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1 Wilhjelmudvalget

Regeringen har nedsat et udvalg, der skal udarbejde grundlaget for en national
handlingsplan for biologisk mangfoldighed og naturbeskyttelse. Udvalget har fået fhv.
industriminister Nils Wilhjelm som formand.

Konferencen afholdes som led i udvalgets arbejde.

Wilhjelmudvalget skal gøre status over Danmarks opfølgning på Konventionen om biologisk
mangfoldighed fra FN´s topmøde i Rio i 1992, men også over den danske opfølgning på
f.eks. EF´s Habitatdirektiv og Fuglebeskyttelsesdirektiv. Udvalget skal samtidig gøre status
over naturens tilstand.

Udvalget skal på denne baggrund vurdere, hvordan naturbeskyttelsen kan styrkes i
Danmark, bl.a. gennem øget integration af hensyn til naturen og den biologiske
mangfoldighed i landbrug, skovbrug og fiskeri. Det skal blandt andet ske på baggrund af
OECD´s evaluering fra 1999 af den danske indsats for natur og miljøbeskyttelsen.

Wilhjelmudvalget har 35 medlemmer, der repræsenterer myndigheder,
interesseorganisationer, forskningsinstitutioner m.v.

Udvalget, der betjenes af et sekretariat i Skov- og Naturstyrelsen, skal afgive sin rapport til
regeringen i løbet af august 2001. Rapporten skal indgå i udarbejdelsen af en national
bæredygtighedssstrategi, der skal udgøre Danmarks oplæg til næste FN-topmøde ”Rio + 10”
i 2002.

1.1 Konferencens formål
Konferencen skal medvirke til at sætte naturen på dagsordenen.

Vi har gennem årene gjort meget for at beskytte Danmarks natur. Når det gælder lovgivning,
opfølgning på internationale forpligtelser på naturbeskyttelsesområdet og naturgenopretning
er vi blandt de førende lande i Europa. Indsatsen giver resultater: Odderbestanden er nu
voksende og vi har fået flere af de store fuglearter tilbage, f.eks. havørn, rød glente, stor
hornugle og trane.

Men samtidig må det konstateres, at kvaliteten af en række af vore naturområder er gået
tilbage gennem en årrække. Og det i en grad, at det virker foruroligende. Den biologiske
mangfoldighed - biodiversiteten - i den danske natur bliver i disse år forringet.

Konferencen skal sætte fokus på disse problemer, og samtidig belyse landbrugets,
skovbrugets og fiskeriets rolle i forbindelse med varetagelse af hensynet til den biologiske
mangfoldighed.

Vi står overfor en dobbelt udfordring: Vi skal både sikre, at vor egen tids natur er den, vi vil
have, og at vore børn og børnebørn får mulighed for at vælge den natur de vil ønske. En
natur, der til alle tider kan sikre menneskers behov for f.eks. sunde fødevarer, rent
drikkevand, energi, rekreation og naturoplevelser. En natur, hvor det vilde plante og dyreliv
sikres gode levevilkår. En natur, der sine steder udvikler sig så vidt muligt uden menneskelig
påvirkning. Det kræver omtanke og bevidste valg. Og det kræver erkendelse af, at den natur,
vi ønsker, og de valg, vi gør, har en pris.
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2 Konferenceprogram

1000: Velkomst 
Direktør Nils Wilhjelm, formand for Wilhjelmudvalget

1010: Hvorfor skal vi gøre en ekstra indsats for den biologiske 
mangfoldighed? 
Oplæg til Miljø- og energiminister Svend Aukens tale

Udvikling og status

1030: An Introduction to Biodiversity 
Chief Scientist Jeff McNeely, IUCN 

1100: Den biologiske mangfoldighed i Danmark
 Professor Peder Agger, Naturrådet 
1130: Spørgsmål til foredragsholdere

1145: Kaffepause 

Sektorernes rolle

Den biologiske mangfoldighed i skovene

1200: Biolog Karsten Thomsen, Nepenthes
1220: Direktør Jan Søndergaard, Dansk Skovforening
1240: Debat

1310: Frokost

Den biologiske mangfoldighed i havet 

1410: Generalsekretær Kim Carstensen, WWF
1430: Formand Bent Rulle, Danmarks Fiskeriforening
1450: Debat

1520: Kaffepause

Den biologiske mangfoldighed i landbrugslandet

1540: Præsident Poul Henrik Harritz, Danmarks Naturfredningsforening
1600: 1. viceformand Henrik Høegh, De Danske Landboforeninger
1620: Debat 

Opsamling og afrunding 

1650: Opsamling og afrunding 
ved Nils Wilhjelm



Wilhjelmudvalgets konference om
Danmarks natur

Hvorfor skal vi gøre en ekstra indsats for den
biologiske mangfoldighed?

