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Indledende ord

I WWF Verdensnaturfonden er vi glade for at se regeringens høje ambitioner på natur- og biodiversitetsområdet og ikke mindst
planerne om at realisere ambitionerne med en historisk grøn finanslov.
Med en overordnet målsætning for området kan vi styre sikkert mod at bremse tilbagegangen for natur og arter, ja hele den
afgørende biodiversitet.

I WWF Verdensnaturfonden arbejder vi for flere og bedre naturoplevelser til danskerne. Og der er godt brug for det, for i
Danmark ligger vi langt under de 17% vild natur, som er lovet FN. Og vi er slet ikke i nærheden af de nye, globale mål, der k an
forventes efter 2020. Derfor er det vigtigt, at en ny natur- og biodiversitetspakke sammensættes med størst mulig fordel for natur
og dyreliv. Og vi har en række konkrete forslag hertil.
Derfor fremsendes WWF Verdensnaturfondens naturpolitiske forslag til natur- og biodiversitetspakken. Vi har også
inkluderet forslag til konkrete initiativer for et grønnere Danmark via indsatser for urørt skov og regelforenkling for at
forbedre privates mulighed for at styrke biodiversitet på deres jord – så vi bedst sikre bæredygtige løsninger, hvor der er plads til
både natur, dyr og mennesker.
Med venlig hilsen,
Bo Øksnebjerg
Generalsekretær, WWF Verdensnaturfonden
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Baggrund

• Danmarks biodiversitet er i tilbagegang og forringes år for år.
• Danmark har under 1 % reelt beskyttet natur og ligger langt fra de 17 % vild natur, som vi har lovet FN.

• Næsten hver 3. danske dyre-, plante-, og svampeart, der er undersøgt af forskerne, er kommet på rødlisten som truet eller
sårbar.
• 11 ud af 17 af Danmarks naturtyper er i stærkt ugunstig tilstand.
• Alle vores EU-beskyttede danske skovnaturtyper er i stærkt ugunstig naturtilstand, og EU kalder situationen for ”alarmerende”.
• Ingen af vores danske havområder er i en god tilstand.
• Den danske natur overlever kun klimaforandringerne, hvis den får mere plads – også til at være vild.
• Danmark når kun 2 af de 20 biodiversitetsmål i AICHI-aftalen – og ender formentlig som bundskraber i verden.
• Danskerne ligger i bund i EU, når det handler om forståelse og viden om biodiversitet og natur.
• Verdens fattige bliver endnu fattigere, når natur- og klimakrisen for alvor sætter ind.

Målsætningerne

1.

Flere danskere ud i naturen
Danskere skal engageres, så hele befolkningen får fascinationen og lysten til at opleve naturen tilbage. Naturen skal være
for alle – til sundhed, motion, vildere naturoplevelser og flere dyr i linsen.

2.

Rødlisten skal gøres grønnere
Vi vil have dyrene tilbage både på land og i vandet. En akutindsats skal fokusere på det vigtigste først: De truede og
sårbare arter og økosystemer.

3.

Plads til flere naturoplevelser
Danmark skal have mere natur - i større sammenhængende områder - så alle kan få adgang til den vilde og artsrige natur
fyldt med oplevelser.

4.

Danmark skal tilbage i det grønne selskab
Danmarks naturbeskyttelse skal blive bedre, mere målrettet og have effekt. Dansk beskyttelse af vores land- og havnatur
skal leve op til vores internationale forpligtelser. Og vi skal gå forrest, når det kommer til at sætte nye, ambitiøse
internationale biodiversitetsmål i 2020.

5.

Vi bruger naturen til at afhjælpe klimakrisen
Danmarks natur kan afhjælpe klimakrisen, hvis den får lov og plads. Gennem intelligent naturplanlægning kan vi både
redde biodiversiteten og lade naturen gøre en stor del af arbejdet med at nå regeringens klimamål.

6.

Grønne løsninger giver mere udvikling for pengene
Danmark går forrest med grønne løsninger, der både skaber udvikling og samtidig redder biodiversiteten og klimaet for de
samme penge i verdens fattigste områder

Grundprincipperne

1.

Vi skal løse de akutte udfordringer først
Der er meget, vi skal nå på naturen og biodiversitetens vegne, men vi skal starte med det, der haster mest. Derfor skal
indsatserne prioriteres efter nødvendighed og effekt.

2.

Vi skal have mest mulig vild natur for pengene
Alle ved, at der er begrænset økonomi. Derfor skal vi prioritere de indsatser, der giver mest biodiversitet for pengene.

3.

Samtidig med at vi afhjælper klimakrisen
Natur- og biodiversitetsindsatser skal bidrage til regeringens 70 % målsætning.

4.

Med mindst mulig besvær, bureaukrati og uden spild af tid og skattekroner
Regler og lovgivning skal støtte op om indsatser, der fremmer biodiversiteten. Der er brug for en
gennemgang af eksisterende regelsæt.

5.

