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Forord 

Denne artikel er lavet under hovedtemaet på 1. modul geografi på RUC i foråret 2000. 

Hovedtemamodellen indebærer en artikel om et selvvalgt emne samt en naturgeografisk 

opgavebesvarelse. 

Artiklen omhandler naturskov i Danmark og følger IMRAD-modellen (indledning, metode, 

resultater (konklusion), analyse og diskussion). Vi vil i forbindelse med artiklen gerne takke 

miljøorganisationen Nepenthes for at have arrangeret en ekskursion til to naturparker i 

Holland. 
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Abstract 

Artiklen tager udgangspunkt i naturskove som arvtagere for fortidens urskove. Udfra tre 

konkrete cases, heraf to hollandske, defineres tre naturskovstyper; den museale naturskov, 

den rekreative naturskov og naturskovsreservatet. Den museale naturskov er den mest 

udbredte i Danmark og udspringer af et romantisk natursyn samt en historisk bundet 

forskningstradition. Naturskovsreservatet er naturskov med vægten på store græssere og natur 

i fri udvikling. Dette bunder i et biocentrisk baseret økologisk natursyn, som kun er spirende i 

Danmark. Den rekreative naturskov, som den beskrives, er en erstatning for den velkendte 

bøgeproduktionsskov, dog uden produktion og med større krav til rekreationsværdien, 

defineret udfra høj landskabelig variation som mål for biodiversitet. Dette kommer af en 

ændring af det demokratiske natursyn fra et nyttepræget mod et mere økologisk præget 

natursyn. Det vises, hvordan der gennem forskellige videnskabelige fremstillinger af en 

problemstilling, kan argumenteres hen mod konkrete forvaltningsprincipper for naturskov 

med baggrund i forskellige natursyn. 
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Indledning 

Denne artikel er en komparativ analyse af tre typer naturskov. Naturskov kan, som vi vil vise 

i artiklen, være mange ting. Vi har valgt at definere naturskov som et område der ikke 

udnyttes produktionsmæssigt, hvor ved og anden biomasse ikke fjernes og naturlige processer 

får lov at forekomme i et nærmere defineret omfang. Der er ikke krav om at området 

nødvendigvis skal være dækket af træer, endsige bestå af gammel selvsået skov. Vi forholder 

os i denne artikel derfor ikke til plukhugst-skov, skov drevet efter naturnære principper eller 

andre naturskovslignende skove. 

Vi benytter tre eksemplariske cases; Draved Skov samt de hollandske naturparker 

Veluwezoom og Oostvaardersplassen. Disse bruger vi til at definere tre forskellige typer af 

naturskov - den museale naturskov, den rekreative naturskov og naturskovsreservatet - samt 

natursynet der ligger til grund for typerne. På denne baggrund foretager vi en komparativ 

analyse og diskussion af naturskovstyperne i to dele. Første del omhandler den 

videnskabelige baggrund for de forskellige naturskove, med vægt på de divergerende 

opfattelser af den oprindelige urskovs udseende. Herunder diskuteres begrebet biodiversitet i 

forhold til naturskove. Anden del handler om divergerende natursyn som de kommer til 

udtryk i de forskellige naturskovstyper. Her analyseres den danske forskningstraditions rolle i 

naturskovsdiskussionen og hvorledes spørgsmålene om intervention og forvaltning i 

naturskoven samt definition af naturlig udvikling opfattes i de forskellige naturskovstyper. 

Endelig ser vi på hvordan natursyn hos interessegrupper i samfundet behandles af fortalerne 

for og inkorporeres i naturskovstyperne. 
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Metode og Teori 

Artiklen tager udgangspunkt i en komparativ analyse af tre typer naturskov defineret udfra tre 

konkrete cases. De specifikke lokaliteter analyseres med henblik på forvaltning og regulering 

af områderne, og de definerede typer analyseres udfra den bagvedliggende videnskabelige 

argumentation og hvilket natursyn dette kommer af.  

Opgaven er baseret på indsamling af primært materiale, i form af referater fra symposier og 

interviews. Vores viden vedrørende de hollandske cases Oostvaardersplassen og 

Veluwezoom er til dels indsamlet ved besøg på lokaliteterne samt udfra vore egne referater af 

de afholdte symposier (se bilag). Oplæggene på symposierne samt rundvisningerne blev holdt 

af interessenter i og fortalere for parkerne, og må derfor betragtes som værende tendentiøse. 

Ekskursionen til de to hollandske cases var arrangeret af miljøorganisationen Nepenthes, som 

arbejder for større naturskovsområder i Danmark, i samarbejde med det hollandske 

Ministerium for Landbrug, Naturforvaltning og Fiskeri (LNV), som står for meget af arbejdet 

med naturskov/naturparker i Holland. Med på ekskursionen var, udover medlemmer af 

Nepenthes, repræsentanter for offentlige myndigheder, forskere og organisationer med 

interesser i forhold til naturskov i Danmark. 

For at nuancere naturskovsbilledet har vi læst litteratur af og talt med repræsentanter for den 

danske forskningstradition i skov og landskab. Vi har herudover udbygget med relevant 

faglitteratur og andet offentliggjort materiale såsom hjemmesider. Denne artikel bygger 

således på en analyse og sammenligning af modsatrettede argumenter. 

Der er ikke lagt vægt på en analyse af naturskovstyperne ud fra økologiske og biologiske 

forhold, da dette ikke er interessant i forhold til vores geografiske problemstilling. Formålet 

er altså ikke at afdække hvilken biologisk opfattelse der er rigtig, men at analysere idéerne 

bag og se på hvordan de udmønter sig i den praktiske forvaltning. 

Definitionen af de natursyn og miljøetikker, der ligger til grund for naturskovstyperne og 

analysen er en strukturalistisk tilgang inspireret af en anden hovedtema-artikel omhandlende 

udviklingen af natursyn set ud fra skiftende danske skov- og naturlove.1 

                                                 

1 Meyer m.fl., 1999 (1) 
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Natursynsteori 

I det følgende vil vi teoretisk beskrive begrebet miljøetik og dets baggrund. Herefter 

beskrives hvorledes det udmønter sig i forskellige natursyn. Det er vigtigt at bemærke, at 

natursynet ændrer sig over tid, da natursynet er determineret af det omgivende samfunds 

skiftende krav til skoven og forståelse af samme. Samtidig påpeges det, at de fleste natursyn 

ses udfra en antropocentrisk miljøetik, en etik, der bygger på Descartes’ klare adskillelse af  

menneske og natur. Naturen er her opfattet som en ”stoflig udstrækning uden liv og kraft”2, 

det besjælede menneske må derfor have forrang, mennesket har gennem sin forstand ikke 

bare mulighed for at udbytte naturens ressourcer, men har også ret til at udnytte 

naturressourcerne. Som reaktion på denne cartesianske etik opstod i det 20. århundrede den 

biocentriske miljøetik, der opfatter menneske og natur som ligeværdige størrelser. Derfor kan 

en etik ikke udelukkende omhandle mennesker, men må omhandle hele økosfæren, foruden 

mineralverden, som ligeværdige3.   

En af grundene til at de typer af naturskov vi har opstillet er meget forskellige, skal findes i 

udviklingen og brugen af forskellige natursyn i samfundet. Det kan dog være svært at inddele 

holdninger og handlinger i specifikke natursyn, da de i mange tilfælde vil overlappe hinanden 

eller eksistere sideløbende. Det følgende er en kort præsentation af fire forskellige natursyn, 

som kan bruges til at analysere de forskellige opfattelser af naturskov. 

                                                 

2 Meyer m.fl., 1999 (2), side 3 
3 Meyer m.fl., 1999 (2), side 8-10 
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I det præindustrialiserede samfund blev naturen udelukkende opfattet materialistisk, som en 

ressource mennesket bare kunne bruge løs af. Det er det nytteprægede natursyn, som 

udelukkende anskuer naturen udfra hvad der fysisk er til gavn for mennesket. Senere, i 

slutningen af 1700-tallet, bliver naturen også tillagt visse immaterielle værdier i form af en 

idealisering og romantisering af naturen som noget oprindeligt og uskyldigt. Det er det 

romantiske natursyn, hvor natur især betragtes som det smukke og unikke. En mere nøgtern 

og videnskabelig tilgang til naturen, men stadig med udspring i de romantiske 

idealforestillinger af naturen, opstår i forbindelse med industrialiseringen, hvor formålet med 

naturen er byfolkets rekreative brug – en funktionel ramme for menneskelig udfoldelse, det 

såkaldte demokratiske natursyn, af nogle kaldet det funktionalistiske natursyn. Forskellen på 

det nytteprægede og det demokratiske natursyn, som begge har en mere praktisk funktion for 

mennesket, skal findes i det demokratiske natursyns immaterielle værdi for mennesket, 

nemlig i form af rekreation. De nævnte natursyn tager alle udgangspunkt i den 

antropocentriske miljøetik.  

Med baggrund i den biocentriske miljøetik opstod det økologiske natursyn, som netop 

udtrykker en moralsk stillingtagen til naturen. Det økologiske natursyn kan dog også 

udspringe at den antropocentriske miljøetik, hvor det så mere udtrykker en erkendelse af 

naturens begrænsninger som modspil til det nytteprægede og funktionalistiske natursyn. Det 

økologiske natursyn udtrykker altså ikke nødvendigvis en bestemt miljøetik, men kan skyldes 

forskellige ideologier.4  

Der ligger mere eller mindre et økologisk natursyn bag alle former for skov i Danmark, 

hvadenten det er naturskov eller produktionsskov, da det nu er almindeligt anerkendt, at vi 

som mennesker skal passe på naturen og dens begrænsede ressourcer, jf. 

bæredygtighedsbegrebet og miljøbevidsthed. 

                                                 

4 Definitioner fra Meyer m.fl., 1999 (1), side 4-7 
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Konklusion 

Vi har i denne artikel opstillet og sammenholdt tre forskellige naturskovstyper. Den første er 

den museale naturskov, hvis formål er beskyttelse af det unikke og oprindelige. Vi har valgt 

at kalde dette for den museale naturskov, da det netop er de museale værdier ved skoven der 

søges bevaret. Dette følger gammel dansk fredningstradition, samt den danske 

botanisk/geologiske forskningstradition. Denne type naturskov er efter vores mening udtryk 

for et delvist romantisk natursyn, idet den lægger vægt på at beskytte og fastholde sjældne 

forhold. 

Som modsætning hertil står naturskovsreservatet. Tanken om et større stykke natur i fri 

udvikling med dyr af alle typer, er hovedsagelig knyttet til et stærkt økologisk natursyn og en 

delvist biocentrisk miljøetik. Tilhængerne af denne type naturskov er miljøorganisationer og 

zoologisk orienterede biologer. Naturskovsreservatet er en forholdsvis ny type naturskov, 

som dog er udført i en af vores cases i Holland. Dette skyldes efter vores mening først og 

fremmest det mere økologisk orienterede natursyn i befolkning og forskningstradition i 

Holland. 

Den rekreative naturskov lægger hovedvægten på at give mulighed for rekreation i naturlige 

omgivelser. Vi ser den rekreative naturskov som et udtryk for en ændring i det demokratiske 

natursyn fra et nyttepræget mod et mere økologisk præget natursyn. Denne naturskovstype 

drager, efter vores mening tvivlsomme, paralleller mellem landskabs- og biodiversitet og 

bruger dermed variation i landskabet som et mål for rekreationsværdi. 

En af de diskussioner vi har analyseret er spørgsmålet om den oprindelige urskovs udseende. 

Nogle hævder at den var mørk, lukket og uden ret mange store græssere, hvor andre mener at 

den var lys, åben, nærmest parkagtig og fyldt med græssere. En del af argumentationen bag 

de to modeller stammer fra tolkning af pollendiagrammer. Da det stort set er de samme 

pollendiagrammer der benyttes, mener vi at det er bemærkelsesværdigt, at der kan opnås så 

forskellige resultater. Vi må derfor konkludere, at vi på nuværende tidspunkt ikke kender den 

oprindelige europæiske urskovs udseende. Den danske botanisk/geologiske 

forskningstradition og det hollandske ministerium for landbrug, naturbeskyttelse og fiskeri 

har hver især opstillet et billede af den europæiske urskov, der udspringer af deres respektive 

natursyn. 
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I forhold til naturskovsreservatet er det dog primært rammerne omkring gennemførslen som 

er det interessante. Er de rette rammer, især størrelsen af arealet og tilstedeværelsen af 

græssere tilstede, skal den naturlige udvikling nok komme. Dette er dog i praksis svært at 

gennemføre, da det kræver politisk vilje og udbredt opbakning fra befolkningen. 

I forhold til forvaltning af de forskellige naturskovstyper har vi fundet frem til en række 

forskelle. I forvaltningen af naturskovsreservatet er princippet om minimal intervention i 

processerne fremherskende. Den væsentligste intervention er den der påtvinges af det 

omgivende samfund, i form af dyrevelfærdsnormer som efter vores mening ikke er 

berettigede, idet de tager udgangspunkt i domesticerede dyrs levevilkår. Den rekreative 

naturskov forvaltes efter princippet om størst mulig rekreativ værdi og landskabsdiversitet på 

mindst muligt areal. Dette kan efter vores mening føre til en kunstig naturskov, men denne 

har en egen berettigelse, da den kommer befolkningen til gode i modsætning til det lukkede 

naturskovsreservat. Den museale naturskov forvaltes efter princippet om sikring af de 

museale værdier der udgør dens berettigelse. Dette indebærer en vis intervention for at 

fastholde eller fremme det ønskede indhold og udseende i naturskoven. 

Et forhold der er meget relevant i forhold til denne artikel, er spørgsmålet om hvilken 

naturskov vi får i Danmark. Svaret må efter vores mening være: lidt af det hele. Den museale 

naturskovsmodel er allerede gennemført flere steder, og vi finder det sandsynligt, at der inden 

for en kort årrække laves forsøg med store græssere i en række naturskove. Disse bliver 

sandsynligvis ikke rendyrkede naturskovsreservater, men vil inkorporere elementer fra den 

rekreative såvel som den museale naturskov. 

Drømmen om den europæiske urskovs genopståen vil under alle omstændigheder forblive en 

drøm, så længe dens væsentligste forhindring – mennesket – eksisterer. 
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Den Museale Naturskov 

Som case til den danske udgave og opfattelse af naturskov har vi valgt at beskæftige os med 

Draved Skov. For det første er det et af de steder i Danmark, hvor det bedste eksempel på 

naturskov findes, for det andet har vi under ekskursionen til Sønderjylland ved selvsyn 

oplevet skoven.  

 

Draved Skov 

Draved Skov ligger mellem Tønder og Løgumkloster i Sønderjylland og er omgivet af 

marker og moser.  

 

Figur 1. Draved Skovs beliggenhed. 
 

Tidligere var skoven helt omgivet af moser og skovbunden var meget våd, hvilket bevirkede 

at skoven aldrig har været særligt intensivt drevet. Desuden har undersøgelser vist, at dele af 

skoven aldrig har været opdyrket. Dette betyder altså at det er noget af det tætteste vi kommer 

på hvad SNS definerer som urskovsagtig skov i Danmark. Draved Skov har da også siden 

1948 været genstand for forskning, både i naturlige processer for længe urørt skov og i form 

af kilde til pollenanalyser. Bl.a. har GEUS en stor andel i undersøgelserne af skovens flora og 

jordbund. Den fugtige jordbund har været grundigt udforsket for pollen, som flere steder er 

velbevaret i mor- og tørvelagene. Der er desuden flere steder indhegnede forsøgsområder 

uden adgang for offentligheden, men besøgende kan dog stadig få et indtryk af den 

oprindelige skov, som man mener den så ud.  
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En anden årsag til skovens variation kan findes i jordbundsforholdene. Draved Skov er 

placeret på kanten af en bakkeø, således veksler jordbunden i skoven mellem moræneler og 

smeltevandssand, ligesom den frodige morænejord flere steder er dækket af flyvesand, som er 

fyget ind over området i slutningen af sidste istid. Derudover har der ikke været gravet mange 

grøfter, så skovbunden har i vid udstrækning og især i de lavere dele bibeholdt de oprindelige 

tilstande med høj fugtighed på grund af den høje vandstand.  

Hele Draved Skovs areal på 250 hektar er i dag lagt ud til urørt skov. Dette gøres bl.a. for at 

bevare skovens indhold af småbladet lind, som ellers er næsten udryddet i Danmark. Dele af 

skoven har ligget urørt siden 1948 og andre dele siden 1957 eller 1963. Af træarter er der især 

ask, eg og birk samt lidt bøg og den førnævnte lind. Der findes enkelte egetræer på over 350 

år. Der er en del rådyr i skoven og der findes også grævling, ræv og skovmår. Derudover er 

der mange småfugle og insekter knyttet til denne særlige type naturskov. 5 

I medfør af Naturskovsstrategien fra 1992 skulle Draved Skov frem til år 2000 føres tilbage 

til dens naturlige tilstand, hvilket har betydet at al gran skal fjernes og hvor der har været 

grøfter skal de naturlige dræningsforhold genoprettes. Dette er ikke sket fuldstændig endnu, 

men en del af skoven er nu rydninger efter gran samt unge selvsåninger af birk.  

 

Den Museale Naturskov 

Vi vil i det følgende beskrive den naturskovstype vi har valgt at kalde den museale naturskov. 

Navnet skyldes at hovedvægten lægges på unikke og museale værdier i naturskoven. Ifølge 

SNS’ naturskovsstrategi dækker begrebet naturskov over selvsået skov bestående af 

oprindelige, naturligt indvandrede arter. Naturskov i Danmark vil stort set altid være 

kulturpåvirket i form af husdyrgræsning eller hugst, og kan fortsat være udsat for almindelig 

skovdrift i form af gødskning, hugst og dræning. Kernen i definitionen er at skoven ikke er 

plantet eller kunstigt sået. Der er ikke noget krav om at skoven skal have en speciel naturlig 

struktur eller udseende. Dette skyldes først og fremmest et politisk ønske om at kunne lægge 

så store arealer som muligt ind under definitionen. Herudover følger definitionen en nordisk 

                                                 

5 Jessen og Buchwald, 1997 (2), side 106 samt Friis Møller og Staun, 1998, side 195-197 
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tradition i modsætning til den mellemeuropæiske naturskovsdefinition der også lægger vægt 

på strukturer.6 

Der defineres også et princip for ”urørt skov” som er selvsået eller plantet skov der får lov at 

passe sig selv uden kulturpåvirkning fra mennesker eller græssere. Det er tanken at hvis en 

sådan skov får lov at ligge urørt i længere tid, vil den udvikle sig mod noget der ligner 

urskov, altså naturskov, der aldrig har været kulturpåvirket. Dette kaldes urskovsagtig 

(natur)skov.7 

Alt natur kan i princippet udlægges til urørt skov ved bare at lade det ligge, men det ligger i 

strategiens sigte at man udvælger gammel skov, helst med hjemmehørende arter. I 

udmøntningen af strategien har man da også valgt at udlægge urørt skov på en masse 

forholdsvis små områder, hvoraf de fleste repræsenter en museal værdi.8 I intet 

statsskovdistrikt er der udlagt mere end 500 hektar urørt skov i alt, så størrelserne af arealerne 

er væsentligt mindre end i de to hollandske cases. Det museale kommer til udtryk ved et 

ønske om bevarelse af det oprindelige og sjældne. Det kan være ønsket om at bevare 

lokaliteter med længe urørt skov og sjældne, hjemmehørende træarter, som for eksempel 

småbladet lind i Draved Skov, eller bevarelse af kulturminder i form af gamle driftsformer 

som plukhugst, stævning og græsning. Græsning betragtes her som et kulturminde og ikke 

som en naturlig proces.  

