterlades i skoven . 

* Forsigtig, gradvis og kontrolleret 
vådgøring af de laveste skovpartier 
under tilbørlig hensyn til nuværen
de dyre- og planteliv. 

* Gamle driftsformes søges anvendt 
under moderne former og med mo
derne redskaber. 

Lad skovene i kommende national
parker blive vådere og mægtigere! 

Redaktio11e11 

Tak til Aage V. Jensen Fonde, der har 
givet tilskud til trykningen. 
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