Efter forskernes anbefalinger
Vi skal følge forskernes anbefalinger og prioritere løsninger, der er videnskabeligt baseret. På den
måde undgår vi at satse på løsninger, der viser sig at have ringe eller ingen effekt.

Planen

Vi løser de vigtigste problemer først
a)
b)

Naturens akutpakke 2020
Regeringens uafhængige biodiversitetsråd

Derefter skal vi have mest mulig natur for pengene
c)
d)

Biodiversitetsplanen 2030 – Skov
Biodiversitetsplanen 2030 – Hav

Og så skal vi sikre biodiversiteten i fremtiden
e)
f)
g)
h)

Naturens klimaplan
Naturens grønne generationskontrakt
Fremtidens grønne udviklingspolitik
Sådan kan biodiversitetsplanen finansieres

Planen

Naturens akutpakke sættes i værk fra 2020 til 2022. Den løser de mest akutte problemer med de
mest effektive løsninger. Akutpakken erstattes i 2022 af en langsigtet biodiversitetsplan, der går
frem til 2030. Naturens akutpakke bør bestå af:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Udlægning af 75.000 hektar urørt skov igangsættes og implementeres.
Videnskabeligt og uafhængigt biodiversitetsråd etableres.
Regelforenkling, der baner vejen for biodiversitetstiltag, igangsættes. I praksis: Færre og
simplere regler for private lodsejer, der ønsker at udlægge mere vild natur.
Beskyttelse mod fiskeri i marine Natura 2000-områder igangsættes og implementeres.
Udpegning af 10% urørt hav som naturvidenskabelige referenceområder igangsættes.
Stærkt dansk mandat og engagement sikres, inkl. den unge generations stemme til
formuleringen af de nye globale biodiversitetsmål i 2020.

Planen

Som en del af akutpakken etableres et uafhængigt biodiversitetsråd, der skal sikre, at
Regeringen igangsætter de mest effektive løsninger og løser de vigtigste udfordringer
først.
Derfor bør regeringen allerede i 2020:
•
Etablere et videnskabeligt og uafhængigt biodiversitetsråd,
der rådgiver lovgiverne og forvaltningen – i stil med f.eks. Klimarådet
eller det Økonomiske Råd.
•

Involvering af interessenter kan ske gennem et repræsentantskab, der sikrer stabilitet og samarbejde.

Planen

Forskerne slår fast, at naturen mangler plads til at være fri og vild. Derfor anbefaler WWF at:
•

Implementere naturzoner som et tredje ben i Planloven, der dækker minimum 15 % af Danmarks landareal

•

Klima- og biodiversitetssikre den danske natur, gennem etablering af 10 store, sammenhængende naturområder, primært med udgangspunkt i statens egne arealer –
suppleret med opkøb eller jordbytte af mindre private områder.

•

Forenkling af reglerne gennem en revision af lovgivning, støtteordninger og hidtidig naturplejepraksis, der fremmer biodiversiteten. Ændringerne vil gøre det muligt
f.eks. at efterlade væltede træer inde i skovene til insekterne, gøre det lettere at have store ‘græssere’ under naturlige vilkår, og skabe lysninger i skovene til glæde for
sommerfugle og andre dyr.

•

Udfase al skovdrift på alle Naturstyrelsens arealer inden 2030. Statens skovbrug og landbrug på Naturstyrelsens arealer optager naturens plads for en beskeden
indtægt, der primært kommer fra EU’s landbrugsstøtte.

•

Naturgenoprette og etablere f.eks. helårsgræsning og naturlig hydrologi for at sikre hurtigere resultater til glæde for naturinteresserede danskere.

•

Motivere privatskovsejere til at gennemføre varige biodiversitetsindsatser gennem incitamenter og regelforenkling. Indsatserne skal baseres på forskernes anbefalinger.

•

Gradvis FSC-certificere private skove, så de kan erstatte statens FSC-skovdrift i de områder, der lægges ud til vild og urørt skov.

•

Indføre et nyt ambitiøst paradigme i forvaltning og implementering af EU-naturbeskyttelsesdirektiverne i den ånd, de er skabt, så 50 % af naturen i 2030 er i gunstig
tilstand.

Planen

Danmark er omgivet af vigtig havnatur, der er af international vigtighed. Derfor foreslår WWF Verdensnaturfonden:
•

En 100-30-10 plan for havet, der indebærer, at havet bliver 100 % bæredygtigt forvaltet, 30 % beskyttet og 10 % lagt urørt hen.

•

At sikre at Havplan Danmark bliver økosystembaseret, som EU foreskriver, og at 100 % af Danmarks havareal er bæredygtigt forvaltet.

•

At implementere effektive naturbeskyttelsesområder svarende til 30 % af dansk hav. Der er videnskabelig konsensus om nødvendigheden af de 30 %,
og målet er vedtaget af IUCN.

•

At implementere en planlov for havet med naturzoner, der sikrer, at minimum 10 % af havarealet er urørt.

•

At implementere principper for en Bæredygtig Blå Økonomi inden for alle havnære sektorer (fiskeri, skibsfart, energi osv.) i tråd med de principper, som
f.eks. Verdensbanken m.fl. har vedtaget.