Draved Skov er altså en såkaldt urørt naturskov, men et af formålene med skoven er 

bevarelsen af den sjældne småbladet lind. Dette indebærer at der sandsynligvis vil ske en del 

regulering for at bekæmpe andre arter, der kan true lindens udbredelse, f.eks. bøgen, hvis den 

truer med at skygge for linden og udkonkurrere den. Formålet med denne type naturskov er 

altså beskyttelse af det unikke og oprindelige. Vi har valgt at kalde dette for den museale 

naturskov, da det netop er de museale værdier ved skoven der søges bevaret. Der er heller 

ingen ønsker om at udsætte store græssere, da de vil ødelægge skoven som den ser ud nu og 

opfattes som en yderligere trussel mod de sjældne arter. Derudover er opfattelsen at græssere 

ikke har været en væsentlig del af skoven og hører derfor ikke til i denne type naturskov.  

                                                 

6 Larsen, 1999, side 35 
7 Definitioner fra Jessen og Buchwald, 1997 (1) side 11 
8 Jessen og Buchwald, 1997 (1) side 26-27 
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Selvom skoven skal ligge urørt er der stadig mulighed for offentlig adgang i det omfang det 

ikke påvirker skovens udvikling eller udseende. Da mange mennesker sikkert ikke vil bryde 

sig om det rodede udtryk skoven giver, er der en vigtig pointe i formidling af vigtigheden af 

at bevare denne form for skov og muligheder for dyr og planter i de døde og væltede træer. 

Ønsket om at bevare det sjældne og oprindelige og formidle det til den brede befolkning kan 

tolkes som et romantisk natursyn i SNS’s naturskovsstrategi. Dette følger gammel dansk 

fredningstradition, hvor der netop fredes for at fastholde det unikke i en bestemt tilstand. Den 

museale naturskov må derfor tage udgangspunkt i et romantisk natursyn, fordi det netop 

drejer sig om at bevare unikke forhold. Det funktionalistiske natursyn er dog også 

repræsenteret i form af forskning i de naturlige processer for urørt skov samt en god kilde til 

information i form af pollen. 



Perspektiver for Naturskov i Danmark.                                  Nicolaj Bergerud, Krister Hansen og Alex Tonnesen 

 14

Den Rekreative Naturskov 

Vi vil i dette afsnit definere en naturskovstype, som vi har valg at kalde den rekreative 

naturskov. Vi vil herefter beskrive det bagvedliggende demokratiske natursyn og analysere 

udviklingen af dette frem mod et mere økologisk inspireret natursyn. Afsnittet tager 

udgangspunkt i casen Veluwezoom, som er en naturpark i den hollandske provins Flevoland. 

 

Veluwezoom 

Naturparken Veluwezoom blev oprettet i 1930 på initiativ af den private organisation 

Natuurmonumenten. Området dækker cirka 5000 hektar. Veluwezoom er præget af en 

tidligere istids hovedopholdslinie, der går gennem naturparken. Området er derfor et 

udpræget randmorænelandskab, hvilket giver sig udslag i et kuperet terræn med  bakker op til 

110 meter, og endvidere medfører en mager jordbund. Den magre jordbund er sandsynligvis 

skyld i, at området gennem århundreder har været henlagt som hedeland, i dag er dele af disse 

magre områder dækket af skovfyr. Derudover indgår der områder med løvtræ samt 

vandreklitter i Veluwezoom. Naturparken fremstår derved som en mosaik af forskellige 

landskabstyper, der er samlet indenfor et relativt lille område og bliver opretholdt gennem en 

stadig regulering. Hederne bliver holdt åbne af parkens personale, der resolut fjerner 

uønskede vækster. I dele af parken holdes overdrev og skovområder åbne af områdets store 

græssere, der udgøres af over 180 skotske højlandskvæg og mere end 50 islandske heste.9 

Dyrene er udsat for noget regulering, dog lader man døde dyr ligge i landskabet. 

Argumentationen bag denne politik er, at man derved sikrer en større population af 

ådselædere som for eksempel ravne og ræve.  

Ideen bag landskabsvariationen i Veluwezoom er at sikre en stor biodiversitet, så der skabes 

plads til dyr og plantearter, der lever i forskellige skovtyper og i det åbne land. Parken bliver 

gennemskåret af flere offentlige veje, deriblandt en motorvej. For at sikre dyrernes 

bevægelsesfrihed i området har man opført sikre korridorer over de offentlige veje. 

Veluwezoom er en velbesøgt naturpark, hvilket blandt andet kan forklares udfra dens 

                                                 

9 Walter de Wit – Natuurmonumenten – Introduktion til området, Naturmonumenten som dagens vært (se bilag) 
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beliggenhed tæt på byen Arnhem med ca. 300.000 indbyggere.10 Veluwezoom kan beskrives 

som et udstillingsvindue, hvor offentligheden indenfor et overskueligt område kan opleve 

forskellige naturformer og landskabstyper på menneskets præmisser. Naturen er således 

tilpasset offentligheden. For at lette adgangen rundt i parken er den gennemskåret af 

cykelstier og mindre veje, så de årligt 2 millioner (i 1999) besøgende kan komme rundt i hele 

området, og for at give en god tilgang til parken er der endvidere etableret et 

oplysningscenter, som i 1999 havde 70.000 besøgende.9 

 

Den Rekreative Naturskov 

Veluwezoom er udtryk for en naturskovstype, som vi har valgt at kalde den rekreative 

naturskov. Den rekreative naturskov er lig med en naturoplevelse, der er forankret i et 

naturområde med stor landskabsvariation. For at opfylde disse krav, må en rekreativ 

naturskov være under stadig regulering, for hvis offentligheden indenfor et overskueligt 

område skal kunne opleve naturens variation, må dens forskellige stadier og udformninger 

skabes og holdes ved lige som en rekonstruktion af de naturlige processer og dynamikker. 

Samtidig må selvsamme processer og dynamikker ikke kunne true den besøgende, hvilket 

eksempelvis gør udsætning af rovdyr problematisk. Det er derfor nødvendigt at manipulere 

med naturen, så offentligheden kan opleve rovdyr og andre farlige dyr, uden at blive udsat for 

fare eller på anden måde lide overlast. For hvis naturen udgør en fare fremfor at udtrykke en 

herlighed, kan dens eksistens ikke legitimeres udfra det natursyn, der ligger til grund for den 

rekreative naturskov. 

                                                 

10 www.britannica.com/article/0/,5716,9679+1+9564,00.html 
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Det Demokratiske Natursyn 

Natursynet bag den rekreative naturskovstype har vi kaldt det demokratiske natursyn. Det er 

udviklet efterhånden som arbejderklassen hævede sig over eksistensminimum og ønskede at 

”komme ud i naturen”. Veluwezoom kan derfor ses som udtryk for, at den brede folkelige 

interesse, udtrykt i det demokratiske natursyn, har flyttet sig i retning af en større optagethed 

af økologi og biodiversitet. Vi vil i det følgende analysere, hvorledes det demokratiske 

natursyn har udviklet sig. 

Med industrialiseringen og den deraf opståede arbejderklasse blev behovet for rekreative 

områder markant større, som for eksempel Fælledparken og Bellevue strand, områder hvor 

den brede befolkning kunne rekreere sig. I begge tilfælde var det socialdemokratiske 

politikere der gennemførte disse projekter; Socialdemokratiet repræsenterede i egen 

selvforståelse den almindelige brede befolkning. Det demokratiske natursyn bliver imidlertid 

gradvist ændret fra 1960erne og frem. En erkendelse af industrialiseringens ødelæggende 

virkninger på naturen fører til ønsket om at opleve den tilbageværende natur. Naturen skal 

ikke længere kun være rammen om samvær, men kan udgøre en herlighed i sig selv, hvilket 

ses i fremvæksten af vildmarksture, ornitologer og miljøorganisationer (eksempelvis 

Greenpeace og NOAH). Bekymringen for truede dyre- og plantearter samt sikring af 

biodiversitet optager i dag den brede befolkning. Det demokratiske natursyn har altså 

bevæget sig i retning af det økologiske natursyn. Dette afspejles i skovudviklingen. Den 

traditionelle produktionsskov med løvtræer, der blev indført af von Langen (1699-1776) i 

sidste halvdel af det 18. århundrede, typisk en bøgeskov med åben og tør skovbund11, 

populært kaldet søjlehallen, viste sig at være fortræffelig til rekreative formål for den brede 

befolkning. Der er derfor i Danmark en lang tradition for at have løvskove, hvor produktions- 

og rekreative hensyn går hånd i hånd. Den hollandske naturpark Veluwezoom kan derimod 

ses som et eksempel på den nye udvikling af det demokratiske natursyn. Naturparken har 

forsøgt at opbygge en større biodiversitet gennem en konsekvent opretholdelse af en 

landskabsvariation samt udsætning af store græssere, samtidig med at man har lettet 

publikums adgang til parken gennem anlæggelse af veje og cykelstier12. Veluwezoom kan 

derved sammenlignes med Bellevue og Fælledparken, et politisk motiveret projekt, der skal 

                                                 

11 Jensen, 1994, side 6-8 
12 Walter de Wit – Natuurmonumenten – Introduktion til området, Naturmonumenten som dagens vært (se 
bilag) 
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sikre den brede befolknings adgang til naturen. Men Veluwezoom kan måske bedre 

sammenlignes med bøgeproduktionsskoven, hvor opfattelsen af naturen har ændret sig fra en 

produktionsmæssigt betinget natur, søjlehallen, til en økologisk betinget natur, mens vægten 

på den rekreative værdi er bibeholdt. 

Når vi som case har valgt en hollandsk naturpark skyldes det, at lignende eksempler, måske 

med undtagelse af Dyrehaven, ikke findes i Danmark. Dette kan skyldes at intensiveringen af 

det hollandske landbrug har noget højere niveau end det danske. Et typisk dansk 

agerlandskab udtrykker stadigvæk en form for oplevelse af noget oprindeligt, denne charme 

har et tilsvarerne hollandsk landskab lagt bag sig. Det fremherskende natursyn i den 

hollandske befolkning har derfor, efter vores mening, udviklet sig mere i retning af det 

økologiske, hvilket er med til at muliggøre den rekreative naturskov som den ses i 

Veluwezoom. 
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Naturskovsreservat 

I dette afsnit vil vi beskæftige os med en type naturskov vi har valgt at kalde 

naturskovsreservat. Vi vil tage udgangspunkt i området Oostvaardersplassen i Holland, da 

denne case kan bruges til at illustrere en række økologiske og forvaltningsmæssige 

principper. Herefter vil vi opstille principperne og ideerne bag et naturskovsreservat. 

 

Oostvaardersplassen 

I dette område har man forsøgt at gennemføre nogle af de ideer der ligger bag 

naturskovsreservater med store græssere. Området ligger på land under havniveau indvundet 

efter århundredeskiftet tæt på byerne Lelystad og Almere.13 Området er i alt på ca. 5000 

hektar, heraf er ca. halvdelen vådområde med store mængder fugle. Der er kun forholdsvis 

lidt og ret ny, plantet skov. Området har således ikke unikke eller museale forudsætninger for 

at være naturskov, idet det ikke indeholder gammel skov eller lignende. Grunden til at det er 

interessant i forhold til problemstillingen i denne artikel, er den forvaltningspolitik der føres 

her samt tilstedeværelsen af store græssere. 

For ca. 20 år siden startede man med at udsætte store græssere. Man har bevidst valgt at 

udsætte ”vilde” arter som minder så meget som muligt om dem, der har befundet sig i den 

europæiske urskov. Valget er faldet på Heck kvæg, som er en speciel kvægrace, der minder 

en del om urokser. Disse er fundet på Rominter-heden i Kaliningrad-regionen i det 

nuværende Rusland. Der blev udsat 30 stykker kvæg i 1983 og yderligere 10 i både 1987 og 

1989, hver gang med ligelig kønsfordeling. Herudover er der udsat Konik heste, som minder 

om vildheste. Også  krondyr, rådyr og gæs græsser i området. Hele området er hegnet ind, 

dog kan rådyr frit passere. Der er ikke offentlig adgang inden for hegnet.  

                                                 

13 Koridon, 1979 
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Nedenstående graf viser udviklingen i græsserbestanden og græsningsarealet siden 1983: 

 
Figur 2: Udviklingen i bestanden af store græssere samt græsningsarealet på Oostvaardersplassen. Fra: 

”www.hans.kampf.org” under ”Graser_Deutsch.html”  

(Heckrinder = Heck kvæg; Koniks = Konik heste; Rotwild = krondyr; Rehwild = rådyr; Beweidetes Areal = 
græsset areal) 

Det ses at det græssede areal som dyrene kan gå rundt på er på 2000 hektar. Der er sket en 

kraftig stigning i antallet af Heck kvæg, Konik heste og krondyr, mens antallet af rådyr er 

gået tilbage. Ændringerne er udelukkende et resultat af den naturlige udvikling, da der ikke er 

udsat dyr siden 1989. I dag er der i alt ca. 1500 græssere, og der er ingen tegn på at kurverne 

er ved at flade ud, som ovenstående prognose for 1999 indikerer. Der er ingen der ved 

hvornår dette sker, men ifølge en model fra det hollandske forskningscenter for 

naturudvikling og skovforvaltning, ligger områdets balance i nærheden af 4000 dyr.14 Dette 

synes umiddelbart af meget, da bestanden i de åbne områder allerede nu virker høj når man 

færdes i dem. 

Forvaltningen af området kører overordnet set efter en ”hands-off model”. Princippet er, at 

der efter en rekonstruktion af den oprindelige natur, skal interveneres så lidt som muligt i 

områdets videre udvikling. Den rekonstruktion, der er foregået på Oostvaardersplassen 

omhandler først og fremmest udsættelsen af græssere. Ideen er, at de store græssere har hver 

deres økologiske niche, og derfor kan et landskab ikke udvikle sig eller være naturligt uden 

                                                 

14 Adri de Gelder – Staatsbosbeheer – Forvaltning af Oostvaardersplassen (se bilag) 
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tilstedeværelsen af græssere af forskellig type.15 En anden pointe med græssere af forskellig 

race er, at de forbedrer området for hinanden, fordi de græsser forskelligt. Det samlede antal 

dyr bliver derfor større end hvis man kun havde en enkelt race, og græsningen bliver mere 

alsidig i forhold til plantearter, højde o.lign. De græssere man udsætter skal være så tæt på de 

oprindelige arter som muligt. Dette kan blandt andet nås ved hjælp af det begreb Hans Kampf 

kalder dedomesticering, hvor domesticerede racer ”avles tilbage” så de bliver mere vilde.16 

På Oostvaardersplassen har man netop af den grund valgt Heck kvæg og Konik heste. Det er 

også hensigten at ”vilde” arter skal opføre sig mere naturligt, med ligelig kønsfordeling, 

revirer og bevægelsesmønstre. Princippet om minimal intervention betyder, at man ikke har 

gjort noget for at fremme skovudviklingen, ved at udplante hjemmehørende træarter eller 

lignende. Der udføres heller ikke egentlig populationskontrol af græsserne, men på grund af 

hensyn til landbruget og dyreværnsgrupper udføres en række indgreb i dyrenes liv. Alle døde 

dyr fjernes på grund af EU-regler, da Heck kvæg og Konik heste stadig betragtes som 

domesticerede dyr. Deres kadavere må derfor ikke efterlades i landskabet, men skal køres til 

destruktion. Dyrene skydes også før de dør af sult af hensyn til dyreværnsgrupper, der 

betragter det som dyrplageri at lade dyr dø af sult. I sjældne tilfælde ved særligt strenge 

vintre, udlægges der foder for at forebygge pludselige fald i bestanden. Herudover skydes og 

obduceres ca. 20 dyr årligt af veterinære hensyn, for at minimere smitterisikoen for de 

omkringliggende landbrugsbesætninger.17 Fælles for disse indgreb er, at de pålægges 

Oostvaardersplassen efter politiske forhandlinger med interessegrupper i det omgivende 

samfund,  såsom veterinærmyndigheder, dyreværnsgrupper, landmænd og andre. De er 

nødvendige for overhovedet at få det omgivende samfund til at acceptere 

Oostvaardersplassen. 

Oostvaardersplassen har ikke været udlagt til naturpark mere end ca. 20 år og jordbunden er 

ikke typisk, idet den består af tidligere havbund, som ikke har en stor frøreserve som det 

meste andet jord. Det er derfor svært at bruge området til generelle konklusioner om, hvilken 

type naturskov der opstår i områder udlagt til naturens frie processer. Der er dog lavet 

indhegninger hvor græsserne ikke har adgang, her er der opstået tæt krat og begyndende skov 

som forventet. I resten af området er der ikke groet særligt meget op, og det meste ligger 

endnu som en art overdrev. 

                                                 

15 Grazing in Nature reserves, www.minlnv.nl/grazers/ 
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Der er ingen rovdyr tilstede på Oostvaardersplassen, hvilket kan have en 

populationsforøgende effekt. Blandt andre forvalterne af Oostvaardersplassen hævder, at det 

alene er fødemængden om vinteren der bestemmer, hvor stor græsserpopulationen er, og at 

rovdyrs eneste effekt er, at de udjævner årlige variationer i bestanden samt variationer fra år 

til år. Andre hævder, at rovdyrene har en reel populationsregulerende effekt, og at der med 

rovdyr til stede vil være en generelt lavere græsserpopulation. Hvis det sidste er tilfældet, vil 

udviklingen på Oostvaardersplassen med den nuværende forvaltning under alle 

omstændigheder være ”unaturlig” på grund af en for stor mængde græssere.  

Det er efter vores mening et uafklaret spørgsmål, om den udvikling man søger at give plads 

til i Oostvaardersplassen reelt fører til en rigtig naturlig naturskov med tiden. De væsentligste 

forhold der taler imod, er spørgsmålet om rovdyrenes manglende tilstedeværelse og de mange 

politisk nødvendige interventioner der foretages. På den anden side er Oostvaardersplassen et 

af de meget få steder i Vesteuropa, hvor man overhovedet prøver på at realisere tankerne om 

natur med store græssere i fri udvikling, og som sådan kan områdets største fortjeneste blive 

som øjenåbner for tankerne bag denne type naturforvaltning. Netop disse tanker vil vi prøve 

at indkredse nærmere i det næste afsnit om typen naturskovsreservat. 

 

Naturskovsreservatet 

En af de opstillede idealtyper naturskov har vi valgt at kalde naturskovsreservat. Vi anvender 

ordet i betydningen et stort stykke natur med dyr, som man lader passe sig selv. Den 

overordnede idé bag denne type naturskov er de frie processers spil i naturen. Målet er at lade 

naturen passe sig selv for sin egen skyld. Der er derfor tale om en biocentrisk miljøetik, der 

ligger til grund for et økologisk natursyn. Derudover er der stærkt begrænset adgang for 

offentligheden, hvilket yderligere understreger at naturen skal have lov til at passe sig selv. Et 

andet argument kan være, at naturskoven i fri udvikling skal sikre en høj genpulje og hjælpe 

generelt på verdens miljøtilstand. Her er det mere en antropocentrisk miljøetik der ligger bag 

det økologiske natursyn. Der kan desuden foregå en del forskning i et naturskovsreservat, 

hvilket peger i retning af et mere funktionalistisk natursyn, men det foregår dog på naturens 

                                                                                                                                                        

16 Hans Kampf – LNV – Hollandsk naturpolitik og store græsseres rolle i naturforvaltning (se bilag) 
17 Jaap van Leeuwen – Dyrlæge på Oostvaardersplassen – Dyrevelfærd og dyrehelbred (se bilag) 
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præmisser. Det er derfor en kombination af bio- og antropocentrisk miljøetik der ligger bag, 

hvor det kan variere hvilken af de to der er den dominerende. 

