
FORSLAG TIL 
NATUR- OG BIODIVERSITETSPAKKEN

Vildere og mere selvbærende statsnatur i overensstemmelse med

Socialdemokratiets oprindelige plan og regeringens forståelsespapir i 

15 naturnationalparker til gavn for biodiversiteten

I regeringens forståelsespapir lægges op til en naturzone og naturnationalpar-
ker, og der er et bredt politisk ønske på tværs af blokkene om vildere og mere 
sammenhængende natur på naturligere præmisser end i dag. F.eks. har Social-
demokratiet og SF foreslået 15 ’vilde naturparker’ på sammenlagt ca. 60.000 hek-
tar. I bogen Vildere vidder i dansk natur (2017) præsenterede jeg en bruttoliste på 
35 potentielle områder på sammenlagt over 100.000 hektar, der i altovervejende 
grad er ejet af det offentlige, og som ville egne sig til at genetablere udgangsbe-
tingelserne for vildere og mere selvbærende natur til gavn for biodiversiteten. 
I dette forslag er de 35 forslag skåret ind til benet i 15 projekter, og der frem-
lægges en detaljeret implementeringsproces, som kunne tages i brug til de før-
ste 30.000 hektar. Forslagene konkretiseres yderligere i en bog, der udkommer 
omkr. marts 2020, og som også kommer nærmere ind på lovgivningsmæssige 
aspekter og praktiske udfordringer. 

NATUR ZONEN. DK
Rune Engelbreth Larsen



Hvordan implementeres regeringens ambitiøse
naturpolitik med forskerinddragelse og borgerhøring?

Regeringens forståelsespapir

»Der er brug for mere urørt skov og flere sammenhængende naturområ-

der, hvor naturen får plads til at udbrede sig på mere naturlige præmis-

ser end i dag. En biodiversitetspakke skal give biodiversiteten bedre vilkår 

i Danmark. Planen skal indeholde klare målsætninger for, hvor meget af 

Danmarks areal, der skal disponeres til natur som naturzoner (inkl. urørt 

skov og naturnationalparker), samt konkrete initiativer, der skal sikre, at 

målsætningerne nås.«  I det følgende ses nærmere på 

1) den brede politiske enighed om vildere statsnatur

2) det store tværpolitiske vælgerflertal bag vildere natur

3) den brede forsker-konsensus om virkemidler, som støt-
tes af naturorganisationer med ca. 300.000 medlemmer

4) forslag til implementeringsproces af en regeringsplan

5) forslag til 15 naturnationalparker på ca. 30.000 hektar

VILDERE OG MERE SELVBÆRENDE STATSNATUR



VILDERE OG MERE SELVBÆRENDE STATSNATUR 
1) BRED POLITISK ENIGHED OM NATURPOLITISK RETNING

BÅDE RØDE OG BLÅ PARTIER ØNSKER MERE OG VILDERE NATUR

Socialdemokratiet: »75.000 hektar urørt skov i Danmark – mere end en seksdob-
ling i forhold til i dag. 15 vilde naturparker med et samlet areal, der svarer til hele 
Bornholm. Mere beskyttet natur. De vilde naturparker vil være naturreservater med 
store naturoplevelser, hvor der i forvejen ikke er beboelse, hvor træer og andre planter 
hverken dyrkes, høstes eller fældes, og hvor der kan udsættes forskellige større 
planteædere som naturforvaltere, der kan bringe den danske natur tættere på sit 
oprindelige udgangspunkt.« (Danmark skal igen være en grøn stormagt).

Socialdemokratiet & SF: »75.000 hektar urørt skov for at standse tilbagegangen i 
biodiversitet. 15 nye, vilde naturparker ...« (Avisen.dk, 23.5.2019).

Jakob Ellemann-Jensen (V): »Jeg noterer mig mange enslydende input om flere 
sammenhængende naturområder og mere vild natur. Det er to pejlemærker, re-
geringen også gerne vil sætte for naturen.« (Altinget.dk, 19.3.2019).