•

At beskytte truede og sårbare marine arter mod påvirkning og bifangst i erhvervsfiskeri (f.eks. bunddyr, fugle, havpattedyr, hajer/rokker m.m.). Det skal
ske ved at sikre højere selektivitet i fiskeri og implementering af den gældende landingsforpligtelse. Dette kan implementeres med f.eks. kamerakontrol af
fangster, krav til fangstredskaber eller lignende.

•

Nyt ambitiøst paradigme i forvaltning og implementering af EU-naturbeskyttelsesdirektiverne i den ånd, de er skabt, så 50 % af naturen i
2030 er i gunstig tilstand.

Planen

Naturen er en del af løsningen på klimaudfordringerne. Danmarks skove og havenes ålegræs kan binde CO2, der hjælper os med at nå
regeringens klimamål. Samtidig skal vi sikre, at dansk natur kan tilpasse sig de stigende temperaturer, som klimaforandringerne fører
med sig. Derfor bør regeringen:

•

Skabe fremtidens ”klima-Danmarkskort”, der afgør, hvor fremtidens natur skal være, når temperaturerne stiger.

•

Etablere nye klima-naturzoner / klimalandskaber, der sikrer dyrenes fortsatte adgang til vild natur i det klimaramte Danmark.

•

Skabe de juridiske, økonomiske og praktiske rammer for klimasikring af den danske natur og biodiversitet. Arter vil indog udvandre af Danmark, og naturen vil ændre sig. Forskerne anbefaler etablering af store, modstandsdygtige og
sammenhængende naturområder med fri dynamik, samt revision af lovgivning, støtteordninger og hidtidig naturplejepraksis.

•

Etablere stop for landbrugsdrift på offentligt ejede organiske jorder, så vi nedsætter det offentliges klimabelastning, øger
kulstoflagring og reetablerer natur. Ministerier og kommuner ejer arealer, der i dag bortforpagtes til bl.a. landbrug.

•

Sæt arealer med højt organisk indhold fri til natur. Områderne, f.eks. tidligere tørvemoser, identificeres og ”sættes fri” til
natur igen, hvor det er muligt. Landbrug på organiske jorder er en væsentlig bidrager til det samlede landbrugs
klimabelastning.

•

Nye klimaskove rejses på arealer, som ikke rummer eller har potentiale for natur og biodiversitet.

Planen

Vi skylder ungdommen en fremtid, hvor klodens økosystemer og biodiversitet er i en bedre tilstand end i dag.

Det kræver en modernisering af vores opfattelse af natur og biodiversitet – vi skal se naturen som en del af
løsningen og som en aktiv spiller flere steder i samfundet.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Gennem etablering af naturzoner sikres grøn egnsudvikling, der gør naturen til en positiv
vækstdriver i ’det skæve Danmark’
Plastik skal væk fra naturen – etablering af ægte closed-loop cirkulær økonomi.
Drastisk reduktion i udledningen af næringsstoffer, der sikrer sund land-, ferskvand og havnatur
til fremtidige generationer, svarende til maximalt 40.000 tons om året i 2027.
Naturen – både til lands og til vands - skal fylde mere i undervisningen, forvaltningen og
erhvervslivet.
Etablere et Ungdommens Naturråd, der kan holde politikerne på sporet mod FN’s
bæredygtighedsmål for naturen.
Biodiversitet afrapporteres i virksomheders CSR-rapporter senest fra 2025.
Grønne investeringer skal indgå i alle investeringsporteføljer over 3 mia. kroner.
Finansministeriets regnemodeller skal tage højde for natur-, biodiversitets- og klimagevinster.

Danmarks natur-, klima- og biodiversitetsindsats strækker sig ud over de danske grænser, og vi har et særligt ansvar i
de fattige lande, der bliver hurtigst og hårdest ramt. Derfor bør regeringen:
•
•
•
•
•
•

Indarbejde naturbaserede løsninger i udviklingsbistanden, der kan forebygge og reducere voldelige
konflikter og fordrivelse som resultat af intensiverede klimaforandringer, naturressourcekonflikter og
naturkatastrofer.
Give støtte til beskyttelse af forfulgte miljø- og naturforkæmpere, inkl. sikring af deres familier gennem
livsforsikringsordning.
Gå forrest i udviklingen af de nye globale biodiversitetsmål ved CBD COP15 i 2020, inkl. inddrage og
give stemme til unge i den internationale forhandlingsproces.
Reducere Danmarks effekt på global afskovning gennem vores internationale handel og import af varer.
Etablere en international natur- og biodiversitetspakke under den danske udviklingsbistand som skal
beskytte høj-biodiversitetsskov i de fattigste lande, med positiv effekt for lokalbefolkningens levevilkår.
Integrere naturbaserede løsninger i danske investeringer i udlandet.