Et væsentligt element i naturskovsreservatet er tilstedeværelsen af store græssere og helst 

også rovdyr. Disse er et nødvendigt element i skoven, idet de har været i Europas urskove i 

mange millioner år og derfor har udviklet sig i samspil med de øvrige dyr og planter. Den 

type naturskov som der her er tale om er en åben skov; Frans Vera hævder endda at skoven 

ikke engang vil være en skov i traditionel forstand med træer over det hele.18 Der vil i stedet 

komme en cyklisk parkagtig struktur med overdrev, krat og skov mellem hinanden. Denne 

type naturskov hævdes at have den størst mulige biodiversitet. Vi vil i analysen kort uddybe 

de videnskabelige argumenter bag udseendet af og biodiversiteten i naturskovsreservatet. For 

at disse processer med den cykliske mosaikstruktur skal kunne finde sted, er det nødvendigt 

at have et stort areal og en masse tid til rådighed, men det er ikke nødvendigt at arealet i 

forvejen er dækket af "oprindelig" eller plantet skov. Størrelsen af naturskovsreservatet er 

derimod vigtig, idet dyr som bævere, heste og i særdeleshed rovdyr skal have et stort område 

at bevæge sig rundt i. 

En af de centrale ideer bag naturskovsreservatet er, at man i stedet for at bevare det unikke, 

skal bevare det almindelige i form af processer og samspil mellem så mange arter af planter 

og dyr som muligt. De enkelte arter er således principielt set ikke interessante, udelukkende 

samspillet imellem dem (økosystemet som sådan) er interessant.19 Det bagvedliggende mål 

for økosystemet er, at det skal ligne det der ville have været på stedet, hvis naturen altid 

havde fået lov at udvikle sig frit uden menneskelige indgreb. I princippet betyder det ikke 

noget, hvordan området ender med at se ud, bare man kan sandsynliggøre, at det på ingen 

måde er menneskets skyld at det ser ud som det gør. 

                                                 

18 Frans Vera – LNV – Metaphors of the wilderness. Oak, hazel, cattle and horse (se bilag) 
19 Thomsen, 1996 
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Analyse og Diskussion af den Videnskabelige Baggrund 

for Naturskovene  

Når man vil sammenligne vores tre typer naturskov, er det væsentligt at have en idé om, 

hvilket videnskabeligt grundlag de forskellige typer hviler på. Vi vil i det følgende give en 

kort indføring i de videnskabelige argumenter af biologisk, historisk og økologisk karakter 

som tilhængere af de forskellige typer naturskov benytter sig af. Vi har valgt at tage 

udgangspunkt i to forskellige syn på, hvorledes den europæiske urskov har set ud. Dette 

skyldes, at det er ideen om hvordan urskoven så ud, der bestemmer hvordan man mener 

naturskoven skal se ud, da alle er enige om, at naturskoven skal ligne urskoven så meget som 

muligt. 

Et andet væsentligt aspekt er spørgsmålet om biodiversitet i de tre typer naturskov. I denne 

diskussion er de biologiske og historiske argumenter omkring fortidens europæiske urskov 

centrale, derfor har vi valgt at sammenligne biodiversiteten i de tre typer naturskov i 

forlængelse af redegørelsen for deres videnskabelige grundlag. De vigtigste konflikter i synet 

på fortidens urskov står omkring skovens udseende, om den har været lukket eller lysåben og 

dermed antallet af græssere i de oprindelige skove. Teorien om den lukkede urskov med få 

græssere er i Danmark hovedsageligt bygget på arbejde af botanikere, geologer og 

arkæologer, mens den forholdsvis nye teori om den åbne græssede urskov hovedsageligt er 

fremsat af zoologer. 

 

Urskoven Ifølge den Botanisk/Geologiske Tradition 

Den museale naturskov er den ældste forestilling, og den bygger i en vis udstrækning på 

botanikeres videnskabelige grundlag. Herudover er der et historisk islæt, der omhandler 

almindelige forestillinger om hvordan skoven har set ud. Pollendiagrammer er meget brugt, 

når der argumenteres for denne type naturskov. F.eks. er det ud fra pollendiagrammer at man 

har kunnet fastslå en stor mængde småbladet lind i Danmark for nogle tusind år siden. Derfor 

er Draved Skovs småbladet lind interessant, idet den repræsenterer en museal værdi. 

Herudover er et af hovedargumenterne, at den europæiske urskov har været lukket med kun 
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lidt bundvegetation.20 Der har ikke været særlig mange græssere i skoven, disse har befundet 

sig i de få åbne områder der har været i selve skoven samt langs vandløb, kyster og lignende. 

De økologiske argumenter herfor bygger på tolkninger af pollendiagrammer, der siger, at 

andelen af græsser og urter i skoven i tiden efter sidste istid var meget lav. Der er således 

ikke basis for en stor mængde græssere i skoven. En af hovedpointerne er, at græssere ikke er 

i stand til at holde en skov lysåben, hvis den står på almindelig næringsrig og veldrænet jord. 

Skoven vil simpelthen gro til og græsserne vil fortrække til andre steder, hvor skovens træer 

har dårligere vilkår og det derfor er muligt for græsserne at holde den åben. De åbne arealer 

har i alt udgjort 10-15% og skyldes stormfald, væltede træer og arealer langs kysterne og 

meget næringsfattig jord.21 Herudover argumenteres der for, at menneskelig påvirkning kan 

medvirke til et højere antal græssere. I bondestenalderen, hvor man begyndte at rydde 

områder med skov, steg antallet af græssere, fordi de nu kunne finde føde på markerne. Før 

denne tid, i jægerstenalderen, har menneskets haft større indflydelse på grund af jagten på 

store græssere og rovdyr. Dette har påvirket skoven ved at ændre antallet af græssere og den 

indbyrdes artsfordeling ved udryddelse af nogle arter og højt jagttryk på andre.22 Den 

menneskelige indflydelse på urskoven har således været langvarig og omfattende. Græssere 

har altså levet i og omkring Europas skove i millioner af år, men der har ikke været specielt 

mange af dem, da de trives bedst på åbent land, som de ikke selv er i stand til at skabe. 

 

Økologien Bag Naturskovsreservatet 

Tilhængerne af naturskovsreservater baserer også deres forestillinger om den tidlige urskov 

på en række økologiske argumenter. Vi har valgt at tage udgangspunkt i Karsten Thomsen23 

(medlem af Nepenthes og biolog) og Frans Vera24 (forsker tilknyttet det hollandske LNV). 

Det væsentligste forhold er græssernes helt afgørende betydning for skovens frie udvikling. 

Der har i den sidste million år eller mere været store græssere som kronhjort, elg, bison, 

urokse og vildhest tilstede i Europa under de vekslende istider og mellemistider. De er derfor 

tilpasset planterne, ligesom planterne er tilpasset tilstedeværelsen af græssere. Græsserne har 

                                                 

20 Peterken, 1981, side 6 
21 Telefoninterview med Bent Aaby, NNU 
22 Bradshaw, 1997, side 92 
23 Thomsen, 1996 
24 Frans Vera – LNV – Metaphors of the wilderness; Oak, hazel, cattle and horse (se bilag) 
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været i stand til at holde det meste af skoven lysåben. En masse plantearter er afhængige af 

dette, mens andre plantearter har torne eller er giftige for at beskytte sig mod græssere. Dette 

bruges som argument for, at græssernes tilstedeværelse er afgørende, da planterne ellers ikke 

ville have tilpasset sig hertil. Arter som eg og hassel reproducerer næsten udelukkende, når de 

får masser af lys, men kvæles af andre arter i mørk skov. Da der har været store mængder eg 

og hassel de sidste ca. 8000 år (hvilket ses på nedenstående pollendiagrammer), må der altså 

også have været store mængder græssere til at holde skoven åben. Den mørke lukkede skov 

er kun hjemsted for få planter, derfor kan den ikke have været den fremherskende. Grunden 

til, at man indtil nu har antaget, at græssere ikke hører hjemme i skoven er, at man har kunnet 

se, hvorledes de ved høje koncentrationer er i stand til at hindre opvoksningen af skov på et 

bart område. Fjerner man græsserne, springer området i krat og derefter tæt skov. Altså 

medfører græsserne en retrogressiv succession og klimaksskoven nås først når de fjernes. 

Hertil hævder Vera, at det snarere er menneskelig aktivitet i form af vinterfodring og dermed 

overgræsning, der har hindret skovens opvoksning. Herudover kan tornede buske indvandre 

alligevel og i deres ly kan skud fra træer vokse op. Dette er rent faktisk sket i vid udstrækning 

i den europæiske urskov. I ly af buske og krat kan halvstore skovparceller vokse op til noget, 

der minder om det vi i dag betegner som skov. Herudover vil der også være mange 

enkeltstående træer og mindre samlinger af træer. Når træerne i en skovparcel når en vis 

alder, kan græsserne og manglen på lys hindre nyopvoksning af træer, de eksisterende dør på 

et tidspunkt og parcellen regenererer til overdrev igen. Der har altså været tale om et åbent 

parkagtigt landskab, med overdrev, enkeltstående træer, små grupper træer og skov ind 

imellem hinanden i et evigt foranderligt cyklisk kredsløb. Det er derfor der er så mange arter 

knyttet til overdrevet og skovbrynet23, i fortiden har der i hele Europa ikke været andet end 

overdrev og skovbryn. 

 

Pollenanalyse som Redskab til Forståelse af Urskoven 

Ovenfor har vi beskrevet hvordan pollendiagrammer kan bruges som argumenter for både 

den lukkede/ugræssede urskov og den åbne/hårdt græssede. Nedenfor ses to 

pollendiagrammer fra henholdsvis Holmegård Mose på Sjælland og Solsø Sø i Vestjylland. 
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Figur 3: Pollendiagram fra Holmegård Mose øst for hovedopholdslinien. (Andersen, 1983) 

 

Figur 4: Pollendiagram fra Solsø Sø vest for hovedopholdslinien (Andersen, 1983) 
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Det ses på begge pollendiagrammer, at andelen af buske, urter (græsser) og heder (shrubs, 

herbs og heather) har været ganske lav indtil for få årtusinder siden. Dog er der en væsentlig 

forskel mellem Vest- og Østdanmark, idet andelen af skov i Holmegård Mose har været 

meget høj, helt indtil for ca. 2500 år siden, mens heden og urterne vandt betydelig indpas i 

Solsø-området allerede for 5000 år siden. Alligevel illustrerer begge pollendiagrammer 

tydeligt den traditionelle opfattelse af urskov uden græs og urter. Samtidig ses der også i 

begge tilfælde store mængder eg (Oak) og hassel (Hazel) fra omkring 8000-9000 år siden og 

fremefter, hvilket Frans Vera bruger som argument for en hel anden type skov. Da tolkning af 

pollendiagrammer ligger uden for vores problemstilling, vil vi ikke forsøge at vurdere 

hvordan virkeligheden ser ud, men vi finder det bemærkelsesværdigt, at det kan lade sig gøre 

at tolke nogenlunde ens pollendiagrammer så forskelligt. 

 

Biodiversitet i Naturskovene 

Et af de helt væsentlige forhold i enhver naturskov er spørgsmålet om biodiversitet. I 

naturskovsstrategien fra 1992 er det overordnede formål højnelse af biodiversiteten. Dette 

skyldes i høj grad en international udvikling. Rio-konferencen i 1992 og den efterfølgende 

europæiske Helsinki-konference i 1993 omhandlende biologisk mangfoldighed og beskyttelse 

af skov25, har gjort høj biodiversitet til et væsentligt element i det meste naturforvaltning. 

Dette skyldes en udvikling i det fremherskende natursyn mod et mere økologisk, hvilket 

beskrives nærmere i afsnittet om natursyn i naturskovene. Specielt i naturskovene opfattes 

biodiversitet som væsentlig, fordi det ses som et af målene med enhver form for naturskov, 

og fordi der her ikke i samme grad skal indordnes hensyn til produktion. Men biodiversitet er 

ikke en entydigt defineret størrelse. Der er enighed om, at høj mangfoldighed af plante- og 

dyrearter er ensbetydende med høj biodiversitet. Vi vil ikke her gå i detaljer med de nærmere 

biologiske definitioner, men vi vil dog skelne mellem to væsentlige syn på biodiversitet.  

Det første, som også er det ældste, hævder at høj biodiversitet udspringer af høj 

landskabsdiversitet. Denne idé tager udgangspunkt i, at dyr og planter foretrækker forskellige 

landskabsmæssige habitater, det er således ikke de samme dyr der lever i skoven som på 

heden eller det græssede overdrev. For at skaffe høj biodiversitet i et område må man altså 

                                                 

25 Larsen, 1999, side 5 
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sikre sig, at der er mange forskellige typer natur i området. Miljøhistorisk set er denne 

opfattelse forankret i landbrugets udvikling. Den danske biodiversitet var således næsten 

intakt til op i 1950erne. Dette skyldes, at det danske landbrug, trods omfattende dræning 

siden udskiftningen tog fart, stadig havde en overvejende ekstensiv karakter. Mange dyre- og 

plantearter kunne overleve i vådområder og i agerbruget, der stadigvæk blev drevet uden brug 

af kunstgødning og sprøjtegifte. Med landbrugets industrialisering fra 1950erne og frem blev 

denne diversitetspulje sat under stadig højere pres.26 Det er derfor vigtigt i bestræbelserne på 

at sikre en høj biodiversitet at skabe forskellige naturtyper i form af skov, enge, overdrev 

osv., så forskellige arter har mulighed for at leve de forskellige steder. Denne indstilling ses 

hos tilhængere af den rekreative naturskov.27 Dette skyldes, at den passer glimrende med 

bestræbelserne på at sikre høj rekreativ værdi. De mange forskellige naturtyper skaber både 

høj biodiversitet og alsidig mulighed for rekreation. I Veluwezoom kommer denne strategi 

tydeligt til udtryk, f.eks. i bestræbelserne på at hindre tilgroning af heder. 

For den museale naturskovs vedkommende er spørgsmålet om biodiversitet reduceret til 

spørgsmålet om sikring af de museale arter. SNS’ naturskovsstrategi har som overordnet mål 

højnelse af biodiversiteten, hvilket opnås ved udlægning af flere små lokaliteter.28 Den 

generelle højnelse af biodiversiteten skal altså sikres ved, at en lang række små lokaliteter 

med unikke arter beskyttes. Selvom denne beskyttelse vil få status af urørt skov, mener vi at 

det er sandsynligt, at regulering vil finde sted i et vist omfang, hvis det observeres at de 

specielle arter man har ønsket at beskytte ikke trives. Høj biodiversitet sikres altså ved at 

beskytte en lang række rariteter. 

Et andet syn på biodiversitet ses i naturskovsreservatet. Her sikres biodiversiteten ved 

beskyttelse af det almindelige. Det gælder om at skabe natur, der er under minimal 

menneskelig påvirkning ved at hindre intervention såvel som ved at fjerne tidligere 

intervention. Forestillingen om den åbne europæiske urskov bygger i høj grad på argumenter 

om biodiversitet. Høj grad af oprindelighed, forstået som lighed med urskoven, og høj 

biodiversitet er direkte proportionale. 

                                                 

26 Erik Buchwald – SNS – Omkring den danske naturpolitik: Store økosystemer og store græsseres mulige rolle 
(se bilag) 
27 Bram Vreugdenhil – Provincie Gelderland – Provinsiel politik omkring udvidelse af økosystemer, 
nationalparker, politikudvikling, samarbejde med interessehavere (se bilag) 
28 Jessen og Buchwald, 1997 (1), side 26-27 
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Som beskrevet har den åbne græssede skov eksisteret i Europa i millioner af år, og alle dyr og 

planter er således gennem evolutionen tilpasset den. Dette betyder også, at det ikke giver 

mening at tale om en sammenhæng mellem landskabsvariation og høj biodiversitet, hvis 

landskabsvariationen kræver fortsat menneskelig regulering. Landskabsvariationen skal 

ifølge tilhængerne af naturskovsreservater komme af sig selv i store samlede områder i fri 

udvikling, og ikke været skabt af mennesket i små specielle områder fastholdt i en statisk 

tilstand.  

Diskussionen om urskovens udseende er i forhold til naturskovsreservatet principielt set 

uinteressant. Det egentlige diskussionspunkt bør være, hvordan man sikrer sig at rammerne 

for naturskovsreservatet muliggør en naturlig udvikling. Hvis man udlægger en tilstrækkelig 

stor naturskov, sætter alle de græssere og rovdyr ud man kender, og ellers lader den ligge 

adskillige hundrede år, vil man helt givet få en naturskov der ligner urskoven. Man kan så til 

denne tid nemt konstatere, om det rent faktisk er lykkedes et stort antal græssere at holde 

skoven åben, eller om de befinder sig i et lille antal pletter i den mørke skov. Problemet 

hermed er naturligvis, at det vil kræve et meget stort areal og meget lang tid, og dermed er 

politisk svært gennemførligt. 



Perspektiver for Naturskov i Danmark.                                  Nicolaj Bergerud, Krister Hansen og Alex Tonnesen 

 30

Analyse og Diskussion af Natursyn i Naturskovene 

Vi vil i dette analyse- og diskussionsafsnit konkretisere og sammenholde de natursyn der 

kommer til udtryk i de forskellige typer naturskov. Dette gøres ved først at beskrive den 

danske botanisk/geologiske forskningstraditions indflydelse på ideen om naturskovens 

udseende. Herefter belyses to væsentlige naturskovsdiskussioner af forvaltningsmæssig 

karakter, nemlig spørgsmålet om hvordan man skal intervenere for at hjælpe en naturlig 

udvikling på vej og hvordan man overhovedet definerer naturlig udvikling. Endelig søger vi 

at sætte naturskovstyperne i almindelighed og deres praktiske realiserbarhed i særdeleshed i 

perspektiv, ved hjælp af generelle natursyn i samfundet konkretiseret i en række 

interessegrupper. Det er dog overordnet set værd at bemærke, at de natursyn vi har opstillet 

udfra vores cases samt den teoretiske gennemgang af natursynsudviklingen i metode- og 

teoriafsnittet, højst udtrykker en skematisk inddeling af de værdier, der ligger til grund for de 

til stadighed foranderlige natursyn. Begreber som økologisk eller demokratisk natursyn 

betragter vi ikke som tilhørende en specifik epoke, de forskellige natursyn interagerer, 

udvikles og eksisterer sideløbende. 