Mai Villadsen (EL): »75.000 hektar urørt skov, naturzoner i havet og 15 natur-
nationalparker på sammenlagt knap 60.000 hektar.« (Information, 5.10.2019).

Zenia Stampe (RV): »Et vildt naturreservat betyder, at der ikke er marker, som giver 
risiko for modsatrettede hensyn, og at man ikke længere fælder de gamle træer til 
produktion men lader naturen råde med vilde planter og dyr, der vandrer frit. Vild 
natur, hvor der stadig er plads til vandreture og naturbørnehave.« (SN.dk, 7.10.2019).

Mette Abildgaard (K): »Konservative vil udlægge intet mindre end 50.000 hektar af 
statsskovene til urørt skov.« (Altinget, 23.10.2015; gentaget til Naturmødet, maj 2019).

Carsten Bach (LA): »Skal fri, vild natur og biodiversitet ikke have førsteprioritet på 
statens arealer? LiberalAlliance har været klar længe.« (Twitter, 22.1.2019).



VILDERE OG MERE SELVBÆRENDE STATSNATUR 
2) DANSKERE ØNSKER VILDERE NATUR

STORT TVÆRPOLITISK VÆLGER-FLERTAL FOR VILD NATUR

Meningsmåling: 3 ud af 4 danskere ønskere vild natur i nationalparkerne 

Rød Bloks vælgere, der er enige eller overvejende enige       74%  (uenige: 5%) 
Blå bloks vælgere, der er enige eller overvejende enige       72%  (uenige: 7%)
18-35 årige vælgere, der er enige eller overvejende enige       83%  (uenige: 3%)
36-59 årige vælgere, der er enige eller overvejende enige       70%  (uenige: 5%)
60+ årige vælgere, der er enige eller overvejende enige       64%  (uenige: 9%)

Spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende? De danske nationalparker bør være naturreservater, hvor den 
vilde natur kan udvikle sig, som man kender det f.eks. fra den berømte amerikanske nationalpark Yellowstone. 
Kilde: TNS Gallup for DN, januar 2017. Baseret på 1.133 repræsentativt udvalgte vælgere i landet på 18 år+.

NGO’er med natur-, landbrugs- og jægerinteresser ser frem til udmøntning 

»I det politiske grundlag for regeringen har I bl.a. varslet, at der skal sættes klare mål for, 
hvordan biodiversiteten kan få bedre vilkår i Danmark. Vi ser således med spænding 
frem til udmøntningen af ambitionerne om mere urørt skov, sammenhængende na-
tur, en biodiversitetsplan, naturnationalparker og naturzoner.« (Fælles velkomst-
brev til fødevareministeren og miljøministeren i Politiken, 8.7.2019). 

Danmarks Biavlerforening, Danmarks Jægerforbund, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitol-
gisk Forening, Dansk Skovforening, Dyrenes Beskyttelse, Friluftsrådet, Landbrug & Fødevarer og Økologisk 
Landsforening (9. juli 2019).

 Fødevareminister Mogens Jensen og miljøminister Lea Wermelin svarer

»Der er brug for flere og bedre levesteder for vilde dyr og planter for at vende den 
generelle tilbagegang for naturen. (…) Der er brug for mere urørt skov og flere sam-
menhængende naturområder, hvor naturen får plads til at udbrede sig på mere 
naturlige præmisser end i dag.« (Politiken, 14.7.2019).



VILDERE OG MERE SELVBÆRENDE STATSNATUR 
3) BRED FORSKER-KONSENSUS MED STØTTE FRA NGO’ER

BRED KONSENSUS OM ANBEFALEDE NATURTILTAG

Fageksperter fra forskellige universiteteter i fælles rapport til Naturstyrelsen

»Vi anbefaler, at indfasning og forvaltning af urørt skov tager sigte på etablering af selv-
bærende systemer i stor skala (…) Ved selvbærende systemer forstås i denne sam-
menhæng systemer, som ikke har behov for aktiv forvaltning for at levere en positiv 
effekt i forhold til de nationale forpligtigelser for bevarelse af biodiversitet. (…) Vi an-
befaler, at der overalt arbejdes med helårsgræsning uden tilskudsfodring, således 
at der udvikles et naturligt græsningstryk primært baseret på den tilgængelige føde-
mængde og de naturlige årstids- og klimabestemte variationer i denne (…) fx kvæg, 
heste, bison, elg, krondyr, dådyr, vildsvin og bæver, dvs. dyr, der er ude hele året 
og ikke sættes på stald.«