Finansieringen

Skov

Hav

•

•

•

•

•

Nye statslige naturarealer forvildes med penge, der er
sparet på traditionel skovrejsning, som overflyttes
til naturgenopretning.
Udfasning af skovdrift på Naturstyrelsens arealer
foregår i takt med medarbejdernes naturlige
afgang. Arealerne ejes allerede af staten, og
produktionsstop vil ikke kræve erstatning til lodsejere.
Omlægning af dele af EU’s landbrugsstøtte til
målrettede, varige naturindsatser (CAP fra 2021),
herunder støtte til omlægning til FSC, etablering af
græsningsskov, rådgivning og tinglysning af urørt
privatskov.
Privatskovejeres biodiversitetsindsatser og FSCcertificering finansieres gennem omlægningsstøtte
eller skattebegunstigelse.

•

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond har betydelige
ressourcer, som kan anvendes til at sikre
naturbeskyttelse i dansk fiskeri og til udvikling af EU’s
Integrerede Maritime Politik (havplan).
Forskning viser, at bæredygtig forvaltning af fiskeri
som oftest fører til større landinger på længere sigt,
hvilket gør tabet midlertidigt.

Grøn udviklingsbistand
•

Prioritering af natur og miljø og naturbaserede
indsatser kan ofte gøres inden for eksisterende
rammer i udviklingsbistanden, inkl. klimapuljen.

Fælles for alle
Klima
•

Klimaskove og genopretning af natur på f.eks. gamle
tørvejorder vil reducere omkostningerne til at
gennemføre regeringens klimaplan på andre
områder.

• Regeringen kan stille krav om, at alle
investeringsporteføljer over 3 mia. kroner skal
indeholde 5 % grønne investeringer.

Et grønnere Danmark
Mange plante- og dyrearter i dag i fare for at forsvinde. Vi mangler store, sammenhængende og vilde
naturarealer, dels så arter kan sprede sig og dels så danskerne kan komme ud og opleve ægte natur.
Oplevelser i naturen giver os en langt bedre forståelse af den og afføder et ønske om at passe mere på den.

Urørt Skov
Vores nuværende situation, hvor tusindvis af arter herhjemme er i tilbagegang, og millioner på verdensplan
er i fare for udryddelse, er en krisetilstand, der fordrer nye naturpolitiske tiltag. De skal være baseret på
videnskaben, og den peger netop på urørt skov som et middel, der vil gøre en afgørende forskel for
biodiversiteten, idet urørt skov genopretter de mange forskelligartede naturlige levesteder, som skovens
organismer har tilpasset sig evolutionært. Urørt skov er således den største sikkerhed for arternes
bevarelse på lang sigt.
Derfor glæder det os, at Regeringen agter at efterkomme sit forslag om 75.000 hektar urørt skov.
WWF Verdensnaturfonden har identificeret de 60.000 hektar statsskov og 15.000 hektar privat skov, der
har størst værdi i et biodiversitetsperspektiv, og som derfor bør udlægges til urørt skov. De konkrete
områder for de 60.000 hektar statsskov findes i bilag A.
Som led i udmøntningen af arealer til urørt skov er det nødvendigt med konkrete mål. WWF anbefaler, at
Regeringen arbejder efter:
1. Indfasning af urørt skov på statsejede arealer senest i 2030
2. Betragt urørt skov som en investering i biodiversitet og omstrukturer Naturstyrelsen
3. Indfasning af urørt skov på private arealer senest i 2040

Indfasning af urørt skov på statsejede arealer senest i 2030
Med den nuværende viden på området og med nogle af verdens førende biodiversitetsforskere til rådighed
er det fuldt ud realistisk at lade de 60.000 hektar statsskov være lagt urørt senest i 2030. Vi anbefaler
desuden, at de urørte arealer beskyttes juridisk enten ved lov eller tinglysning modsat i dag, hvor urørt
statsskov alene er beskyttet af en administrativ ændring af driftsplanerne. Regeringen kan lade sig inspirere
af regelsættet for udlæg af urørt skov i privat skov, hvor arealet netop tinglyses ved overdragelse.
Samtidig bør Regeringen revidere den tidligere regerings Naturpakke fra 2016, der besluttede at udlægge
11.000 hektar statsskov til urørt skov, hvori al skovdrift skal være ophørt i henholdsvis 2025 for løvskov og
2065 for nåleskov. Udlægningen finansieres ved at fælde skovenes store, mest værdifulde træer helt frem
til de pågældende to slutår for indfasningen. Men finansieringsmodellen svarer til at sælge hjertet for at få
kroppen til igen at fungere. Det kan ikke lade sig gøre, hvorfor fældningen bør stoppes med det samme,
ligesom indfasningen af urørt skov i nåleskov bør fremrykkes til 2030.
Derudover bør det ikke være muligt at søge EU-midler på offentligt ejede naturarealer med mindre det
direkte dokumenteres, at indsatserne, som de pågældende midler tiltænkes, vil fremme biodiversiteten på
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hvert enkelt areal. I dag kan EU-landbrugsstøtte opnås på både offentlige og private naturarealer, der kan
være beskyttet af Habitatdirektivet, Fuglebeskyttelsesdirektivet, Naturbeskyttelsesloven og Jagtloven.
Alligevel vægtes støttevilkårene i landbrugsstøtten som fx kravene om synlig nedgræsning pr. 15.
september årligt højere end naturbeskyttelsen til direkte skade for biodiversiteten. Dette sker som nævnt
også på statslige arealer forvaltet af Naturstyrelsen, om end der ikke er overblik over i hvilket omfang det
finder sted, hvorfor en hurtig, uafhængig undersøgelse bør iværksættes snarest.