 

Den Danske Botanisk/Geologiske Forskningstraditions Rolle 

En af årsagerne til den dansk/hollandske forskel i skovforvaltningen, skal efter vores mening 

findes i forskellen mellem den hollandske forskningstradition og den danske. Som nævnt i 

den økologiske analyse er den toneangivende forskning i Danmark blevet udført af 

botanikere, geologer og arkæologer. Institutioner som GEUS og NNU har siden 1930erne 

udført systematiske pollenanalyser for at afdække successionen fra istiderne og frem. Ifølge 

denne forskningstradition har græsserne ikke spillet en væsentlig rolle, om sidste mellemistid 

(Eem) siges det: ”Det er påvist, at størstedelen af Danmark var dækket af tæt skov i det meste 

af mellemistiden” og ”de pågældende konklusioner, der stort set er baseret på fossile 

pollenkorn, understøtter ikke den vidt udbredte teori om, at de naturlige danske skove har 

omfattet store arealer, der blev holdt åbne af store løv- og kvistædende pattedyr såsom 

elefanter.”29 GEUS anerkender dog de store græsseres rolle som skabere af en større 

biodiversitet, men de har – i følge GEUS – ikke selv været i stand til at skabe åbne områder. 
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Den danske skov burde i dag være en blandskov med linden som det dominerende træ, idet 

”de prægtige bøgeskove, som for mange repræsenterer typisk dansk natur, er muligvis 

akkurat lige så meget et kulturprodukt som en granplantage.”30 Derfor er man fra GEUS’ side 

stærk fortaler for en udvidelse af naturskove af museal art, f.eks. en tæt blandskov domineret 

af lind som Draved Skov. 

Vi finder det meget naturligt at geologer og botanikere ikke umiddelbart tillægger dyr den 

store rolle, men det undrer os at zoologer først i løbet af de sidste år er begyndt at interessere 

sig for urskovens udseende. Herudover er der som nævnt en lang dansk tradition for at frede 

det museale. Det er heri man skal finde forklaringerne på, at den fremherskende 

naturskovspolitiske dagsorden i Danmark, i vid udstrækning bliver sat af den 

botanisk/geologiske forskningstradition. 

 

Vedvarende Intervention Eller Ej 

Uanset hvilke ideer man har med en naturskov, må man i forvaltningen af den tage stilling til 

hvornår og hvordan man skal ”hjælpe naturen på vej”. Her er der stor forskel mellem de tre 

typer naturskov vi har opstillet. I casen Oostvaardersplassen ser vi et ideal om en gang for 

alle at lave de naturfremmende indgreb som udsættelse af græssere, og herefter kun blande 

sig i det omfang det af politiske grunde er påkrævet. Dette kommer blandt andet til udslag i, 

at man har valgt ikke at plante enkeltstående småparceller af buske, selvom det vides at det, 

på grund af den lille frøpulje i jordbunden, vil tage mange år før en række plantearter vandrer 

ind naturligt31. En lidt anden tilgang til dette spørgsmål ses hos danske tilhængere af 

naturskovsreservater. Karsten Thomsen fra Nepenthes argumenterer for, at begrænset og 

forsigtig løbende intervention er i orden, så længe man er sikker på at det fremmer en naturlig 

udvikling.32 Dette er i erkendelse af, at de fleste områder vil tage endog overordentlig lang tid 

om at nå en ”naturlig” tilstand. I Veluwezoom er spørgsmålet ikke i helt samme grad 

relevant, da naturforvaltningen i vid udstrækning er underlagt rekreative og 

landskabsdiversitetsmæssige hensyn. For den museale naturskovs vedkommende er 

                                                                                                                                                        

29 Bradshaw, 1997, side 94 
30 Bradshaw, 1997, side 96 
31 Briggs, 1997, side 317 
32 Thomsen, 1996, side 149 
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vedvarende intervention påkrævet. GEUS udtrykker det således: ”Hvis danske økosystemer 

skal bringes i bedre pagt med naturen, er der mange holdepunkter at hente gennem 

undersøgelse af fortidens økosystemer. Vi kan forsøge at efterligne de naturlige påvirkninger, 

som har formet mange af de naturlige økosystemer, især i vore skove. Hugst af små 

trægrupper for at efterligne stormfald og regulering af dyrebestanden for at dæmpe 

vildttrykket på opvæksten byder på en anden vigtig kontrolmulighed. Brug af flere træarter er 

endnu et middel, som vil gavne den biologiske mangfoldighed og jordbunden.”33 Et af 

hovedmålene i Draved Skov er at bevare de museale værdier i form af lindeskoven. Det er 

derfor ikke underligt, at der lægges op til en lang række tiltag der må gøres, for at sikre sig at 

den museale naturskov får lige netop det ønskede udseende. Det er således ikke nok at lade 

rigtige storme (som dog trods alt stadig forekommer ind i mellem) sørge for stormfald. Der 

må menneskelig intervention til. 

 

Hvad er ”Naturlig Udvikling” 

Uanset hvilken type naturskov man ønsker, må man sikre sig at den udvikling man 

fremskynder er naturlig. Dette leder til nødvendigheden af at definere ”naturlig udvikling”. 

Normalt vil tilhængere af naturskovsreservater definere naturlig udvikling som en udvikling 

uden menneskelig indblanding. Men uden menneskelig indblanding kommer der ikke store 

græssere i et område, hvilket vil føre til unaturlig udvikling. Man kan hævde, at den 

menneskelige indblanding med udsætning af græssere i virkeligheden er naturlig, da den 

består i at fjerne den menneskelige indblanding, der i første omgang har fjernet græsserne fra 

området. Problemet hermed er at menneskets indblanding i den danske (eller hollandske) 

natur har været så langvarig og omfattende, at man ikke umiddelbart kan tilbageføre al 

menneskelig indblanding. Herudover strider fortsat intervention mod det overordnede princip 

om mest mulig rum for naturprocesserne. 

For tilhængerne af den museale naturskovs vedkommende er der ikke de samme bekymringer 

om intervention. En af grundene hertil mener vi skal findes i den føromtalte 

botanisk/geologiske forskningstradition. Denne tradition har opstillet forholdsvis præcise 

billeder af, hvorledes skoven har set ud på forskellige tidspunkter med artssammensætning 

                                                 

33 Bradshaw, 1997, side 96 
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osv. Der er derfor ingen grund til at vente på, at en naturskov opnår den rigtige tilstand af sig 

selv, når man ud fra eksisterende skov kan fremme processen. Dette betyder også, at 

tilhængerne af den museale naturskov, efter vores opfattelse, har et på nogle områder mere 

realistisk syn på mulighederne for naturskovens udvikling. Det hævdes at skoven i Eem-tiden 

så ganske anderledes ud end efter sidste istid, og at skovens udvikling og udseende efter 

sidste istid er gået fra en artrig blandskov mod en skov domineret af få arter under konstant 

menneskelig påvirkning. Man kan ikke genskabe uddøde arter fra sidste mellemistid og man 

kan ikke betegne skoven efter sidste istid som værende uden menneskelig påvirkning. Det er 

derfor, ifølge tilhængere af den museale naturskov, bedre at vælge en skov fra en bestemt 

periode og søge at genskabe denne, fremfor at prøve at gennemføre illusionen om den 

fuldstændig naturlige skov. 

 

Natursyn i Samfundet i Forhold til Naturskovstyperne 

Både den museale naturskov og naturskovsreservatet tager udgangspunkt i en kombination af 

biocentrisk og antropocentrisk miljøetik. Både ideen om at bevare de resterende dele af en 

museal blandskov og skabelsen af et naturreservat med store græssere, bygger på ideen om en 

ligeværdig natur, der udtrykker en værdi i sig selv. Samtidig tjener denne natur menneskets 

interesser på både konkret niveau gennem mulighed for forskning, sikring af genpuljen osv. 

og på mere abstrakt niveau ved at tilfredsstille et behov for at vide, at ægte natur også 

eksisterer i Danmark. Denne miljøetik står i delvis modsætning til det omkringliggende 

samfunds miljøetik, der er mere rendyrket antropocentrisk. Denne dækker over en bred vifte 

af meget forskelligrettede interesser, der har udspring i menneskets behov. Her er tale om 

produktionsmæssige interesser, manifesteret i landbruget og det konventionelle skovbrug. 

Disse interesser bygger på det traditionelle nytteprægede natursyn, hvor naturen kan 

sammenlignes med en maskine; den skal være produktiv, ellers har naturen ingen interesse og 

derved ingen legitimitet. Dette fører til en vis modstand mod naturskov i almindelighed, der 

rækker ud over den snævert økonomiske sfære. Blandt konventionelle landmænd og 

traditionelle forstfolk må det virke som et fundamentalt brud med deres natursyn, at der 

render store dyr rundt og skamferer i forvejen døende træer i en fuldstændig rodet og 

uordentlig skov. Havde man bare kunne skyde dyrene ved almindelig jagt, tjente det dog et 

formål. 
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Et lidt andet natursyn med store overlap ses hos de hollandske dyreværnsforeninger. De 

modsætter sig lidelse blandt de store græssere og har derfor tvunget forvalterne på 

Oostvaardersplassen til konsekvent at skyde døende dyr. En tanke der vækker betydelig 

modstand når den overføres til mennesker.  

Vores cases i Holland, specielt Oostvaardersplassen, har mødt en del modstand. Når de 

alligevel har ladet sig gennemføre, skyldes det som anført dels, at man er gået på kompromis 

i forvaltningen af områderne, dels et mere fremherskende økologisk natursyn i befolkningen 

og i forskningstraditionen. Men en måske ligeså væsentlig faktor skal findes i koblingen 

mellem det nye mere økologisk orienterede natursyn og det politiske establishment. 

Oostvaardersplassen drives således af staten, i form af det hollandske landbrugs-, 

naturbeskyttelses- og fiskeriministerium, ligesom den videnskabelige argumentation bag 

naturskovsreservatet i høj grad skabes og fremføres af Hans Kampf og Frans Vera, begge 

ansat af selvsamme ministerium. I Danmark derimod er det politiske establishment, som 

beskrevet, knyttet langt tættere til den botanisk/geologiske forskningstradition, og alternative 

holdninger fremføres af indflydelsesrige, men dog stadig udenforstående 

miljøinteressegrupper. 
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Bilag 

Vi har i det følgende samlet en række bilag med relevans for artiklen. Som nævnt i 

indledningen var vi i Holland på ekskursion arrangeret af Nepenthes. I denne ekskursion 

deltog bl.a. repræsentanter for Skov- og Naturstyrelsen (SNS), Danmarks og Grønlands 

Geologiske Undersøgelse (GEUS), Danmarks Naturfredningsforening (DN), Friluftsrådet og 

Dansk Skovforening. Ekskursionen havde som formål at ”se på muligheden for at skabe store 

sammenhængende naturområder, samt mere hele økosystemer ved anvendelse af store 

græssende dyr, hvoraf en del arter mangler eller er unaturligt sjældne i Danmark i dag.”  

Der var arrangeret to seminarer, et på Oostvaarderplassen og et i Veluwezoom. Vi optog, 

afskrev og oversatte oplæggene herfra, og disse præsenteres i dette bilag. Oplæggene er ikke 

gennemredigerede og der henvises en del steder til kort og figurer der ikke er med. Alligevel 

mener vi dog at de tjener deres formål, nemlig at belyse de forskellige organisationers 

holdninger og forvaltningsprincipper. 

Oplægsholdernes baggrund: 

Staatsbosbeheer = Den statslige hollandske skovforvaltning (svarer nogenlunde til SNS) 

LNV = Hollands Ministerium for Landbrug, Naturforvaltning og Fiskeri  

SNS = Skov og Naturstyrelsen 

Natuurmonumenten = Hollandsk naturfredningsforening. (svarer lidt til Dansk 

Naturfredningsforening) 

Provincie Gelderland = Hollandsk provins 

 

På Oostvaardersplassen blev følgende oplæg holdt: 

side 

39 Adri de Gelder – Staatsbosbeheer – Forvaltning af Oostvaardersplassen 

42 Frans Vera – LNV – Metaphors of the wilderness; Oak, hazel, cattle and horse (Dette 

oplæg er ikke nedskrevet af os, men af Frans Vera selv som opsummering på hans 

disputats. Vi har medtaget det da det svarer meget præcist til hvad han sagde på 

symposiet, og er væsentligt lettere forståeligt end et referat af oplægget. Kilde: 

http://www.minlnv.nl/international/policy/green/infoipgvera.htm) 
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45 Jaap van Leeuwen – Dyrlæge på Oostvaardersplassen – Dyrevelfærd og dyrehelbred 

47 Hans Kampf – LNV – Hollandsk naturpolitik og store græsseres rolle i naturforvaltning 

49 Erik Buchwald – SNS – Omkring den danske naturpolitik: Store økosystemer og store 

græsseres mulige rolle. 

51 Karsten Thomsen – Nepenthes – Endelige udtalelser (fra Nepenthes) 

 

 

I Veluwezoom blev følgende oplæg holdt: 

side 

52 Walter de Wit – Natuurmonumenten – Introduktion til området, Natuurmonumenten 

som dagens vært 

53 Bram Vreugdenhil – Provincie Gelderland – Provinsiel politik omkring udvidelse af 

økosystemer, nationalparker, politikudvikling, samarbejde med interessehavere  

56 Jan Gorter – Natuurmonumenten – Visioner fra de private naturbevarelsesforeninger 

omkring den spatiale planlægning af Veluwes som et naturområde på 100.000 hektar: 

Det endeløse Veluwe, hvordan bør det være i 2020 

57 Karel van der Heijden – Natuurmonumenten –  Græsningsforvaltning i store 

skovsystemer, erfaringer fra Natuurmonumentens synspunkt (økologiske, veterinære, 

velfærdsmæssige, offentlige) 
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Adri de Gelder – Staatsbosbeheer – Forvaltning af Oostvaardersplassen 

Alle er velkomne her i området, i har set området udefra, så historien jeg vil fortælle jer vil være genkendelig, 
fordi i har et billede af Oostvaardersplassen i hovedet.  

Bestyreren af et område som dette burde tale sidst, efter eksperterne der ved præcist hvad der sker, fordi 
bestyreren vil integrere alle disse aspekter. Jeg er den første taler, rent faktisk burde jeg være den sidste, men jeg 
tror jeg har to chancer. 

Jeg vil forsøge ikke at slå for meget græs for de andre talere, hvis det kan lade sig gøre. Jeg giver jer ikke alle de 
svar vi har fundet, men jeg vil forsøge at give jer alle de spørgsmål vi har, så vi kan få en god diskussion om 
spørgsmålene uden fastlagte svar. Svarene kommer med tiden. 

Et af de første spørgsmål er om områdets art. Dette område er startet som et berømt internationalt vådområde, 
med mange fugle som i har set, og nu er spørgsmålet om området først og fremmest er et vådområde, eller om 
det først og fremmest er et stort område for naturlige økosystemer hvor der er en masse store herbivorer. Kan vi 
kombinere disse to mål, og hvordan vi kan måle om vi når begge mål? Det er et diskussionspunkt, også 
bestyreren.  

Et andet spørgsmål. Området er på den ene side et flagskib for naturlig udvikling og for den offensive strategi 
som den Hollandske regering har valgt for år tilbage. På den anden side er det et område i umiddelbar nærhed af 
to store og hastigt voksende byer, så der er mange mennesker der ser os over skuldrene og mange mennesker der 
behøver plads til rekreation i naturlige omgivelser. Dette spørgsmål er ikke så nemt at håndtere for bestyreren, 
fordi de voksende byer efterspørger muligheder for naturlig rekreation. Naturudvikling behøver en masse plads, 
men også en masse ro, man bør ikke ændre for meget på en gang.  

Hvordan ser mennesker i omgivelserne, i byerne dette område, som et naturreservat hvor man kan rekreere, eller 
som flagskibet for hollandsk naturudvikling? Det er et spørgsmål for bestyreren.  

Med hensyn til naturudviklingen er de store græssere naturligvis meget vigtige, men de påvirker også den 
offentlige mening, da den hovedsageligt er bestemt af hvordan vi behandler eller ikke behandler de store 
græssere. Jeg kan fortælle jer at i mit land, og, tror jeg også, i jeres land, er døende dyr ikke populære. Folk vil 
ikke se døende dyr. Et dyr der er dødt, er ikke noget problem, men et døende, et sultende dyr er ikke populært. 

Vi har i samfundet tre grupper af mennesker der er i mod den måde vi behandler vore græssere på. I første 
omgang landmændene, i anden jægerne, og i tredje medlemmerne af dyrebeskyttelsesforeninger og bevægelser. 

Landmændene: De har lidt offentligt indflydelse, men ikke særlig meget, da landbrug i Holland ikke er så 
populært, der er mange problemer med landbrug. Indvendinger fra landmand mod vores system, er for en stor 
dels vedkommende følelsesbetonede. De veterinære fakta er ikke så slemme for dette område, Jaap Van 
Leeuwen vil fortælle jer mere om det.  

Jægerne: I et tæt befolket område som Holland, er de ikke populære. Så når vi er imod jægere, er de fleste for 
os. Jeg tror det er det samme i Danmark. 

Men dyrebeskyttelsesbevægelsen er en meget stærk bevægelse. Der er ikke så mange medlemmer som i 
naturbeskyttelses NGO'er, men de har en stor indflydelse på den offentlige debat, fordi det de siger er meget 
nemt for aviserne at bruge i overskrifter. Og de har stor politisk indflydelse. Vi nød til at beskæftige os med de 
disse grupper af mennesker der har indsigelser. Vi er ikke enige med dem alle. 

Jægere og landmænd er ikke så stort et problem. Den statstlige skovstyrelse (Staatsbosbeheer), er en del af 
landbrugsministeriet, så der er nogle relationer mellem hvad landmænd siger og hvad vi gør, men det er ikke så 
meget.  

Men vi har måttet finde en måde at behandle folkene fra dyrebeskyttelsesbevægelsen på. Et ordsprog siger, når 
du ikke kan slå dem, slå dig sammen med dem. Vi kan ikke slå dyrebeskyttelsesbevægelsen, det er en 
bevægelse, ikke kun i vores land, men i hele den vestlige verden, også i Canada og USA og England, og der er 
store grupper der har travlt med dyrevelfærd. Ikke kun folk i byerne, men også folk uden for byerne. 

Det vi har gjort er at vi har lavet en slags etiske retningslinjer, sammen med dyrlæger og mennesker der ved 
noget om dyrevelfærd. Ikke med bevægelsen selv, da det ikke er muligt på nuværende tidspunkt at lave et 
dokument som vi begge kan stå bag, men de er mere eller mindre enige i vores måde at behandle emnet på. 
Nemlig at vi gør diskussionen transparent og at vi så ærligt som muligt fortæller hvad vores spørgsmål er, hvad 
vi ved og hvad vi ikke ved. Sidste år havde vi en præsentation af vores etiske retningslinjer, og de kan skrive 
under på det meste af dem, der er nogle spørgsmål, som vi er i diskussion og debat med dem om, men vi tror at 



Perspektiver for Naturskov i Danmark.                                  Nicolaj Bergerud, Krister Hansen og Alex Tonnesen 

 40

inden for en periode på et eller to år, har vi en komplet aftale med dyrerettighedsbevægelsen omhandlende 
måden vi håndtere dyr på i dette område og i andre områder. 

Der er to væsentlige forhold. For det første siger vi at når dyr lider og denne lidelse ikke har noget formål mål 
for dyret eller området, og når dyrlægen og eksperterne har sagt at det vil dø sultedøden før eller siden, da 
dræber vi dyret. Det sker omkring 20-30 gange om året ud af en total population på omkring 1500 dyr. 
Beslutning træffes på baggrund af råd fra veterinære eksperter.  