P.F. Møller, J. Heilmann-Clausen, V.K. Johannsen, R.M. Buttenschøn, I.K. Schmidt, C. Rahbek, H.H. 
Bruun, & R. Ejrnæs: Anbefalinger vedrørende omstilling til forvaltning af skov til biodiversitetsformål.

13 naturorganisationer med ca. 300.000 medlemmer er bl.a. enige om

»Vi ønsker helt grundlæggende en forvaltning målrettet og tilpasset naturindholdet/
biodiversiteten på de respektive arealer, Naturstyrelsen har ansvaret for, dvs. en for-
valtning, der i højere grad bygger på selvforvaltende økosystemer med græsning 
af store græssere. (...) En forvaltning, der forudsætter inddragelse af store græssere 
(elg, urokse, vildhest eller deres erstatning, dvs. ekstensive husdyrracer) og naturlig 
dynamik (bæver, vildsvin, ild, naturlig hydrologi, vanderosion, flyvesand etc.). (…) I de 
større selvforvaltende områder er det overordnede formål dermed på sigt minime-
ring af menneskelig indblanding i naturen.«

Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening BirdLife Danmark, Dansk Botanisk For-
ening, Verdens Skove, Dyrenes Beskyttelse, Dansk Entomologisk Forening, WWF Verdensnaturfonden, 
Natur & Ungdom, Dansk Geologisk Forening, Dansk Svampeforening, Greenpeace, Jydsk Naturhistorisk 
Forening, Danmarks Sportsfiskerforbund (Det Grønne Kontaktudvalg, 10. juni 2019).



VILDERE OG MERE SELVBÆRENDE STATSNATUR 
4) HVORDAN IMPLEMENTERES NATURNATIONALPARKER?

FRA BESLUTNING TIL FORSKER-KONKRETISERING OG ETABLERING

Forslag til proces fra Biodiversitetskommission bestående af universitetets
førende biodiversitetsforskere til borgerinddragelse og etablering

Naturnationalparker med vildere og 
mere selvbærende natur bør konkre-

tiseres af universitetets biodiversitets-
forskere ud fra de politiske rammer 

(1. fase af ca. 15 offentlige naturom-
råder på sammenlagt ca. 30.000 af 
forventede 60.000 hektar) i en eller 

to omgange, hvorefter følger debat, 
høringer og justeringer. De første kan 

indvies omkring tre år, efter at den 
politiske beslutning er taget.

Se næste side for en overordnet gen-
nemgang af etableringsprocessen ... 



VILDERE OG MERE SELVBÆRENDE STATSNATUR 
4) HVORDAN IMPLEMENTERES NATURNATIONALPARKER?

FRA BESLUTNING TIL FORSKER-KONKRETISERING OG ETABLERING

Uddybende forklaring

1. Folketinget vedtager indledende etableringsfase på ca. 30.000 af forventede 60.000 hektar, fordelt 
på minimum 15 offentlige naturområder: Beslutningsforslag 1: Udpegning af 15 naturnationalparker.

2. En Biodiversitetskommission nedsættes med biodiversitetsforskere for at udpege 15 naturnatio-
nalparker og udarbejde rammeplaner, der fremmer natur og biodiversitet maksimalt: Hvad er det 
bedste, der kan gøres for naturen på naturens præmisser i disse områder? Biodiversitetskommissio-
nen offentliggør forslag til en naturnationalpark-lov i tilknytning til rammeplaner for de mest natur-
gavnlige tiltag: Rapport 1: Rammeplan for 15 naturnationalparker med maksimale naturværdier.

3. Rapporten sætter barren for et ambitionsniveau, hvor naturen har forrang uden andre indskrænk-
ninger end hensyntagen til offentlig adgang. Rapporten er desuden afsæt for en dialog mellem for-
skere og forvaltere såvel som en offentlig debat.