Betragt urørt skov som en investering
Vi står i en naturkrise og Regeringen ønsker med sin biodiversitetspakke at dæmme op for yderligere
eskalation. Et lille greb med store effekter vil være at iagttage stop af skovdrift som en investering i
biodiversitet og dermed danskernes fremtidige adgang til spændende natur frem for som en omkostning.
Naturstyrelsens overskud fra skovdrift ligger mellem 60 og 90 mio. kroner om året alt efter, hvor meget der
skoves, men regnskabet afholder ikke alle omkostninger. Dele af lønudgifter til skovdrift indgår for
eksempel ikke, hvorfor Naturstyrelsens regnskab for skovdrift ikke reflekterer den egentlige forretning.
Der er behov for en gennemgribende økonomisk undersøgelse af Naturstyrelsens indtægter, udgifter og
omkostninger ved skovdrift, så vi har et retvisende billede at sammenholde effekterne ved urørt skov med.
Investeringen i biodiversitet vil med al sandsynlighed vise sig særdeles omkostningseffektiv i forhold til
tilsvarende indsatser på privat ejendom.
Staten ejer allerede arealerne og skal således ikke afholde store udgifter til private skovejere som
kompensation for tinglysning af urørt privatskov (p.t. ca. 140.000 kr./hektar, der tinglyses som urørt
privatskov). Samtidig bærer statsskovdrift en række administrative omkostninger, dels til personale som
blandt andet skal markere hugstmodne træer og dels til vedligehold af skovveje til tømmerhugst og
maskinel til oprensning af grøfter. Sådanne omkostninger er elimineret ved at lægge naturen urørt ligesom
det heller ikke behøver at koste arbejdspladser. En kortlægning af den nuværende medarbejderstabs
demografiske sammensætning vil vise, at en betragtelig procentdel kan udfases ved naturlig afgang grundet
alder. Resten kan enten omstruktureres til formidlere, naturplejere og rangers eller overgå til privat
skovdrift, hvor der fortsat vil være en vis efterspørgsel på tømmer.
Efter indledningsvise udgifter ved driftstilpasninger og fratrædelsesordninger vil det være fuldstændig
omkostningsneutralt at have selvforvaltende statsejet natur – endda med finansiering fra de nuværende og
kommende naturvenlige EU-støtteordninger.

Indfasning af urørt skov på private arealer senest i 2040
Hvad angår udlæg af urørt skov i privat skov, anerkender WWF Verdensnaturfonden, at det er urealistisk at
udlægge 15.000 hektar privat skov i senest 2030, da indsatsen er frivillig. Vi vurderer imidlertid, at 2040 er
realistisk og anbefaler at have det som mål.
Med det nuværende erstatningsniveau for tinglysning til privat skov vil det koste 2.1 mia. kroner. Når vi
foreslår en indfasning på 20 år, vil det altså svare til ca. 100 mio. om året. Her er det vigtigt at bemærke, at
det er en frivillig ordning, så det er ikke sikkert, at alle midler bliver brugt. Samtidig er det 5 – 10 dobling af
den nuværende pulje til urørt privat skov, hvorfor beløbet kan virke overvældende. Men allerede i dag er
der
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udmøntet 90 mio. alene til genopretning af Søborg Sø, som slet ikke engang er topprioritet hos
biodiversitetsforskerne.
Der er således markant mere og bedre biodiversitet at hente ved at udmønte det i en samlet pulje, men
samtidig nødvendigt at se på de gældende kompensationsniveauer ligesom andre incitamenter som
skattelettelser eller gratis rådgivning bør overvejes for at fremskynde processen yderligere.

Regelforenkling til fordel for biodiversiteten i Danmark
Der er langt fra det moderne kulturlandskab med monotone marker og netværk af bebyggelser med veje og
jernbaner til det vildnis, som var biodiversitetens vugge. De arter, der udgør biodiversiteten i dag, opstod i
de forhistoriske økosystemer, hvor floderne gik over bredderne, stormfald og brande raserede skove og
krat, og elefanter, næsehorn, heste, urokser og andre store dyr trampede og gnavede sig gennem
økosystemerne. Det er netop menneskets tæmning af vildnisset, som er årsagen til biodiversitetskrisen.
Det traditionelle svar på biodiversitetskrisen har været, at naturen er syg og truet og derfor har brug for
vores pleje og omsorg. Denne forvaltningsmodel udfordres i dag af rewilding, som i stedet foreslår, at vi
bygger på naturens evne til selvforvaltning, og i særdeleshed de store dyrs vigtige funktioner i
økosystemerne.
Således udtrykker biodiversitetsforskere fra Aarhus Universitet sig omkring biodiversitetskrisen og rewilding
i den antropocæne tidsalder.