Det andet forhold omhandler områdets bærekapacitet (carrying capacity). Hele området er hegnet ind, det er 
ikke muligt for dyrerene at gå ud, de må blive i området. De må klare sig med den mængde føde der er i 
området. Vi bringer ikke føde ind til dyrene. Kun når der er en stor katastrofe, fx. en eller to ugers vinter med 
mere end en halv meter sne, det sker meget sjældent i Holland, jeg tror det sker mindre end en gang i hundrede 
år, i den situation vil vi gøre noget, de vil vi transporterede noget føde ind. Men kun i tilfælde af katastrofe, 
normalt må de føde sig selv i området.  

Vi ved ikke præcist hvad bærekapaciteten er i denne type område, fordi jorden er meget næringsrig og da vi ikke 
har erfaringer med denne type forvaltning. Der er et andet aspekt jeg vil fortælle om, jeg tror Frans Vera vil 
fortælle flere detaljer om dette fænomen. Det er det fænomen vi kalder facilitation, en type græssere faciliterer 
området for en anden type, så når man kun græsser med en art kan man bruge færre dyr, end når man græsser 
med to eller tre typer arter. Køer faciliterer området for krondyr (red deer ??). Sidste vinter var mild, og vi så at 
gæssene, specielt Brent-gæssene (??), mere eller mindre faciliterer græsområderne for køerne. De holder græsset 
kort og da temperaturen var relativ høj, groede græsset på grund af at Brent-gæssenes åd af det. Facilitation er et 
fænomen som vi ikke har mange erfaringer om på denne skala, da vi startede med græssere i 1983, troede vi at 
det totale antal dyr der kunne være i dette område under normale og naturlige omstændigheder ville være på ca. 
1000 dyr i alt. Vi passerede 1000, der skete ikke noget, så troede vi 1500 var niveauet, vi nåede 1500 sidste år, 
intet skete, nu tror vi måske omkring 2000. 

Vi har prøvet at indføre alle de fakta vi har fundet og al den viden vi har i en model. Statens skovstyrelse 
(Staatsbosbeheer) gjorde det ikke selv, men det store forskningscenter for naturudvikling og skovforvaltning i 
Wageningen (???), nu kaldet ALTERA (???), byggede en model kaldet Wetspace (??), og i den model simulerer 
de de normale omstændigheder vi har. Vores hovedspørgsmål var, hvornår vil der være balance mellem antallet 
af dyr og bærekapaciteten i området. Og det fandt de ud af ved hjælp af modellen, som har nogle problemer, 
men det er den bedste måde at gøre det på. Stort set alle de ting vi har fundet før, er forudsagt af modellen, så 
det er en god model for fortiden, for fremtiden er der naturligvis nogle spørgsmål, men udbyttet af modellen, er 
at der vil være en balance omkring 4000 dyr, mere end dobbelt så mange dyr som nu. 

Selvfølgelig baserer bestyreren ikke sin forvaltning kun på forudsigelserne fra modellen, han ser altid på felten, 
hvad sker der virkeligt, og selvom modellen er den bedste måde at forudsige fremtiden på har mine folk i felten, 
nogle indvindinger mod at endemålet på 4000 dyr er godt. I disse milde vintre er der ikke noget galt, og 
tilstanden for alle dyr fra alle arter var meget god, men hvad vi så forrige år var, at ikke kun bærekapaciteten i 
forhold til fødebehovet er væsentligt, men også den sociale struktur, specielt i kvægbestanden. De gamle tyre 
har deres eget territorium, og de bliver i dette, også når føden er væk. De går ikke 300 m til et andet sted med 
mere føde, på grund af, tror jeg, at de er bange for tyren om hjørnet, fordi han i den sociale struktur er højere. 
Social struktur i bestande er altid en faktor man må forholde sig til, når man ser på bærekapaciteten for et 
område. 

Hvilke muligheder er der for dette område, vi starter med de 5000 ha. vi har nu, men vi kan forstørre området 
med de tilstødende skovområder (woodlands ???), ca. 1000 ha. skovområde på den anden side af Knardiget 
(???), vi har tilføjet noget skovområde.  

 

Kort over hvad der er tilføjet og skal tilføjes 

 

Vi bruge en (lille, se kort) del af området specielt til naturrekreation. Vi tror at ved hjælp af god forvaltning af 
dette område, kan vi tiltrække de fleste hjemmehørende fugle. Vi kan bruge de store græssere i dette (et andet) 
område specielt for offentligheden, nu kommer der ca. 200.000-300.000 besøgende, hovedsageligt for at se på 
fugle og besøgende fra byerne der går skovture, men antallet af besøgende vokser meget hurtigt. 
Oostvaardersplassen er meget velkendt, så vi tror det er godt område til at vise mulighederne for naturudvikling, 
og statsskovsstyrelsen laver flere faciliteter, så vi tror vi bygger et nyt besøgscenter dette år. Vi tror vi kan få op 
til 300.000 besøgende kun i dette område (lille område) også besøgende fra udlandet, økoturisme, og 
fuglekiggeri gror også, folk fra UK, Tyskland og Italien kigger på fugle. 
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Byen Almera (???) er i øjeblikket en hurtigt voksende by i Holland, nu omkring 150.000 mennesker men inden 
for 10 år op til 250.000 mennesker, byen vil udvide sig til denne kant (sydlige kant af Oosvp.) og også byen 
Lelystad vil udvide sig, så hele området er omgivet af byer. Det er en speciel situation, jeg kender ikke andre 
steder i Europa hvor man har en by, et naturreservat og en by mere, så dette er en god mulighed for at fortælle 
bymenneskene hvad natur kan betyde i deres liv og vi prøver at forfølge denne mulighed for at lave denne type 
område populær så vi kan bygge flere af denne type områder i vores land, specielt i den vestlige del af Holland 
og chancerne er gode, fordi landmændene og landbrugspolitikken i vort land ændrer sig så der er mere plads til 
naturudvikling. 
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Frans Vera – LNV – Metaphors of the wilderness, Oak, hazel, cattle and horse 

It is a widely held belief that a climax vegetation of closed forest systems covered the lowlands of Central and 
Western Europe in prehistoric times before man intervened and that it would still be there had this intervention 
not taken place. Man's intervention, notably the introduction of livestock, has led to the disappearance of this 
climax vegetation in a process known as retrogressive succession. The forest, it is believed, was degraded to 
thorny scrub and ultimately to grassland. According to the theory, it will revert to its natural vegetation of closed 
forest systems once the grazing of livestock is stopped. 
Nature conservationists consider this human intervention as an enrichment rather than an impoverishment of 
nature. This is because in addition to the area's natural vegetation intervention allowed other biotopes, such as 
open grassland areas, to develop, which increased the number of wild plant and animal species. Since without 
human intervention the former closed forest systems would return and the number of wild species be reduced 
accordingly, nature conservationists deem the continuation of human intervention as essential for the 
conservation of biological diversity.  

Chapter 1 defines the problem central to this study. The literature shows that pedunculate and sessile oak 
(Quercus robur and Quercus petraea) and hazel (Corylus avellana) do not regenerate and cannot survive in 
closed forest systems while pollen analyses show that these species have existed continuously in Central and 
Western Europe for 10,000 years since the end of the last ice age. The null hypothesis formulated in this chapter 
is that European and sessile oak and hazel survived in the closed forest systems in the lowlands of Central and 
Western Europe and that the grazing of large herbivores, such as auroch (Bos primigenius), tarpan, or European 
wild horse (Equus przewalski gmelini), European bison (Bison bonasus), Elk (Alces alces), red deer (Cervus 
elaphus), and roe deer (Capreolus capreolus), that inhabited these regions did not affect the composition of 
species or the succession of the forest in prehistoric times. The alternative hypothesis is that, in prehistoric 
times, the natural vegetation in the lowlands of Central and Western Europe was a park-like landscape, a mosaic 
of grasslands, scrub and solitary trees and groves surrounded by cover and border vegetation. It is then 
postulated that the structure, composition of species and succession of this vegetation was largely determined by 
the herbivores that inhabited this landscape. The null hypothesis was tested against succession theories (chapter 
2), pollen investigation (chapter 3), historical texts (chapter 4), research into spontaneous succession in forest 
reserves (chapter 5) and the ecology of the tree species that formed the climax vegetation in the lowlands of 
Central and Western Europe in prehistoric times (chapter 6). A synthesis of the findings is presented in chapter 7 
which is followed by the final conclusion.  

Chapter 2 deals with theories on succession and forest climax vegetation. It shows how the present theory was 
formed in the late19th and early 20th century and was largely based on the observation that wildshoots of trees 
came up on abandoned fields and meadows which subsequently evolved into forests. The prevailing belief in the 
early 20th century was that the ancient vegetation in the lowlands of Central and Western Europe was analogous 
to the vegetation in the mountainous regions of Central and Western Europe where the last virgin forests of 
Europe could be found. 
In theories on succession and forest climax vegetation, livestock is regarded as an artefact that destroys new tree 
shoots and contributes to the destruction of forests. Historical texts that deal with pasturing rights are interpreted 
as measures to protect forest regeneration and considered proof that the ancient vegetation was indeed forest 
which was harmed by grazing stock. According to these theories, the spontaneous regeneration of forests is only 
possible with very low stocking densities. Since the virgin forests in the mountainous regions are taken as 
analogous to the lowlands of Central and Western Europe, the low densities of wild game in these mountain 
forests serves as further proof. 
The assumption that grazing stock results in a retrogressive succession of forest to grassland should be rejected 
particularly on the basis of findings by Watt (1925, 1926, 1934a, 1934b). He showed that there is sufficient 
regeneration of trees in places where grazing does occur, particularly in the case of the two species of oak and 
hazel. This information actually suggests the opposite of what was concluded. Within the framework of the 
prevailing theory, however, the information on tree regeneration with grazing was interpreted by Watt and 
others as a phase in the reversion to forest after grazing is stopped.  

The results of a study in palynology are presented in chapter 3 and the relevant theories in this field are 
discussed. In the early literature of this branch of science, it is apparent that pollen analysis is based on the same 
theories that had already been formulated at the time about succession and climax. Palynologists thus also 
assumed that the ancient vegetation in the lowlands of Central and Western Europe was forest. The fact that tree 
pollen dominates the pollen diagrams from Central and Western Europe is taken as a confirmation of that 
theory. Changes in species composition which are revealed by pollen diagrams are interpreted as a succession to 
"modern" forests where large herbivores did not occur or occurred only in low densities. 
Palynology also assumes that the erstwhile population of large herbivores had no influence on the succession of 
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vegetation. Changes in pollen diagrams that are interpreted as changes in forest vegetation are attributed to 
human intervention, such as clearing the forest and grazing livestock. Data on vegetation and research into the 
production of pollen grains of common hazel and the two species of oak show that the pollen diagrams of 
prehistoric vegetations better match park-like landscapes than closed forests with respect to the composition of 
species and pollen spectrum. This is confirmed by modern pollen spectrums of park-like, grazed landscapes.  

In chapter 4, the interpretations of texts and proclamations from the past dealing with stock grazing are 
examined. Current theories on succession and prehistoric vegetation use these texts to prove that the primeval 
vegetation was indeed forest. Contrary to what these theories state, the goal of such regulations in Central and 
Western Europe was not to protect the process of regeneration in the forests against damage by stock. The true 
goal of these regulations, from their first appearance in the records until 1700, was to protect young shoots on 
stumps in parcelled and regulated coppices. Written sources from before 1700 show that sufficient forest 
regeneration occurred outside the forest, in sunny thorny scrub areas with species such as blackthorn (Prunus 
spinosa) and hawthorn (Crataegus monogyna), with grazing by livestock. These thorny scrubs cropped up in 
grazed grassland and protected seedlings and young trees against the destruction of livestock and wild 
herbivores. In this way, the regeneration of trees under the pressure of the biomasses of herbivores was as much 
as forty times higher than the currently accepted regeneration rate in forestry today. The thorny scrub was 
chopped for firewood, but care was taken that seedlings and young trees were spared. The purpose of the 
regulations was to prevent young shoots on stumps from being eaten and to save seedlings and young trees from 
being eaten or trampled on. The regulations stated that the felled scrubs had to be fenced by means of a ditch or 
earthen wall and sometimes with dead thorn bushes as well. The lack of adherence to these rules, as well as 
increased grazing and illegal grazing eventually resulted in the disappearance of these trees and shrubs in large 
parts of Central and Western Europe. Historical records show that this eventually led to expansive, almost 
treeless areas, such as heaths and moors, and even completely bare areas with only drifting sands. This historical 
review shows that the disappearance of trees and shrubs was not directly due to grazing by large herbivores but 
rather to collecting firewood and overexploitation by humans. The prevailing theories are thus based on an 
incorrect interpretation of historical texts. 
Regulations to protect seedlings of trees in the forest were not drawn up until after 1700, when coppices evolved 
to modern, timber forests. This development was prompted by changes in the demand for wood. Grazing 
regulations to protect seedlings in the forest were the result of techniques for growing new generations of trees 
in the forest from the seeds of standing trees. In forestry, these regeneration techniques are called "natural" 
regeneration. This term raises confusion, since contrary to what the name suggests, the techniques are not 
analogies of natural processes that lead to the regeneration of trees. In fact, these techniques require 
considerable human intervention, particularly in the case of the "natural" regeneration of oak. Without human 
assistance, for example combatting other tree species, oak cannot be regenerated "naturally" and hazel would no 
longer occur in these forests.  

The spontaneous succession in a number of forest reservations in Central and Western Europe is discussed in 
chapter 5. All these reserves were grazed by specific grazers such as cattle (Bos taurus), horse (Equus ferus) and 
sheep (Ovis spp.) prior to acquiring the protected status. Oak (both sessile and European oak) and hazel stem 
from that time. Grazing was terminated when these areas became reserves. 
According to the succession theories, these reserves should revert to their original climax vegetation of closed 
forest containing all the original species of trees when grazing is stopped. Hazel and the two species of oak 
should also occur in that scenario. However, research results show that hazel and the two species of oak 
disappeared from all reservations. This is partly to be attributed to the lack of regeneration, but many trees also 
died after becoming completely overgrown by other species such as small-leafed lime (Tilia cordata), wych elm 
(Ulmus glabra), beech (Fagus sylvatica) and hornbeam (Carpinus betulus). Hazel, pedunculate oak and sessile 
oak are disappearing from these forests in less than a century. This is not congruent with the palynological facts 
which show that oak and hazel flourished for an unbroken period of thousands of years in the presence of the 
same species that now outcompete them in the reserves. In other words, the forest reservations are not 
developing into the modern equivalent of prehistoric, virgin vegetation and are not reverting back to the ancient 
vegetation.  

The characteristics of seedlings and young plants are reviewed in chapter 6 for pedunculate oak and sessile oak, 
beech, small-leafed lime, hornbeam, hazel and wild fruit species such as wild apple (Malus sylvestris), wild pear 
(Pyrus pyraster) and wild cherry (Prunus avium). The characteristics are discussed in the context of the two 
hypotheses. In addition, the autecology of thorny scrubs such as hawthorn and blackthorn, which play an 
important role in the growth of tree species, is discussed. 
The most important characteristic described in chapter 6 is the tolerance to limited quantities of daylight. The 
species of trees outcompeting hazel and the two species of oak have a greater tolerance to low daylight levels 
than European and sessile oak. This explains why these oak species lose out in closed forests. On the other hand, 
the competitors of oak can also survive in grazed, park-like landscapes. In such landscapes, the two oak species 
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hold their own against their competitors. The autecology of the two species of oak and the role of the jay 
(Garrulus glandarius) in the establishment of oaks also explains why oaks are relatively common in grazed 
landscapes. 
A direct comparison cannot be made between the common hazel and species that are more tolerant to shade. 
However, "circumstantial evidence" also suggests that common hazel does not regenerate or survive in closed 
forests. On the other hand, hazel does regenerate and flourishes in grazed park-like landscapes. Both the two oak 
species and the hazel can survive for at least one year on the nutrient reserves in their roots and nuts. This can 
lead to the incorrect assumption that these species have a relatively high tolerance to shade in their first year. 
Grazing by grass-eating herbivores such as cattle and horse is essential to the establishment of the two species of 
oak, hazel, wild fruit trees and thorny scrub such as hawthorn and blackthorn. Grazing does not prevent the 
growth of the species that outcompete oak and hazel in closed forest. The different between closed forest 
without large herbivores and a park-like landscape with a considerable role for herbivores is that oaks, common 
hazel, wild fruit trees and thorny scrubs cannot maintain themselves in the former, while trees that flourish in 
closed forest can regenerate and grow in park-like landscapes. They also sustain the two species of oak and 
common hazel. This last fact agrees with the palynological evidence: oak and hazel in closed forest does not. 
A grazed park-like landscape is congruent with the fact that in prehistoric times all species of trees and hazel 
occurred in conjunction with a fauna including large herbivores. The processes leading to a park-like landscape 
also explains how all species of trees were able to establish themselves in the open landscape of Central and 
Western Europe after the last ice age, despite the presence of large herbivores who already roamed there for 
thousands of years. The theory that the ancient vegetation in the lowlands of Central and Western Europe 
consisted of closed forest cannot explain this historical fact, since this theory claims that large herbivores 
destroy forests by trampling and eating seedlings in the forest. If this theory is adhered to, the question remains 
open as to how trees then managed to establish themselves in open terrain after the ice age. As well as 
stimulating the establishment of trees and shrubs at the end of the ice age, the presence of large herbivores also 
enabled the development of an enormous diversity in plant and animal life in forest meadows. Forest meadows 
are the closest analogy we have to the ancient vegetation; grazing animals are not an artefact introduced by man 
but an analogy of wild fauna.  

The results of the previous chapters are brought together in a final conclusion in chapter 7. On the basis of the 
results, the conclusion states that the primeval vegetation in the lowlands of Central and Western Europe was 
not closed forest but a park-like landscape in which the vegetation followed a cyclical process, maintained in 
part by large herbivores. Thus thorny stands of scrubs evolved, in which trees could grow while being protected 
from damage by grazing. Eventually the trees developed into a forest which again slowly degenerated to 
grassland under the influence of large herbivores and "catastrophes" such as drought and storms, after the which 
the cycle began anew. At some point in this cyclical succession process, all the phases of the cycle can be seen 
over a larger area. In other words, various biotopes occur permanently, but not always in the same place. I have 
called this the theory of cyclical vegetation turnover. 
On the basis of the results and their synthesis, I reject the null hypothesis in favour of the alternative hypothesis 
that the naturally occurring vegetation in Central and Western Europe is a park-like landscape consisting of a 
mosaic of grasslands, scrub and solitary trees and groves, in which large herbivores play a key role in the 
regeneration of trees and in the succession of vegetation. The importance of these findings for nature 
conservation in Central and Western Europe, with respect to the reference frames used by nature 
conservationists, is explained in an epilogue. As the alternative hypothesis shows, the assumption in the field of 
nature conservation that agriculture led to the development of new biotopes, such as grasslands, scrub and 
mosaic landscapes, is incorrect. 
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Jaap van Leeuwen – Dyrlæge på Oostvaardersplassen – Dyrevelfærd og dyrehelbred  

Introduktion af Hans Kampf, Jaap van Leeuwen er Patobiolog? og medlem af den veterinære komite for natur? 