4. Debatten munder ud i en endelig politisk prioritering, og Folketinget vedtager lovgivning, finan-
sieringsmodel og eventuelle justeringer: Beslutningsforslag 2: Finansiering og afgrænsning af 15 na-
turnationalparker.

5. Ud fra de endelige økonomiske og politiske rammer udarbejder Biodiversitetskommissionen en-
delige detailplaner: Rapport 2: Detailplaner for 15 naturnationalparker.

6. Offentlig høringsproces, hvor borgere og organsationer kan foreslå ændringer.

7. På baggrund af høringsprocessen justeres de endelige planer eventuelt en sidste gang, kommer-
ciel tømmerhugst indstilles og hegnslinjer etableres med færiste og låger.

8. Skovarealerne underlægges en biodiversitetsindsats, hvor der udover ikke-hjemmehørende træ-
arter kun fældes træer for at fremme biodiversitet. Genopretning af naturlig hydrologi påbegyndes, 
og en omfattende formidlingsindsats lanceres om oplevelser og adfærd i vildere natur.

9. Efter at hegnslinjen er etableret, udsættes de nøglearter, der kan nå at anskaffes m.h.p. en indvi-
else. En række tiltagene pågår de følgende år. Målet er at indstille mere og mere forvaltning, indtil 
vedligehold af hegn og regulering af bestande stort set er de eneste ‘forvaltnings-indsatser’. 



VILDERE OG MERE SELVBÆRENDE NATUR 
5) FORSLAG TIL FØRSTE FASE: 15 NATURNATIONALPARKER

KORT: INSPIRATION TIL 30.000 HEKTAR VILDERE NATUR

Inspiration til en Biodiversitetskommission
bestående af førende biodiversitetsforskere, 

der udpeger og konkretiserer detaljerne i
de første 30.000 hektar vildere og 

mere selvbærende dansk natur
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         Forslag: ca. 2.500 ha
         H

egnslinje: ca. 37 km
         Bisonskoven
Tværgående hovedveje behøver 
ikke frahegnes, hvis de forsynes 
med færiste, hvor de gennemskærer 
hegnslinjen. H

egnet om Bisonskoven 
overflødiggøres af en ny hegnslinje.
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         Forslag: ca. 630 ha
         H

egnslinje: ca. 12 km
H

vis Avnstrup Center og Avnstrupvej 
ikke frahegnes, reduceres hegnslinjen til 
ca. 9 km 
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         Forslag: ca. 5.600 ha
         H

egnslinje: ca. 45 km
H

vis hele søen skal hegnes, bliver hegns-
linjen få km længere
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         Forslag: ca. 870 ha
         H

egnslinje: ca. 19 km
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         Forslag: ca. 1.785 ha
         H

egnslinje: ca. 30 km
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         Forslag: ca. 680 ha
         H

egnslinje: ca. 13 km
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         Forslag: ca. ?.??? ha
         H

egnslinje: ca. ?? km

         Forslag: ca. 5.700 ha
         H

egnslinje: ca. 39 km
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         Forslag: ca. 950 ha
         H

egnslinje: ca. 17 km
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          Forslag: ca. 730 ha
          N

y hegnslinje: ca. 13 km
          Eksisternde dyrehavehegn
          O

verflødigt dyrehavehegn
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         Forslag: ca. 1.150 ha
         H

egnslinje: ca. 10 km
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         Forslag: ca. 2.015 ha
         H

egnslinje: ca. 17 km
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         Forslag: ca. 930 ha. H
egnslinje: ca. 17 km

Afgrænsningen er her sammenfaldende med hegnslinjen
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         Areal: ca. 820 ha. H
egnslinje: ca. 31 km

Afgrænsningen er her sammenfaldende med hegnslinjen
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         Forslag: ca. 1.750 ha
         H

egnslinje: ca. 17 km

Skagens O
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         Forslag: ca.1.650 ha
         H

egnslinje: ca. 29 km
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         Forslag: ca. 3.000 ha
         H

egnslinje: ca. 37 km