Rewilding i nye vilde naturparker
Det glæder således WWF Verdensnaturfonden, at Regeringen vil etablere 15 nye vilde naturparker. Det er
et vigtigt signal, og vi fuldstændig bakker op om idéen, såfremt naturparkerne etableres med underliggende
lovgivning, der sikrer, at biodiversitet får førsteprioritet.
Netop fordi vi alt for længe har abonneret på paradigmet om, at naturen har brug for menneskelig pleje,
når den er i ringe forfatning, er vi blandt andet endt med en lovgivning, der står i vejen for de initiativer, der
reelt kan forbedre biodiversiteten i Danmark, herunder etableringen af vildere naturparker og rewilding
med store græsædende.
Der er således en lang række love og bekendtgørelser, som kræver revision for at sikre de mest effektive
forhold for biodiversitetsindsatsen i de nye vilde naturparker. Det gælder blandt andet EU’s
landbrugsstøttes fordeling af midler i Søjle 1 og Søjle, samt hvordan den naturskadelige græsningsstøtte
anvendes. Ligesom eksempelvis muligheden for at søge naturskadelig landbrugsstøtte på arealer, der er
naturbeskyttet (Natura2000 §3, fredninger og vildtreservater), bør ophøre.
I det følgende redegøres for den lovgivning, der helt tydeligt står i vejen for biodiversitetsindsatser i
Danmark i dag. Der er flere eksempler på lovgivning, der skaber barrierer, men nedenstående er de mest
presserende at revidere. WWF anfører i den forbindelse, at Regeringen bør engagere forskere til at foretage
en uafhængig gennemgang af regler med et juridisk-biologisk udgangspunkt med henblik på
afbureaukratisering og fjernelse af negative incitamenter.
Efter hver redegørelse afslutter vi med en kort anbefaling til, hvordan lovgivningen kan revideres til fordel
for biodiversiteten ligesom vi afslutningsvis opridser to konkrete eksempler på unødigt bureaukrati, som
både offentlige og private lodsejere vil blive mødt af i arbejdet med at lave mere vild natur.
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WWF Verdensnaturfonden definerer rewilding som: Etablering af naturlig dynamik ved udsætning af store
græsædende pattedyr uden fodring, som sagtens kan være hårdføre husdyrracer af køer, heste og geder,
men naturligvis også fx bison, vandbøfler og hjorte. Hertil skal anføres, at WWF generelt ikke betragter får
som velegnet til rewilding, da de særligt går efter blomsterplanter.
WWF indgår gerne i yderligere dialog om de konkrete regler. Herunder følger forslag til revision af
lovgivning:

Øremærkning af rewilding-dyr
Den nuværende Bekendtgørelse nr. 1448 af 01/12/2016 om øremærkning af bl.a. kvæg vil medføre unødige
administrative byrder for Regeringens foreslåede 15 naturparker, hvor der kan udsættes forskellige større
planteædere som naturforvaltere.
Bekendtgørelsen foreskriver, at øremærkning af kvæg skal være foretaget senest 20 dage efter fødslen,
men øremærkning af kalve, der afgræsser områder godkendt til naturpleje, kan dog udskydes i op til seks
måneder, mens bl.a. øremærkning af bisonokser skal være foretaget senest ni måneder efter fødslen.
Fastholdelse af øremærkningskravet er en uløselig opgave i rewilding-sammenhæng, fordi man hverken vil
eller kan håndtere dyrene under de givne forhold.
WWF

Verdensnaturfonden anbefaler, at Regeringen frafalder øremærkningskravet i
Bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder (BEK
nr. 1448 af 01/12/2016) for dyrearter introduceret i naturen som led udlægning af urørt
skov og i rewildingindsatser under forudsætning af at de pågældende dyr ikke indgår i
fødevareproduktion eller lignende.