Mit emne her er dyrevelfærd, i to år var jeg ansat af institut for dyre sundhed og videnskab(?) i Lelystad, nu er 
jeg freelancer. Vi arbejder ikke alene, her ses nogle organisationer der beskæftiger sig med dyrevelfærd og pleje. 
(Overhead). Naturforvaltningsorganisationerne som Staatsbosbeher, og i morgen Naturmonumente i 
Imbosch(?), også lokale dyrlæger og andre inspektionsvirksomheder(?) og organisationer for dyrebeskyttelse og 
dyrevelfærd. 

Hvilken slags land er Holland. Vi har ca. 16 mill. mennesker, og mange husdyr, når man summerer disse og 
fratrækker smådyr som fjerkræ hunde og katte, får man 45 individer pr. ha. Sammenligner man dette med store 
herbivorer ser man omkring 1 individ pr. ha. Vi har tre vigtige steder, Oostvp. i morgen Imbosch(?) og 
Slicherwaldflakké(?) alle meget små områder, med få dyr. Man kan spørge hvad betydningen af forskellen er. 
Den er forskellen mellem et intensivt urbant og landbrugssamfund på den ene side og meget små steder for vild 
natur og hvile og rekreation på den anden side. Man kan spørge hvad konsekvenserne af disse ting er i forhold 
til den måde man forvalter kontakten med dyr, i forhold til de gensidige smitterisikoer, og i også i forhold til 
konceptet omkring menneskelig pleje af dyrevelfærden. 

I dag fokuser vi på populationen af store herbivorer i Oostvp. og det ses (Overhead) at efter en 
tilvænningsperiode på nogle år, er der meget stejle udviklinger i de tre typer af store herbivorer. Hvad man ikke 
ser her udviklingen i rådyrpopulationen, en mindre herbivor, den var på ca. 111 i 93 og 30 i 98, man kan spørge 
hvad grunden hertil er, måske er det spørgsmål om ændringer i fødeudbuddet, ændringer fra skov og krat, mod 
flere græsarealer, og det kan de ikke lide. Rådyrerne kan forlade området gennem små åbninger i hegnene. Det 
vigtige er at man ser en stejl udvikling, uden tegn på begyndelsens af en udjævning. Det er vigtigt i det næste 
trin. I vinteren 98/99 var det meget vådt her med kontinuerlig nedbør i efteråret og vinteren, dyrene havde 
forringede forhold allerede i december. Dødsprocent i alt var 7,4 (Overhead) men når man ser på kvæget er den 
på 12-15%. Inden for kvæget ses det at ældre tyre fulgt af de yngre dyr mest udsatte, konklusionen er at 
dødeligheden ikke var repræsentativ for hele populationen, udsatte dyr lever i de meget våde dele af reservatet, 
med dårlig vegetation. De nægtede at migrere på et tidligt tidspunkt til tørere steder, de gjorde det rent faktisk i 
februar, da det blev meget koldt. I kombination med ændringerne i typen af føde, flere fibre? træagtige planter, 
fik dyrene alvorligt forstoppelse?, nogle af dem døde i en tragisk tilstand. De stærkere dyr overlevede og 
restituerede senere i april og maj. Statsbosbeher gav ikke ekstra mad i løbet af vinteren. Rent faktisk skød de 13 
dyr for at stoppe deres sult. Så startede diskussionen her i landet, omkring den totale "hands off"-politik 
adskillige organisationer sagde at det var uacceptabelt og det overholder heller ikke lovene om dyrebeskyttelse. 
Statsbosbehder siger, at nogle tiltag, så som at give dyrene ekstra mad, kan vise sig at være meget 
kontraproduktiv og have modsat effekt for populationen i dens helhed. Man kan tænke på at det forstyrrer 
rangordnen i reservatet mellem og indenfor populationerne, det give stress, kampe og konkurrence blandt 
dyrene det undertrykker også migrationerne inden for området, og nogle subpopulationer vil blive for længe 
samme sted. Og det kan måske danne præcedens for næste år, hvilket vil give en kunstigt forhøjet bærekapacitet 
for området. Det er også muligt hunner vil komme tidligere i brunst(?) det kan give problemer med afkommet 
næste vinter. Men at skyde dyrene for tidligt som i fx. i december, har også modsat effekt, det griber ind i 
selektionsprocessen mod at få mere selvforsynende(?) dyr, og det giver også stress i populationen. I dette øjeblik 
har Statsbosbeheer planer om skyde nogle dyr i risiko senere i vinterperioden. For at forhindre død som følge af 
alvorligt sult. De formulerede deres politik i deres etiske retningslinjer, der blev lavet i 1999 bistået af en komite 
med interne og eksterne rådgivere i bioetik, økologi og veterinære forhold. Også naturmonumente-
organisationen har lavet retningslinjer og landbrugs- og naturministeriet har lavet direktiver i januer i år og alle 
disse myndigheder er enige om ideen om at man skal løse og forhindre alvorlig og håbløs lidelse blandt store 
herbivorer. Dette kan betyde skydning af dyr for at stoppe sult før døden, og regulering af populationsstørrelsen, 
forebyggelse af dyk (i bestanden) og sammenkædning af små og fragmenterede områder. Disse forebyggende 
metoder får mere opmærksomhed fra nu af. Konkluderende kan man sige at diskussionen om at løse individuelle 
problemer er slut, men det er stadig meget vigtigt at udarbejde detaljerne og kommunikere disse til samfundet 
og offentligheden. Hvad betyder der dette for vores dyrepasning. Jeg har søgt at give et overblik over 
relationerne mellem store herbivorer og mennesker.  
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(Overhead 

Maximal autonomi, 

minimal intervention 

Negligering af dyrene, 

evt. uforsætligt/uopdaget 

Pleje af dyrene 

Kan føre til afhængighed 

Hvad er passende pleje, hvordan, hvornår og hvorfor giver man passende pleje af dyrene. Jeg har ikke givet alle 
svarende herpå, men det er måske et emne til diskussionen. Omkring sundhedsplejen:  

skema over forskellige sygdomme. Kategoriseret efter international, national farlighed, smitterisiko osv. 

Der er en udryddelseskampagne mod IVR, kvægfeber (?), alle husdyr må ikke have kvægfeber, diskussionen går 
på om de store herbivorer også skal være fri for denne sygdom og andre lignende sygdomme. Det bedste er at 
udvikle en risikostyring for dyrenes sundhed. Målet er en lavrisiko profil. Hvorledes gøres dette? Hold 
populationen, specielt af Heck-kvæg spærret inde, da der rundt om Oostvp. er en masse kvæg. Ingen indførsel af 
nye dyr, uden risikoanalyse, hvilket vil sige en karantæneperiode og laboratorieundersøgelser af status af 
infektioner af dyrene. Fjernelse af Heck-kvæg kun efter registrering, i EU må kvæg ikke transporteres, handles 
og forbruges uden øremærker.  

Det er også vigtigt at vide noget om dyrenes generelle sundhedstilstand, denne kan undersøges på flere 
forskellige niveauer, den jævnlige observation af forvaltere, men også den årlige sygdomsovervågning af 
populationen, ved hjælp af tilfældige stikprøver. Hvilket betyder at mindst 20 dyr om året skydes og undersøges 
i laboratorie, for at finde ud af hvad dyrenes tilstand er. De har fundet IVR-infektion, kvægfeber. Det er også 
vigtigt at personalet er uddannede og nogle gange forvaltning af vand på grund af fx. botulisme(?). Der skydes 
20-25 tilfældige dyr, på engang hvert år. Risikoanalyse, betyder ikke blot risikivurdering, men også 
risikoforvaltning og risikokommunikation med landmænd og offentligheden. Det er også vigtigt at kvantificere 
risikoen, og studere spredningen indenfor populationen, og mellem populationen og omgivelserne og omvendt. 
Det kan gøres i relationen til kvægfeber og andre sygdomme.  

 

Totalt hands-off politik, er en smuk drøm hos økologer, men i vores urbane samfund, er det ikke muligt. 

Fritlevende dyrs behov for pleje, er anderledes end husdyrs, det gør det muligt at lave aftaler med 
dyrebeskyttelsesbevægelser og andre. 

Identifikation og registrering. Er et punkt både for lande og EU. 

Infektioner. Det er ikke muligt at operere med en nulrisiko, risikoanalyse er derfor meget vigtig. 

Hvad er passende pleje: 

Umiddelbar pleje: Løs alvorlig og håbløs lidelse (ved skydning) og elimination af uacceptable risici. Ved mund 
og klov syge eller svinefeber, skal der gøres noget med det samme. 

Præventiv pleje: Føde i ekstreme situationer som ved en halv meter sne. Regulation af populationsstørrelsen 

Plejen udføres efter protokoller, hvilket gør certificering mulig, hvilket kan være vigtigt i fremtiden, med hensyn 
til transport af dyr over hele verden. Passende pleje er også en væsentlige dyrerettighed, bestemt af loven. Plejen 
af store herbivorer behøver udviklingen af standarter og metoder i relation til populationsstørrelsen og 
barekapaciteten og græsning, yngling og reproduktion og i forhold til dødelighedsmønstre og dyrenes fysiske 
tilstand. 
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Hans Kampf – LNV – Hollandsk naturpolitik og store græsseres rolle i naturforvaltning 

Der er en smuk historie bag navnet på vores ministerium, for jeg tror ikke der er så mange ministerier for 
landbrug og naturforvaltning og "naturforvaltning" er også i navnet på ministeriet. Tidligere var navnet på 
ministeriet landbrugs- og fiskeriministeriet (LNV??) og i 1990 lavede vi vores naturpolitiske plan og min 
daværende direktør sagde at nu har vi en naturpolitisk plan godkendt af parlamentet, så naturforvaltning må 
være i navnet på ministeriet. Vores daværende minister sagde, nej jeg vil ikke ændre navnet på mit ministerium 
for så må vi lave nyt brevpapir og det vil koste mange penge. Så sagde min direktør at det ville forkortes LNV 
alligevel, så vi behøvede ikke at ændre navnet på ministeriet, så ministeren grinte og sagde okay. Så siden 1992 
har naturforvaltning været med i navnet på ministeriet. Det gjorde diskussionerne meget nemmere, for nu kunne 
man sige, at naturforvaltning var 30 % af ministeriet. 

Jeg vil fortælle jer nogle få ord om store græssere i Europa, deres økologiske rolle i fortiden fra domesticering 
til de-domesticering og om en meget interessant pointe i mit felt, frem mod en ”three track” tilgang – også en 
meget god hjælp i udvikling af politikker; ændringer og muligheder (changes & chances) I forhold til det 
europæiske samfund; sygdomme og dyrevelfærd – Jaap van Leeuwen fortalte om forskellige ting, måske vil jeg 
sige nogle få ord om det afhængigt af tiden. 

Holland og Danmark er begge små lande, men del af et stort område i Europa. Natur stopper ikke ved vores 
grænser, men fortsætter. Vi har vores eget økologiske netværk i vores land, oprettet i 1990 som en del af vores 
naturpolitiske plan. Det er meget vigtigt at have en sådan plan, for i sådan en plan er det muligt at beslutte hvad 
man ønsker at opnå indenfor en periode på 30 år. Mange diskussioner manes til jorden, fordi man indenfor 5 år 
gerne vil have et resultat. Det er utroligt hvordan man kan holde sammen på folk og holde fast i ens tankegang 
(når man arbejder med længere perspektiv). Man kan også læse om dette på min side på internettet, så jeg vil 
ikke gå yderligere i detaljer. Omkring ”three track” tilgangen; da vi lavede naturplanlægningen havde vi en 
diskussion, bl.a. med Frans Vera, om f.eks. heder, som har basis i tidligere landbrugsarealer, og mange at vores 
landskaber er blevet skabt af landbrug. Frans sagde at vi ikke behøver heder, men vi behøver vild natur og vi 
kan ikke bruge penge på heder, for de har intet med natur at gøre. Men på den anden side er den form for natur 
meget interessant for mange mennesker og derfor tænkte vi på hvordan vi kan løse dette problem; vild natur er 
ikke den eneste sandhed – heder er heller ikke den eneste sandhed. Det er måske løsningen at tænke i en tredelt 
tilgang for at gøre diskussionen nemmere. Det sværeste at organisere i et tætbefolket land som Holland er 
”naturlighed”/vild natur. Det første man må gøre er at se hvor og hvordan man kan skaffe mere plads til 
naturlighed, mere plads til naturlige/økologiske processer. Den anden del er at forbedre den semi-naturlige natur 
som kun kan eksistere visse steder i Holland. Semi-naturlig som natur i tidligere landbrugsarealer. Den tredje 
del er at forbedre kvaliteten af natur i alle områder. Vi fandt denne tilgang for 6-7 år siden, og dengang var det 
rettet mod det økologiske netværk og i denne periode evaluerede og fornyede vi vores naturstrategi (nature 
policy plan), ikke kun rettet mod natur men også mod skovbrug og landskab. Nu laver vi en ny plan for natur, 
skov og landskab. I det direktorat jeg er i er der to store dele med politikudvikling og en anden del med 
implementering af politikker. Skovbrugere, landskabsfolk, økologer og sociologer er alle i det samme direktorat.  

I den periode mente vi at en størrelse på over 700 hektar må være nok til selvregulerende områder, nu siger vi at 
700 hektar til sådanne områder især med store pattedyr er i underkanten. Vi tænker nu mere i retning af over 
5000 hektar. Forvaltning kræver udbredt selvregulering, ingen fjernelse af dyr undtaget dyr til slagtning. For få 
år siden ville vi have det sådan, men nu ved vi at disse umærkede dyr er farlige for mennesker og det er derfor 
ikke tilladt at bringe dem til slagtning på grund af europæisk lovgivning. Jeg søger samarbejde på europæisk 
niveau, vi må involvere europæisk lovgivning (DG6 Bruxelles?) og vise dem hvad der foregår i naturområder og 
at det er anderledes end landbrug.  

En anden del er de semi-naturlige områder. Her kan græsning som forvaltning sammenlignes med en 
græsslåmaskine. Dyrene bliver mærket en til to gange om året, hvis muligt indenfor 30 dage efter fødslen. De 
skulle mærkes indenfor få dage, men det er som regel ikke muligt i de større områder. Det er lidt i modstrid med 
EU lovgivning, men man må finde en balance hvor det er sikkert for mennesker og ikke stressende for dyrene. 
Semi-naturlig græsning kan også foregå med får.  

Når man snakker om græsning er der nogle beslutninger der skal tages. Når det kommer til at vælge dyrene, skal 
man tænke på hvilken natur man prøver at opnå. Selvfølgelig er det afhængigt af klimaet, størrelsen af området 
og vegetation. Også omkostninger er en del af diskussionen. Ligeledes tilgang til drikkevand og læ. Hvilke 
systemer kan man så vælge? Man kan vælge et helårigt græsningssystem som her, sæsonafgrænset græsning kun 
sommer eller forår og efterår eller kun vinter. Det afhænger af området. Hvor der ikke er nok plads kan man 
have græsning om sommeren i et område og græsning om vinteren i et andet område.  

Der er efter min mening tre former for græsning. Græssere som lever i den vilde natur, lidt som her i 
Oostvaarderplassen sammenlignet med et skovområde eller landbrugsområde hvor hver ejer har sine dyr 
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indenfor hegn. Ejerskabet kan også være mere diffust hvor man har et samarbejde mellem flere ejere om 
græsningssystemet.  

En drøm for 2020 eller 2030 er en forbindelseszone – en økologisk korridor mellem Oostvaarderplassen og 
Veluwezoom til et samlet areal på 150.000-200.000 hektar. Med et sådant areal er det muligt ikke kun at have 
store græssere men også store rovdyr. Hvis man virkelig ønsker dette som land eller som samfund så er det 
muligt. Et skridt videre er at tænke på forbindelseszoner mellem lande, f.eks. til Belgien og Tyskland. I august 
har vi et møde med folk fra Belgien og Tyskland for at se på mulighederne for at udvikle sådanne ideer.  

Vigtigt for at udarbejde disse ideer på europæisk niveau er den såkaldte ”large herbivores initiative” gruppe. 
Næste møde i denne gruppe holdes i Spanien og det ville være godt hvis nogle mennesker fra Danmark kunne 
deltage i dette møde. Indtil nu er der fra Skandinavien kun en person fra Norge. Jeg kan sætte jer i kontakt med 
dem.  

Fra domesticering til de-domesticering er en ide om at hver af de store græssere har hver deres økologiske niche 
og nicherne for heste og kvæg er stadig ledige. Jeg mener vi mangler de vilde heste og kvæg i vores 
vesteuropæiske økosystemer. Rådyr og lign. kan ikke udfylde deres økologiske nicher, så vi behøver dem for 
god udvikling af økosystemerne. Efter min mening er det muligt, ved avl på heste og kvæg som er meget lig 
deres uddøde forfædre, at lade udviklingen gå i retning af mindre domesticerede racer. Det kalder jeg de-
domesticering. Sprogligt er det helt forkert men det er i betydningen det modsatte af domesticering. Specielle 
racer kan altså overtage deres forfædres økologiske nicher. Mange racer kan gøre dette, ikke kun dem vi har her.  

Vi må forstå at de mål det er muligt at opnå ved græsning afhænger meget at hvilken form for mål man skriver 
ned. Man må også åbent diskutere mange restriktioner og tvivlsspørgsmål. Noget man selvfølgelig må tænke på 
er indavl og undersøge det. Vi har også set at domesticerede racer har mindre hjernevolumen end vilde dyr, men 
det er måske muligt at udvikle hjernen under vilde omstændigheder.  

Der er mange problemer at løse omkring sygdom hos dyrene og deres adfærd overfor mennesker og hvad man 
skal gøre når man har for mange dyr.  

Det er også et spørgsmål om dyrevelfærd, hvad kan man acceptere og hvad kan man ikke acceptere. Sidste års 
vinter var hård og dyrene blev udsultet men i foråret nåede de hurtigt normale tilstande. Året igennem kan 
dyrene have en vægtreduktion på 20-30 % men efter vinteren kan dyrene tage på igen meget hurtigt.  

En sidste ting jeg vil fortælle er, at når der går en vej gennem et område behøver det ikke være en 
hindring/barriere, for i vores trafiklovgivning har vi mulighed for at lave omstændigheder så dyrene kan krydse 
vejen.  
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Erik Buchwald – SNS – Omkring den danske naturpolitik: Store økosystemer og store 
græsseres mulige rolle. 

Takker Nepenthes for initiativet til turen og takker de hollandske gæster for at have organiseret turen. 

Jeg vil herefter fremlægge den danske naturpolitik, som jeg håber vil blive efterfulgt af en diskussion. Jeg vil 
fremlægge naturpolitikken for de næste to år, som nu er til revision. Politikkerne er national biodiversitet, 
national skovstrategi og skovprogram og det af et EU-direktiv pålagte Nature 2000 network. Det er alle nye 
politikker eller politikker der er revideret for nylig. For at se hvordan disse politikker matcher store græssere og 
store økosystemer mener vi i det danske miljøministerium, at vi må se tilbage på den økologiske udvikling og 
historiens gang for at kunne gennemføre en sådan plan. 

Der er bred politisk opbakning i Danmark, og den er er nødvendig, hvis vi skal have skabt og bevaret af 
biodiversiteten, der jo er vedtaget politisk på både nationalt og internationalt plan. Men hvordan vi skal 
gennemføre politikken er nu til diskussion. Diskussionen handler om hvilke metoder der skal benyttes. Denne 
tur og dette seminar, har i høj grad udvidet vores viden om disse emner, og specielt Frans Vera er godt eksempel 
på, at vi på denne tur har måttet revurdere vores viden. Vi er ikke længere så sikre på, at det vi ved er noget vi 
ved, men noget vi tror vi ved. Noget vi dog er sikre på er den rødlistebog over udrydningstruede danske arter, 
som blev revideret i 1997, og en dybdeanalysere af hvorfor disse arter er truet eller udryddet. En 
hovedkonklusion i denne bog er, at tilgroning er en trussel mod en lang række arter såvel som økosystemer i 
Danmark. Hvilket sandsynligvis også er tilfældet i de fleste andre europæiske lande. Der er en debat om dette 
skyldes den kulturhistoriske udvikling eller om det er et udtryk for naturlige økosystemer. Hvorfor forsvinder 
arterne fra tilgroede områder som Dalby Söderskog, der blev indhegnet og erklæret naturlig, men i løbet af 50 år 
forsvandt mange arter af planter og insekter, specielt dem der krævede solskin, mens de trives i åbne områder. 
Generelt har vi ikke bare i Danmark, men også i resten af Nordeuropa, og sandsynligvis også i Europa som 
helhed mistet en lang række arter. I rødlisterne vil man finde en kraftig overvægt af arter der er truet i åbne 
landskaber mens antallet af truede arter, fra uberørte områder uden dyr fx. er meget lille. Naturligvis er der 
andre trusler såsom plantegifte og kunstgødning, men for netop dette område er tilgroningen den mest 
interessante trussel.  

Ser vi på udviklingen over den sidste million år med skiftende is- og mellemistider. I vores mellemistid – 
holocen – har menneskelig indflydelse gjort sig gældende, mennesket har påvirket naturen med brug af ild, 
svedjebrug, ved redskaber som fx. leen og i nyeste tid også med fx. motorsav. Det vi kan se er, at de store dyr, 
såsom bison, urokse, elg o.s.v. har overlevet de skiftende klimaudsvingninger. Men i holocen udryddes de eller 
trues de på eksistensen af mennesket, ligesom megaherbivoer som elefanter er blevet udryddet. Dvs., at  
økosystemer i vores del af verden har i en lang periode indeholdt både herbivoer, megaherbivoer og mennesker. 
Derfor er mange andre arter afhængig af et økosystem, der indeholder herbivoer. Et økosystem uden disse dyr 
vil der være et langt artsfattigere økosystem. Som Frans Vera påpegede så har vi traditionelt indhegnet vores 
naturområder, netop for at holde dyr udenfor området, en tradition der også findes i Danmark, hvor vi har holdt 
rådyrene udenfor naturområderne, denne politik er nu ved at ændre sig, men jeg er ikke sikker på, at 
indhegningerne forsvinder alle steder. Holdningen har været, at i en rigtig urørt skov skal dyr som rådyr og 
krondyr og andre store dyr holdes ude. Det har betydet, at vi i Danmark har haft en kraftig forskel på urørt skov 
og græsningsskov, som i Danmark har været stærkt overgræsset. Disse græsnings-skove har i Danmark – lige 
meget om de er blevet græsset af køer, hjorte eller heste - haft en langt bedre biodivervistet, selvom de har et 
stærkt græsningstryk. Således findes mange rødlistedyr i disse skove. Selvfølgelig betyder skovens kontinuitet 
også en rolle for artsrigholdigheden. Vores problem er, at den eneste herbivor der er almindelig i de danske 
skove er rådyret. Vi har meget små men voksende populationer af kron- og dådyr i de danske skove, ligesom vi 
enkelte steder har planer om udsættelse af husdyr. Vi havde en overgang vildsvin i Danmark, som ministeriet 
søgte at legalisere, men det mislykkes og de blev skudt. Vi ved, at vi har haft en multiartet fauna af herbivoer, i 
dag har vi kun rådyr, hvor stor og hvor udbredt denne multiartspopulation var, ved vi derimod ikke. Derudover 
har vi husdyr udsat nogle enkelte steder, og enkelte steder er det tilladt at have krondyr. Manglen på denne 
multiartsgræsningstryk fauna, der i en million år aldrig har været så fattig som den er nu, og er måske 
hovedårsagen til de mange arter på rødlisten. Konklusionen må være, at de store græssere har en nøglefunktion, 
ligesom historiske undersøgelser har vist, at indtil 1950 bevirkede kombinationen af ekstensivt græsning og  et 
lille forbrug af kunstgødning og plantegifte, at det meste af biodiversiteten var intakt. Efter 1950 har 
biodiversiteten været under et højt pres. Det ekstensive landbrug er i dag urentabelt og har derfor ingen politisk 
opbakning, vi må derfor gå andre veje for at forbedre biodiversiteten. Der har været både nationale og 
internationale politiske initiativer. Internationalt kan nævnes Rio-konferencen samt at OECD har kritiseret den 
danske politik på område, som følge af denne kritik har den danske regering oprettet en plan for større 
biodiversitet, EU- kommissionens Miljø-agentur har påpeget, at den danske Nature 2000 implementering ikke 
har været effektiv nok. Endelig reviderer vi lige nu vores skovpolitik. Fra ministeriets side er vi nu i gang med 
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en større debat med forskerne og befolkningen herunder medierne, skovejere og landbruget om ændringen af 
den danske politik. Denne debat skal udmønte sig i omfattende forandringer i løbet af 2001-02. Vi er i en 
gunstig position for at kunne indrage ny viden. Et konkret eksempel  på danske tiltag er den nationale 
skovstrategi fra 1992-1994 hvor en foregående offentlig høringsrunde udmøntede sig i at økosystemer op til 
1000 hektar skulle fredes. Det viste sig meget svært at finde sådanne steder i Danmark, og ministeriet måtte 
være fleksible og udlægge strategien således, at søer eller små korridorer kan forbinde sådanne økosystemer, og 
her taler vi ikke om store græssere, men om udvalgte steder på kortet. Men hvis vi (miljøministeriet) som i 
(Hollænderne) betragter økosystemer som andet end skovområder er det måske muligt, at udlægge sådanne 
områder. I dette tilfælde bliver det en politisk afvejning der afgør hvor store områder vi har råd til at købe. Et 
andet spørgsmål i den danske skovstrategi er græssende dyr i skovene. Sidste gang vi reviderede strategien blev 
der efterspurgt urørt skov fra NGO’ernes side, heriblandt Nepenthes. Og ingen andre end ministeriet – 
deriblandt specielt undertegnede – anbefalede herbivorer i skovene. På daværende tidspunkt var der nogle af 
Frans Veras tanker repræsenteret i strategien, men de blev fjernet igen, fordi ”ingen” fandt dem væsentlige. Og 
man skrev i strategien, at der var urealistisk at genudsætte bæver, urokse og andre mere eller mindre uddøde dyr. 
I år (2000) har vi genudsat bæveren, så det var ikke mere urealistisk, end det kunne gøres på 8 år, så lad se hvad 
der sker med uroksen og de andre herbivoer. Hovedkonklusionen er, at vi nu er i en fuldkommen åben offentlig 
proces, hvor vi fra ministeriets side indbyder offentligheden til at deltage i debatten om revideringen af 
strategien: Hvilken form for natur vil vi have og hvor mange penge skal vi bruge for at få den og endelig 
hvordan kan vi få en politisk forståelse. Det er op til ministeriet og NGO´erne at få skabt opbakning bag den 
bedste plan til at understøtte politikkerne på området. Derfor vil jeg rose dette initiativ, fordi jeg mener, at vores 
nye strategi er et brud med de sidste 50 års naturforvaltning I Danmark, og jeg værdsætter de hollandske 
resultater, jeg må dog understrege at det er min personlige holdning, i ministeriet har vi ingen andre officiel 
holdninger, en at vi starter processen.   
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Karsten Thomsen – Nepenthes – Endelige udtalelser (fra Nepenthes) 

Mit ærinde er at forklare baggrunden for denne ekskursion nemlig, at vi i Nepenthes ønsker store græssere også 
i Danmark. Nepenthes er den yngste danske naturbevarings- og udviklings-NGO. Nepenthes blev grundlagt som 
en regnskovsgruppe i 1983, hovedformålet var dengang, at gøre danskerne opmærksomme på ødelæggelsen af 
regnskoven og at danske virksomheder deltog i denne ødelæggelse. Bl.a. stod vi bag købet af 7000 hektar 
lavlandsregnskov i Costa Rica, hvilket var det største danske naturbevarelsesprojekt nogensinde, og 
kulminationen på flere års arbejde med regnskov som emne i den danske debat. 

Vi erfarede, at den danske træ- og papirindustri fortalte befolkningen, at de sagtens kunne købe deres produkter, 
da de var fremstillet af skandinavisk træ. Derfor fandt vi det rigtig, at starte en debat om vor egne skoves 
tilstand, og derved introducere regnskovsproblematikken i en dansk kontekst. Med min faglige baggrund som 
skovøkolog med speciale i amerikanske regnskove var det en overraskelse at dykke ned i den danske debat 
dengang for 10 år siden og bruge de samme  argumenter, som vi havde brugt i regnskovsdebatten. I Danmark er 
skov ikke rigtig natur, hvad vi ser udfra Skov og Naturstyrelsens navn. Vi foreslog i 1991fredning af de 
tilbageværende naturskovsområder, hvoraf ingen var fuldstændige urørte og ingen over 50 hektar, og vi foreslog 
udlæggelse af 10 områder på 500 hektar til urørt skov. Dengang kunne man ikke forestille sig at frede mere end 
5 hektar skov, så vores forslag var dengang meget radikalt. Store dyr som bison, bæver og ulv nævnte vi ikke, 
da store dyr i danske skove havde været fuldstændig utænkelig i 40 år. Derudover talte vi for flere indfødte arter 
i de danske skove, da udefra kommende arter var blevet de dominerende.  

I 1992 blev den danske nationale skovstrategi skabt som følge af Rio-konferencen, vi støttede det synspunkt, at 
10 % skulle udlægges til urørt skov, og vi gentog kravet om at store sammenhængende områder skulle 
udlægges. Derved mente vi, at 10% af den samlede danske skov, skulle være fri for produktion, også 
efterhånden som det samlende skovareal steg. Kravet om områder på 500 hektar var forankret i sagkundskaben, 
der mente en sådan masse var nødvendig for en naturskov. I 1992 lækkede Erik Buchwald en svensk artikel om 
megaherbivoer til Nepenthes, derved hørte vi for første gang om herbivoernes rolle i skoven, megaherbivoerne 
har absolut været uhørt i Danmark i 40 år. 

Efter udformningen af den danske skovstrategi udgav vi debatbogen ”Alle tiders urskov”. 

Med denne bog vil vi ændre urskovsbegrebet fra ideen om den af mennesket totalt urørte skov der engang 
fandtes, til ideen om en fremtidig urskov, og vi foreslog, at vi genudsatte  

vilde herbivorer samt heste og køer i skovene. Endvidere foreslog vi, at man i skovområderne sikrede en varietet 
af landskabselementer, for at sikre arterne i den fremtidige urskov, fordi den fortidige urskov ikke var en lukket 
skov, som i dag. 

For at fremme denne udvikling har vi foreslået lovændringer, således at døde træer ikke bliver fjernet, og at 
sikre at indfødte træer bliver foretrukket fremfor eksotiske træer, hvilket er i konflikt med den danske tradition, 
hvor skovejeren suverænt bestemmer over sin skov. Den skov vi ønsker er en skov med frie dynamikker og 
processer. Derfor har vi skabt projekt vildskov natur(?), fordi naturskov i den danske kontekst er defineret klart 
som skov (?). Vi ønsker at begrebet også indebærer åbne områder i en mosaik af dynamiske processer. Derfor 
ønsker vi at skabe store skovlandskaber, der er overladt til den frie udvikling. Landskaberne skal være på 10-
15000 hektar. I disse områder vil vi genindsætte pattedyr som bison, en slags urokse, elg o.s.v. men vi mener 
også, at det er muligt at genudsætte carnivorer. Derudover vil vi genudsætte uddøde plantearter heriblandt træer 
i visse egne. For at finansiere projektet vil vi sælge ”folkeaktier” som vi gjorde i Costa Rica. De områder vi har 
overvejet at købe er der hvor jorden er billig og ikke særlig profitabel, en undtagelse er Nordsjælland, hvor der 
bl.a. på militære øvelsesområder og i Grib Skov findes urørt skov, og hvor der foregår en reindvandring af arter 
fra Sverige, men pengene rækker ikke langt her. Ideen med at private ejer naturbevarende områder er ikke særlig 
udbredt i Danmark, i modsætning til Holland, dog ejer enkelte fonde godser og mindre områder, men vi vil 
overveje ideen, netop fordi hvis forskellige NGO'er organiserede forskellige parker, ville disse kunne adskille 
sig fra hinanden i mål og midler, således at naturbevaringsstrategien i Danmark ikke blev uniform. Derfor vil vi 
presse på for at disse ideer kommer med i dette års revision af den danske skovstrategi. 
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Walter de Wit – Natuurmonumenten – Introduktion til området, Natuurmonumenten 
som dagens vært 

Den første nationalpark blev lavet i 1930 og er stadig nationalpark, upåvirket af industri eller byer. Det er et 
stort grønt samfund i hjertet af Holland, med mere end 100.000 hektar. Denne nationalpark er næsten 7000 
hektar, så det er et meget stort grønt område i denne provins. Det er placeret mellem nogle store byer, Arnhem, 
A...?? i nord og en mindre by (Dierden?) i sydøst. Det har også stor indflydelse. Store byer omkring stiller store 
krav til regulationsfaciliteterne. Der er A50 (stor motorvej) i ?? del af nationalparken, i syd motorvejen til 
Zepfen?? og disse motorveje deler hele Veluwe i stykker. Landskabet er hovedsageligt dannet i den tredje istid, 
hvor gletcherne stoppede ved Arnhem og grænsen går i det vestlige Holland. Gletcheren har dannet bakkede 
formationer med sand og grus. Det er, efter hollandske omstændigheder, et meget høje område - 110 (?) meter 
over havet - hvilket i vil bemærke når i kører på cykel ind i nationalparken. Den centrale del af parken er det 
mest stille sted, hovedsageligt på Juni? sand dækket af skovfyr (Scotch Pine). Størstedelen af dette område var 
hede i begyndelsen af 1900-tallet. Befolkningen havde fældet næsten al skov i Veluwe. På de bedre jorder i den 
sydøstlige del findes de store godser, med meget rige ejere fra ca. 1600-tallet. Det meste af området tilhørte 
deres ejendomme. 

Mellem de rige jorder med godserne i den sydlige del og de stille områder i midten af parken er der en zone med 
skovbrug, som var en vigtig indkomstkilde for vores samfund tidligere. På grænsen af nationalparken er der 
også åer og vandløb, hvor al regnvand som falder over parken løber til. Dette giver et meget tørt landskab.  

De fleste mennesker kommer her i bil - 2 millioner besøg hvert år. Sidste år var jeg i Jasperness ?? 
nationalparken i Canada på 68 km2, der var der også 2 millioner besøgende - vi har 50 km2, så det giver et 
indtryk af den påvirkning alle de mennesker har her. Den største trafik er i den sydlige del af parken og i 
områderne omkring parken. Her er også de fleste faciliteter, mere end 15 afmærkede vandrestier findes her. For 
nylig lavede vi en ATB-sti (all terrain bike cykelsti) på mere en 68 km.  

Siden midten af 1980'erne har vi haft græsning af en lille flok skotsk højlandskvæg. Flere år senere begyndte vi 
med græsning af islandske heste, for vi mener at de åbne områder passes bedre af græssende dyr end af 
mennesker. Vi har i dag mere end 180 stykker skotsk højlandskvæg og mere end 50 islandske heste. I vil se at 
de har indflydelse på nationalparken. Til hverdag kan man nyde disse smukke syn fra flere udkigspunkter uden 
at blive forstyrret af andre besøgende, men på en travl søndag er der meget overfyldt. Man ser flere 
trafikpropper end dyr i naturen. Det bryder vi os ikke om, det er der ingen der gør, men vi prøver at undgå den 
form for påvirkninger.  

Dette besøgscenter er en vigtig indgang til parken, hvert år kommer der 70.000 mennesker her, og det skal blive 
til 300.000 i fremtiden. Dette er for os trædestenen til parken, folk kan se og høre om parken og få noget 
information, og det er formålet med alt vores oplysningsarbejde for at gøre folk opmærksomme på vigtigheden 
af denne nationalpark. Det er en svær balancegang mellem hvad folk vil med parken og hvad vi vil tillade. Folk 
vil altid have flere faciliteter, f.eks. har vi ikke selv fundet på at lave en ATB-sti. Der er fri adgang på veje og 
stier. 
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Bram Vreugdenhil – Provincie Gelderland – Provinsiel politik omkring udvidelse af 
økosystemer, nationalparker, politikudvikling, samarbejde med interessehavere 

Bram Vreugdenhil arbejder med fysisk planlægning i den lokale provinsadministration (regional government). 

Regionaladministrationen er involveret i dette område, for hvis dette område var ejet af én ejer, ville der ikke 
være nogen problemer - regionaladministrationen ville have meget lidt at gøre i området - men dette område er 
ejet af flere hundrede ejere. Hvis området var under én kommune (community?), ville vi have lidt med det at 
gøre, men der er 18 forskellige kommuner, så der er problemer med ejerskab, koordination osv. Derfor lægger vi 
som regionaladministration meget energi i det, fordi vi er et lag mellem lands- og lokaladministrationen. Vi skal 
tage os af koordination osv., men der er meget mere vi skal gøre. Det er et meget interessant job at have; min 
baggrund er biolog, men de seneste år, hvor jeg har været meget involveret i alt dette har jeg fundet ud af, at 
naturforvaltning har lidt at gøre med natur, men mere med menneskeforvaltning.  