Ådsler i naturen
Naturlig nedbrydning af dødt kød er en del af vores oprindelige økosystem, som potentielt kunne tilgodese
mange forskellige arter af alt fra insekter som skarnbasser, ådselsbiller og admiralsommerfugl til større
rovdyr, herunder rød glente, guldsjakal og havørn.
I henhold til lovgivningen skal døde husdyr imidlertid bortskaffes og destrueres, ligesom nedlagt vildt ikke
må efterlades, da det strider mod god jagtskik. Der er mulighed for at efterlade døde dyr til naturlig
nedbrydning er således at anvende trafikdræbt vildtlevende vildt, men de må kun efterlades på selve
åstedet. Hvis det opsamles med henblik på fx udlægning andetsteds vil kadaverne med det samme
omfattes af biproduktforordningen, der foreskriver destruktion snarest muligt.
Ådsler i naturen vil ellers fremme økosystemets intakthed, som Regeringen ligeledes ønsker med sit forslag
om mere urørt skov, hvorfor der er behov for en lempelse.
WWF Verdensnaturfonden anbefaler, at Regeringen reviderer Bekendtgørelse om opbevaring
m.m. af døde produktionsdyr (BEK nr. 558 af 01/06/2011) samt EU’s
biproduktforordning (nr. 1069/2009) samt gennemførelsesordning (nr. 142/2011) med
henblik på at tillade ådsler i naturen som led i rewildingindsatser.
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Genetisk fornyelse af rewilding-dyr (bison)
Balai-direktivet skelner klart mellem zoo-dyr og naturen udenfor. Det vil sige, at zoo-dyr som udgangspunkt
ikke kan anvendes til eventuelle rewilding-projekter, selvom en væsentlig del af den i forvejen meget
snævre genpulje for fx europæisk bison befinder sig i zoologiske haver. FVST har dog dispenseret i et
tilfælde hvor ”zoo-visenter” flyttes fra Randers Regnskov til Tofte skov, forudsat fx
øremærkningsdispensation gives.
Ovenstående regler m.fl. gør det kun i meget begrænset omfang muligt at anvende traditionelle vildtarter i
rewilding-projekter, fordi dyrenes nødvendige indhegninger til dels giver dyrene status af husdyr med krav
om, at dyrene skal fodres, kadavere skal fjernes, osv.
WWF Verdensnaturfonden anbefaler, at Bekendtgørelse om ikke-kommerciel flytning af
selskabsdyr, ind- og udførsel af visse dyr samt godkendelse af og tilsyn og kontrol med
karantæner (BEK nr. 1406 af 29/11/2016) udvides, så det også bliver muligt at anvende
zoo-dyr i visse rewildingområder.

Foderstand og helårsgræsning
Regeringen bør ligeledes revidere Bekendtgørelse LBK nr. 50 af 11/01/2017, idet lovgivningen modvirker
formålet med rewilding og Regeringens ønske om egentlig vilde naturparker.
Dyreværnsloven, ledsaget af udtalelser fra Dyreværnsrådet og Det Veterinære Sundhedsråd, opstiller en
række generelle retningslinjer om hold af udegående dyr. Loven forskriver blandt andet, dyrene som
udgangspunkt skal være i godt huld og tildeles supplerende foder, så det gode huld opretholdes hele
vinteren.
Men tab af huld i løbet af vinteren er blot en naturlig tilpasning til vintersæsonens ringere fødekvalitet og
–kvantitet. Fodring kan kompromittere naturmålsætninger som fx afgnavning af buske og træer, lysåben
natur og optramp, som bl.a. orkideer er glade for og blandt andet bidrage til en unaturlig høj
bestandstæthed, fravalg af vedplanter, hvilket er uhensigtsmæssigt fordi gnavning på vedplanter medvirker
til dødt ved, som naturen ellers har brug for. Ved fodring fravælger at gnave på vedplanter. uønsket
næringsstoftilførsel, etc.
WWF Verdensnaturfonden anbefaler, at Regeringen reviderer de eksisterende krav i
Bekendtgørelse af dyreværnsloven (LBK nr. 50 af 11/01/2017) således, at dyrene i
rewildingområder i mindre grad er omfattet af de eksisterende regler.

Dagligt tilsyn af vildheste
Loven kræver at enhver, der holder hest, skal sørge for, at hesten tilses mindst én gang om dagen, hvilket
ikke kan opfyldes for heste i rewilding-lignende projekter, hvor terrænets skala og strukturer i praksis gør
det umuligt at vurdere det enkelte dyrs tilstand dagligt. Hovbeskæring er også et relevant forhold, som der
findes retningslinjer for, der ikke kan opfyldes i rewilding-sammenhæng.
WWF Verdensnaturfonden anbefaler, at rewildingprojekter undtages i Bekendtgørelse af lov
om hold af heste (LBK nr. 304 af 30/03/2017)
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Regulering af vilde arter i hegninger
I henhold til jagtloven må jagt kun drives på det vildt, der er fastsat jagttid for, og kun inden for den jagttid,
der er fastsat for arten. I hegnede rewilding-projekter med anvendelse af fx krondyr kan dyrene kun
afskydes indenfor jagtsæsonen.
En alternativ afskydning af dyr i mistrivsel fremfor fodring er således ikke muligt i den sidste og mest
udfordrende del af vinterperioden, hvor behovet for fodring og/eller afskydning ellers er størst.
WWF Verdensnaturfonden anbefaler, at rewilding-projekter undtages i Bekendtgørelse af lov
om jagt og vildtforvaltning (LBK nr. 118 af 26/01/2017)

Vildsvin
Loven samt efterfølgende udtalelse fra det Dyreetiske Råd om, at svin skal have adgang til vand til enhver
tid kan vanskeligt opfyldes for hold af vildsvin under rewilding-lignende forhold uanset, at grisene som
udgangspunkt er omfattet af reglerne.
WWF Verdensnaturfonden anbefaler, at rewildingprojekter undtages i Bekendtgørelse af lov
om udendørs hold af svin (LBK nr. 51 af 11/01/2017)