Jeg vil først fortælle lidt yderligere om selve området, fordi jeg er involveret i hele området, specielt den sydlige 
del. En af de meste bemærkelsesværdige ting i dette område, er at det er et meget stort område på næsten 
100.000 hektar af skov, hede og klitter, små vandløb osv. Hvorfor er det bemærkelsesværdigt? Fordi Holland er 
det tættest befolkede land i Vesteuropa, et af de mest tætbefolkede lande i verden, hvilket betyder at vi har den 
højeste tæthed af folk, biler, cykler, køer, grise, næsten alting undtagen biodiversitet. Jeg tror at en undtagelse er 
dette område; her har vi en god del diversitet, det er derfor vi har lagt så meget energi i området. Når man først 
ser på området tror man det hele er skov og at der er meget lav biodiversitet, men går man længere ned i 
detaljer, finder man mange forskellige slags områder  

 

kort over området med heder, moser, damme, osv. gammel og ny skov 

 

Går vi hundrede år tilbage, ville man se meget lidt skov. Det der nu er skov, var hede før. På grund af naturlig 
succession og plantager som blev lavet af den statslige skovstyrelse, er hovedparten af heden forsvundet mens 
skovarealet er forstørret. Vi prøver i forvaltningen at bevare alle de forskellige landskaber der er i området. Hvis 
man ikke aktivt forvalter området vil det hele springe i skov; hvis man vil bevare sine heder og sandklitter, må 
man forvalte det. Forvaltning bliver foretaget af Natuurmonumenten og andre. En rapport som er 5 år gammel 
satte gang i det brede samarbejde (Navnet på rapporten?). Da jeg startede med dette område med 18 forskellige 
kommuner og hundreder af forskellige jordejere, blev det ikke forvaltet som et helt område. Der var ikke meget 
koordination mellem alle de forskellige organisationer, så to mennesker satte sig sammen; jeg var en af dem, og 
den anden var en kollega til Hans Kampf i landbrugs- og naturbeskyttelsesministeriet(?). Vi lavede et studie om 
hvilke muligheder der var i området for at øge de økologiske kvaliteter. Vi skulle ikke gøre det som en statslig 
organisation, men vi skulle have jordejerne sammen og se på forbedringen af området fra et økologisk 
synspunkt. Alle disse møder var velbesøgt af forvaltere, og de tænkte og talte ikke kun om deres eget område, 
hvilket de gjorde indtil for 5-6-7 år siden. De fandt sammen og lavede en fælles idé for hvordan områdets 
kvalitet skulle udvikles og forbedres. Det var det første skridt. Hvis det havde været det eneste skridt, var der 
ikke sket noget i området, men en masse ting sker nu. Takket være en mand fra en avis; han ringede til mig lige 
da denne rapport var klar, jeg havde aldrig hørt om ham, men han er en mand der er meget involveret i dette 
område og kender meget til det og kommer her på ferie. Han sagde ”jeg vil gerne lave en stor artikel om 
området” i en af vores kendteste aviser som er et ugentligt tidsskrift "Frei Nederland" (Frit Holland). Han skrev 
en 6 siders artikel i farver og den havnede på alle beslutningstageres bord. Kombinationen af at have jordejere 
samlet og offentlig bevidsthed gennem avisen, startede den store interesse for området som vi har nu. Vi har en 
del problemer i området, fordi vi er et meget tætbefolket land, hver en kvadratmeter er brugt. I dette område 
findes forskellige slags skovdrift, forskellige ejere gør det forskelligt, Natuurmonumenten har for det meste en 
politik om naturlig succession af skoven, men naboerne vil skove træ fra skoven og de har problemer med 
krondyr der kommer ind og æder deres pæne egetræer osv. Der er landbrug i området, ikke meget men ca. 5 % 
af området, og landmændene vil ikke have vildsvin på deres jord, fordi de kan pløje en mark op på en nat og 
skabe meget skade. Vi har problemer med rekreation, hele området trækker 30 millioner besøgende om året, så 
rekreation skaber problemer, men det er også vigtigt, så vi må løse problemerne med god zoneinddeling osv. 
Der er problemet med urbanisering, rundt om dette område er der en kæde af byer som udvider sig hele tiden. 
Tidligt i dette århundrede og i sidste århundrede var hovedparten af Veluwe (?) ejet af to grupper, den ene var 
militæret, der havde øvelsesområde her, det er derfor der er så mange naturområder der ikke har været udnyttet 
som landbrugsjord, og på den anden side har vi de store godsejere som brugte det til jagt. På grund af disse to 
grupper har vi dette store område som ikke er som resten af Holland; urbaniseret eller landbrugsjord. Militæret 
må vi altså på en måde takke, men på den anden side har de også en negativ betydning for området, men de 
forvalter også deres områder meget godt nu til dags. De er stadig store jordejere, de ejer ca. 15.000 hektar.  
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Jagt er ikke altid et problem, der er jagt i området, men vi har også et aspekt omkring drikkevandsforsyningen. I 
kan forestille jer dette store naturområde med regnvand der kommer ned, det er et meget godt område at 
opbevare drikkevand. Hvis man hiver drikkevandet op får man problemer med udtørring af tilstødende arealer 
og naturområder. Denne multisidede brug og beskyttelse af området skal der balanceres med på en eller anden 
måde. Man skal balancere brugen af området og de forskellige ejere. 

 

Kort over dele der er ejet af Natuurmonumenten, nationalparker, kommuner, dronningen osv. 

 

Måske vil alle i fremtiden have deres egen lille private nationalpark, vi ved det ikke men vi taler om det. At 
sætte alle disse idéer, mennesker og organisationer sammen kræver partnerskab, man skal have en fælles ide om 
hvad man vil med området. Vi udviklede den sammen med naturorganisationerne og jordejerne - også de 
private. Disse fælles mål kan sammenfattes til: forbedring af landskabet, genskabelse af biodiversiteten, 
minimering af de miljømæssige belastninger og minimering af fysisk destruktion, f.eks. bygning af for mange 
veje og rekreationsområder de forkerte steder. Vi har sat alle ideerne sammen og haft en masse samtaler med 
mennesker der kender området, de var alle meget entusiastiske omkring de fælles mål for at forbedre kvaliteten 
af området. Men hvad man har brug for er opbakning fra politikerne og beslutningstagerne. Så i samarbejde med 
alle organisationerne organiserede vi dette ved at lave en fælles deklaration, som indeholdt 10 punkter for, hvad 
vi ville nå i området indenfor 10 år. Den første deklaration er allerede blevet underskrevet af organisationerne, 
og den anden vil blive det inden for to uger.  

Hvorfor lave to forskellige deklarationer? Fordi der er så mange forskellige organisationer og personer 
involveret, så den første lavede vi med de lokale kommuner og forvaltere fra området. Næste uges deklaration er 
med alle de forskellige dele af centraladministrationen, som er i den Haag. Når alle disse mennesker har 
underskrevet deklarationerne betyder det, at de alle er enige om at i de næste 10 år vil de lægge ekstra kræfter, 
ekstra penge i at forbedre kvaliteten af området. 

 

Kort over motorveje i området 

 

Motorvejene i området er alle hegnet ude, hvilket er nødvendigt, for ellers får man påkørsler. Alt denne hegning 
fragmenterede området; det var delt op i mange små dele hvilket gjorde det umuligt for dyr at migrere fra en del 
til en anden. Så der er blevet bygget broer over vejene hvor dyrene migrerer fra en del til en anden. Der er tre af 
disse broer. Det er en god start og mulighed for at finde ud af hvor effektive de er. De er meget effektive, de 
bruges meget af alle typer af dyr. Tre er ikke nok i fremtiden, fra nu af frem til 2010 vil vi have en ny bro hvert 
år, så vi får 10 mere. Vi har udpeget steder for disse broer. På de lokale veje i området er der også en masse 
trafik, de bliver ikke hegnet ind, for så bliver området ekstremt fragmenteret. Så har man problemet med mange 
kollisioner mellem biler og dyr, vi har omkring 400 kollisioner om året med store dyr (krondyr, vildsvin osv.), 
og herudover har vi alle de små dyr som ikke tælles med. Den eneste løsning er at reducere trafikken på de små 
veje, det vil vi gøre i fremtiden. Det er en af de ting jeg konstant diskuterer med mine kolleger, fordi de små veje 
forvaltes af den regionale administration som jeg arbejder for og andre myndigheder. Vi vil lave en plan for 
hvordan trafikken på de små veje skal reduceres og hvilke veje osv. At reducere trafikken på de små veje 
betyder en forøget trafik på motorvejene. Disse er meget proppede, så hvis man vil reducere trafikken på de små 
veje og overflytte den til motorvejene kommer der mere trafik på dem. Det betyder at firsporede motorveje 
måske skal blive sekssporede i fremtiden, for at reducere trafikken på de små veje i området. Det er ikke den 
overordnede politik endnu, det bliver diskuteret i vores afdeling. Hvis der ikke er nogen motorvej, og man 
placerer en ny motorvej, har det selvfølgelig store konsekvenser for områdets kvalitet; men min påstand er at for 
miljøet er det ikke noget problem at ændre en firsporet motorvej til en sekssporet motorvej. Men det kan være til 
fordel hvis det lykkedes at reducere trafikken på de små veje.  

Nogle områder (kort over hvilke?) er helt hegnet ind, dyrene kan ikke gå ud eller ind, og det er næsten som en 
dyrepark. Der er en masse hegn i området sat op af ejerne, for at reducere de store pattedyrs frie bevægelighed. 
Et af projekterne går ud på at reducere antallet af hegn i området. En anden ting er alle campingpladserne. Det er 
godt med campingpladser, da vi godt vil have folk ind og nyde området, det er en af ideerne med området. Men 
nogle af disse campingpladser ligger på steder hvor vi aldrig ville tillade dem i dag, fordi vi prøver på at lave 
større områder som er rolige, og gennem zonering placerer rekreation i specielle dertil indrettede områder. Hvad 
vi vil gøre er at tale med ejerne og forsøge at lave et program for relokalisering af nogle af de rekreative arealer, 
som er på steder hvor vi ikke vil have dem. På den anden side må vi udpege nogle områder hvor vi tillader dem 
at udvide deres rekreative områder; 
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det er også et af de projekter vi lige er startet på, og som vi vil arbejde med de næste 10 år. Vi starter ret mange 
ting, jeg har nævnt et par stykker. Nogle sorte pletter på kortet er stadig ejet af militæret og bruges stadig til 
øvelser, men vi prøver at reducere antallet af områder de bruger og koncentrere deres aktiviteter på få steder. Fra 
et naturforvaltningssynspunkt vil det bedste være at slippe helt af med disse områder, men hvis man vil have en 
hær må den øve sig et eller andet sted, og vi har ikke den politik i regionaladministrationen at prøve at smide 
dem helt ud og sende dem til et andet område, hvor miljøpåvirkningen sikkert ville være større. 

Rundt om området finder man meget våde områder. Dette område er meget tørt, men de tilgrænsende områder 
er meget våde, og herudover har vi disse store flodsystemer Rein og Heisel (?). Vi vil gerne lave en forbindelse 
mellem de meget tørre områder som er naturområder og skov og disse våde områder, som næsten alle bruges af 
landmænd. Vi har nu udpeget områder som vi gerne vil købe i løbet af de næste 10-15 år fra landmændene og 
ændre områderne til naturlige eller semi-naturlige områder. Vi er specialister i at lave kunstige naturområder i 
Holland. Vi vil omdanne disse vådområder i nabolaget til nye naturreservater for at få et mere komplet 
økosystem med veksling mellem meget tørre områder og vådområder. Dette gøres ved at lave forbindelser 
mellem området vi nu er i og flodsystemerne i dette land og også i Tyskland og andre lande. 
Flodsletteområderne forbedres til mere naturlige områder, disse store flodsystemer kan virke mere eller mindre 
som en stor europæisk struktur. Hvis man hæfter alle de store  naturområder i Europa til disse flodsystemer, får 
man mere eller mindre grønne korridorer der vokser mod en europæisk økologisk struktur. Jeg har ikke regnet 
ud hvorledes vi får lavet forbindelse til Danmark endnu, men det skal nok komme.



Perspektiver for Naturskov i Danmark.                                  Nicolaj Bergerud, Krister Hansen og Alex Tonnesen 

 56

Jan Gorter – Natuurmonumenten – Visioner fra de private naturbevarelsesforeninger 
omkring den spatiale planlægning af Veluwes som et naturområde på 100.000 hektar: 
Det endeløse Veluwe, hvordan bør det være i 2020 
Jeg kan gøre det meget kort, for jeg arbejder meget ofte med Bram V., så han har lige mere eller mindre fortalt 
vores historie. Jeg kan nævne et par pointer og lad os herefter have en diskussion, så kan jeg og Bram svare.  

Fra vores synsvinkel var fortiden et skridt frem og to tilbage, vi lukkede nogle grusveje for biler og der kom lidt 
flere rekreationsfaciliteter, men naturen voksede ikke, hvorimod økonomien voksede hurtigt; så for naturen var 
det et skridt frem og to tilbage. I regionsplanen for provinsen 1988 blev naturen det primære mål for Veluwe, 
men intet ændredes. Men der kom regionale planer for områder i Veluwe i 1990-1994, og skridt for skridt 
opnåede vi små resultater. Vi var der bare og lavede vores forvaltningsarbejde i marken(?). Hvad der sker nu er, 
set fra vores synsvinkel, et virkelig stort skridt. Denne rapport "...story Veluwe 2010 (?)" indeholder nye 
ambitioner og vi som naturorganisationer bliver mere intensivt involveret, vi må arbejde hårdere. Det sidste 
halve år har jeg f.eks. arbejdet for Veluwe, men det er ikke kun mig, men alle vores organisationer, som ønsker 
at arbejde med denne udfordring. Vi vil gøre det gennem samarbejde og der er mange muligheder for 
sammenslutninger, og vi ønsker at gøre dette gennem en programudførelse med de rette visioner blandt alle 
private ejere, nationalparken og hele Veluwe. Vi gør nu det samme for den nordlige del af Veluwe, også med 
forsvarsministeriet, som ejer noget af jorden. Vi må se ud over vores egen næsetip.  

Jeg springer alle målene over, for det har Bram forklaret meget klart. Det er bare en realisering af de økologiske 
rammer. Den overordnede økologiske struktur indeholder hele regionen, men også nogle dele af 
landbrugsarealerne, og regeringens plan siger at de landbrugsarealer, der ligger i de lavest liggende områder 
med åerne løbende igennem skal ændres til natur. Det er en kæmpe operation for nogle tusind hektar, og vi er i 
gang med at tale med bønder for at gøre Veluwe større. Planen er at Veluwe skal have økologiske korridorer til 
de større floder og landene omkring.  

Så er der emnet omkring den voksende økonomi, hver by prøver at få flere huse og industri og flere 
rekreationsvirksomheder, alt liggende på grænsen til Veluwe. Dette kalder vi "stengrænsen". En af de 
nødvendige ting er at få bedre planological(?) beskyttelse af de få åbne steder mellem Veluwe om omgivelserne. 
Her kan vi være regeringens partner i at beskytte Veluwe.  

Jeg vil vise jer nogle specifikke mål for naturorganisationerne, for at generere nye finansielle instrumenter. Vi 
ser at folk prøver at tjene penge i og omkring Veluwe ved at starte nye virksomheder, og vi ser flere og flere 
folk, men vi ser ikke pengene fra det. Vi får kun ulemperne, så vi skulle måske have nogle af turistskatterne for 
at kunne vedligeholde naturreserverne beregnet for rekreation. En anden rolle for naturorganisationerne er at 
skaffe offentlig støtte til Veluwe, og det er efter min mening en specifik rolle for Natuurmonumenten og de 
provinsielle landskabsorganisationer. Vi har næsten 1 mio. medlemmer i Holland, så vi spørger os selv om 
hvordan vi kan tale med vores medlemmer og få støtte til denne udfordring for Veluewe.  

Provinsen sagde at hele området skulle være en nationalpark, men vi ønsker at arbejde med alle ejerne, og 
mange af dem siger at de ikke ønsker en nationalpark. De vil ikke have andre til at blande sig i deres 
forvaltningsarbejde. Så vi havde en samtale med alle ejerne, og sagde at vi ønsker ikke en nationalpark men et 
beskyttet landskab. Det er også en kategori som passer ind i internationale standarder, som gør det lettere at 
trække penge til Veluwe. Det er vigtigt og der kan også realiseres en bedre planological beskyttelse. Vi kan gøre 
mange ting, men vi vil ikke lade regeringen blande sig i vores forvaltningsarbejde. På den måde har vi et 
prudent?? synspunkt.  

Martin S: Som jeg forstår det vil i forbinde de store arealer med flodsystemerne på europæisk plan, altså 
udbrede denne plan ikke kun i Holland men i hele Europa. 

Vi vil have en titel/symbol for området Veluwe som tiltrækker europæiske penge, for det vi vil gøre er så stor en 
udfordring at vi får brug for mange penge og den slags penge har provinsen ikke, og vi (Natuurmonumenten) 
har ikke den mængde penge, så vi har brug for europæiske penge. Derfor har vi brug for sådan en status.  

Hvordan finansieres broerne over motorvejene? 

Trafikministeriet skal betale for disse broer. Det er kendt at Holland bliver tættere og tættere befolket og natur 
blive mere sjældent, så det lægger pres på ministeriet også. Men vi må tage nogle store diskussioner for at nå fra 
2 til 20 økopassager. Der er mange økologer og biologer i det ministerium, de har udviklet deres egen 
økologiske bevidsthed. Der er i Holland en kompensationsregel, som siger at når der fx. fjernes nogle træer skal 
de erstattes med andre et andet sted. Der er planer for at udvide motorvejene i Veluwe fra 4 til 6 baner og 
introducere højhastighedstog, og når det sker får vi helt sikkert nogle økopassager. Det er for os en vind/vind-
situation. 
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Karel van der Heijden – Natuurmonumenten –  Græsningsforvaltning i store 
skovsystemer, erfaringer fra Natuurmonumentens synspunkt (økologiske, veterinære, 
velfærdsmæssige, offentlige) 

Jeg vil vise jer de forskellige strategier vi har udviklet i denne naturpark. Vi har tre strategier: naturlandskaber. 
Hvilket rent faktisk ikke findes i Holland hvor hver kvadratmeter er blevet opdyrket gennem tiden, derfor skal 
strategien skabe natur, eks. er de nuværende skove og heder gamle semiagrikultur, kun enkelte skove i Holland 
går tilbage til middelalderen, disse skove var planlagt for tømmerhugtst og jagt, for at sikre skove der er 
naturlige, benytter vi os af græsning. Derudover gør vi skoven mindre uniform og vi fjerner eksotiske træer, der 
stammer fra Nordamerika og Japan.  

På nuværende tidspunkt var vi gennemført en transition i den nordlige og centrale del af parken, så de naturlige 
processer nu kan tage over, men vi ser ingen jungle i disse områder, det tager tid den vil først opstå i det næst 
århundrede, nu kan vi på enkelte pletter se noget der minder om naturskov. Vi har to græsningsområder, et på 
seminaturområdet med 45 islandske heste (antallet af voksne heste ved en tælling i 1999), på 450 hektar, 
derudover har vi et græsningsområde med højlandskvæg på 2800 hektar på naturområdet (her er 200 
højlandskvæg, hvoraf de 170 er voksne dyr). Det samlede område er fra nord til syd på 12 kilometer, og det 
opnår en lignende bredde fra øst til vest. Der er en række forskelle på forvaltningen i seminaturområdet og 
naturområdet. I naturområdet har de naturlige processer førsteprioritet, og vi griber så lidt ind som muligt, dog 
er det nødvendigt at regulere i forhold til visse dyregrupper. Hvad angår reproduktionen er der ikke de store 
problemer, kønnene er fordelt 50-50, derimod er en stigende population et problem for naturforvaltningen,  
aldersfordelingen søger vi at gøre så naturligt som muligt, med mange unge dyr og få gamle. Denne politik 
startede som et eksperiment i 1992, den sikrer en stadig stigende population. Da denne naturpark er åben for 
offentligheden har vi valgt racer der er publikumsvenlige, det er derfor har vi har valgt højlandskvæg og 
islandske heste, fordi de er venlige dyr, og når man se hvad folk udsætter disse dyr for, så er det et mirakel, at vi 
har undgået ulykker. Vi regulerer disser herbivorer ved at holde bestanden nede, hvis et stort antal dyr står til at 
dø, så udfrier vi dem, man må erindre at bestanden er presset sammen på 2800 hektar, i en naturlig situation vil 
de være spredt over et langt større område, og de vil opholde sig på federe jorder nær floder fx. derudover sikrer 
vi os at af bestandens hedbredssituation er  i orden, hvilket vi er nødsaget til i forhold til offentligheden her og 
det omgivende samfund.  

Derudover undersøger vi dødsårsagen og sygdomme blandt dyrene udfra videnskablig interesse, vi bliver i den 
forbindelse hjulpet af en gruppe regeringsansatte veterinærer, men alt i alt har vi ikke de store 
sygdomsproblemmer. 

 

 