Hegn i og omkring skove
I dag må du som privat lodsejer som udgangspunkt ikke sætte hegn. Ønsker lodsejere at gøre det alligevel,
kræver det dispensationer, hvorfor det i dag er uhensigtsmæssigt besværligt for engagerede privatpersoner
at få lov at lave natur, hvilket står direkte i vejen for statens ambitioner om udlægning af urørt skov på
privat areal. Nødvendige dispensationer fra skovloven i dag gælder bl.a.:
-

Pligten til tæt kronedække
Pligten til genplantning
Forbud mod usædvanlige hegn
Forbud mod fældning af ikke-hugstmodne træer

Vores intensivt opdyrkede kulturlandskab rummer så betydelige produktionsinteresser, at det meget
hurtigt kan komme i konflikt med ønsket om flere store planteædere i høj tæthed og i langt de fleste
tilfælde vil hegn være en nødvendighed for at kunne tilgodese de forskellige hensyn. Hegn i det åbne land
er kun reguleret i meget begrænset omfang og derfor som regel uproblematiske, mens hegn i eller omkring
skove straks er vanskeligere. For det første fordi NBL § 23 forbyder usædvanlige hegn omkring skove. For
det andet fordi skovloven på den ene side forbyder dyrehold og dermed hegn og på den anden alligevel
side rummer visse muligheder afhængig af, om der er tale om vildt eller husdyr.

Eksempel på unødigt bureaukrati nr. 1: Biodiversitetsdyrehaver med vildt
Uden dispensation må stævningsdrift og skovgræsning tilsammen omfatte op til 10 pct. af arealet, så længe
hegnet ikke forringer mulighederne for offentlig færdsel og ophold. Men ved skovgræsning forstås kun
græsning med husdyr på skovbevoksede arealer. Græsning med hjorte er altså ikke skovgræsning. Så hvis
man vil græsse med vildt kan man ikke udnytte mulighederne for skovgræsning og i stedet skal der laves en
dyrehave. Det er relativt let, hvor der tidligere har været dyrehaver grundet kulturhistoriske aspekter, men i
2004 kom der også mulighed for at lave helt nye dyrehaver som såkaldte biodiversitetsdyrehaver dvs.
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dyrehaver med øget biologisk mangfoldighed som hovedformål. Af skovlovens vejledning fremgår, at man
for biodiversitetsdyrehaver blandt andet skal udarbejde en detaljeret forvaltningsplan for arealet, som skal
foreligge sammen med ansøgningen om dispensation eller udarbejdes og godkendes ved en særskilt
afgørelse efter skovloven, der kan indeholde en række vilkår. Etablering af biodiversitetsdyrehaver kræver
derfor stor tålmodighed og betydelige ressourcer til blandt andet udarbejdelse af forvaltningsplaner. På
Klelund tog det i alt 4 år og flere klagesager i Natur- og Miljøklagenævnet inden projektet kunne realiseres.
En af klagesagerne vedrørte netop NBL § 23 om usædvanlige hegn, hvor nævnet dog konkluderede, at i de
tilfælde, hvor der er givet tilladelse til dyrehaver, er hegn at betragte som en nødvendighed, der ikke
konflikter med NBL § 23.

Eksempel på unødigt bureaukrati nr. 2: Skovgræsning med husdyr
Omkring skovgræsning med husdyr volder det tit problemer, at de tilladte 10 % skal beregnes af det enkelte
sammenhængende fredskovspligtige areal. Hvor der er tale om mosaiknatur (fx Forsvarets arealer) er
fredskovsarealerne kun sjældent sammenhængende og græsningsandelen for hvert enkelt skovparti
overstiger meget hurtigt de tilladte 10 % uanset, at der samlet set på terrænniveau langt fra er 10 %.
Dispensationsmuligheder eksisterer, men så bliver tilladelsen som udgangspunkt med det samme kun
midlertidig = 10-15 år. Dette medfører en træls usikkerhed, om der på sigt kan gives en ny dispensation, når
man har fået bygget en passende bestand af græsningsdyr op.

Krav om hugstmodenhed
Skovlovens § 8 definerer blandt andet at: ”Hugst bortset fra tynding må ikke finde sted, før bevoksningen
eller det enkelte træ har opnået en alder eller dimension, hvor den er hugstmoden”. Det har på Klelund
skabt en del problemer i konverteringen af eksotiske arter til hjemmehørende ditto. Det forekommer
paradoksalt, at man gerne må afdrive 200-årig naturskov af bøg for efterfølgende at plante sitkagran, men
ikke afdrive fx 20-årig sitkagran for at plante bøg, da sitkagranen i så fald ikke er hugstmoden i traditionel
vedproduktionsmæssig forstand.

Krav om gentilplantning af skovlysninger
Skovlovens § 8 foreskriver også, at arealet senest 10 år efter afvikling af en hugstmoden bevoksning skal
opfylde et krav om, at arealet er bevokset med træer, der kan danne en sluttet skov af højstammede træer.
Flere private lodsejere med rewildingprojekter ønsker kun meget nødigt at rydde op efter stormfald op
udover at genoprette veje, spor og stiers fremkommelighed. Hvis den naturlige foryngelse ikke indfinder sig
af sig selv inden 10 år er tilplantning krævet.
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