7

3 Hvorfor skal vi gøre en ekstra indsats for den
biologiske mangfoldighed?

Svend Auken, Miljø- og energiminister
"Tekstudgave" af forslag til åbningstale – ikke afholdt på konferencen.

Den store interesse for dagens konference lover godt for Wilhjelm-udvalgets arbejde med at
lægge grunden til en national handlingsplan for naturen.

Nogle har spurgt, om der virkelig er grund til at gøre en ekstra indsats for den biologiske
mangfoldighed i Danmark. Det går jo tilsyneladende meget godt:

1. Der er brede politiske flertal bag miljø- og naturpolitikken. Folketinget er indstillet på at
gennemføre de nødvendige, langsigtede investeringer i miljøbeskyttelse, kystforvaltning,
naturforvaltning, genopretning og skovrejsning.

2. Bevillingerne er netop hævet med 80 mio. kr. om året for de næste 4 år.
3. Den almindelige naturbeskyttelse er ganske omfattende og effektiv.
4. Vi er blandt de førende i Europa når det gælder lovgivning og opfølgning på

internationale forpligtelser. Der er udlagt 194 områder efter EUs habitatdirektiv - 6% af
Danmarks landareal og meget store havområder som skal nyde særlig beskyttelse.

5. Med naturbeskyttelsesloven har vi fået standset den tilbagegang i arealer med heder,
enge, strandenge, overdrev, moser, søer og vandhuller, som er sket gennem 200 år og
har været særlig voldsom i vor egen tid.

6. Omkring 4½ % af landet er underlagt egentlig fredning.
7. Siden 1994 har vi fået fordoblet antallet af vildt- og naturreservater til 100. Deres omfang

er øget fra 220.000 til 330.000 ha - heraf 1/10 på land.
8. 10 års statslig naturforvaltning har ført til 14.350 ha nye natur-, skov- og friluftsarealer i

landbrugslandskabet. Når hele Skjern Å er sluppet fri lægges der yderligere 2200 ha til.
Derudover har den private tilplantning givet os 13.000 ha ny skov fra 1989 til 1998. Alt i
alt er der skabt "ny natur" på næsten 3/4 % af vores landareal på kun en halv snes år.

Men selv om vi får mere natur og mere beskyttet natur, går det alligevel skidt med den
biologiske mangfoldighed i Danmark. Skovrejsning øger ikke nødvendigvis artsrigdommen.
Det afhænger helt af lokalitets- og træartsvalg og måden den gennemføres på. Tilsvarende
gælder for naturgenopretningen. Der skal tages udgangspunkt i artsrige og levedygtige
biotoper og naturtyper for at projekterne skal lykkes. Og det tager lang tid, før nye, stabile
økosystemer etablerer sig. Naturbeskyttelseslovens forbud mod aktive indgreb i de særlig
værdifulde naturtyper er heller ikke tilstrækkeligt til at sikre dem. De forandrer sig også uden
direkte indgriben.

Forandringerne i naturen, kommer gradvis og går så langsomt, at de er svære at opfatte.
Man skal følge udviklingen over årtier for at afsløre det drama, der foregår. Naturen
forandres hele tiden; biotoper ændrer indhold, arter forsvinder og andre arter udvikler sig.
Men i vor tid sker ændringerne i et tempo, så naturen ikke kan følge med. Globalt set
udryddes arterne nu i et tempo der er 100-1000 gange så hurtigt som naturens egen
artsudryddelse gennem forhistorisk tid. Naturens kvalitet udhules for øjnene af os.

Mange steder i verden befinder naturområderne sig i en katastrofal situation. Det er
baggrunden for biodiversitetskonventionen. Selv i Danmark er vi vidner til alvorlige
problemer. Vi små se i øjnene, at vi udnytter Danmark så hårdt, at vi er et af de steder i
Europa, hvor den biologiske mangfoldighed er hårdest presset.
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Ikke fordi vi står alene med problemerne: I Tyskland, for eksempel, er 40% af pattedyrene,
64% af ferskvandsfiskene og 27% af blomster- og bregnearterne truet af udryddelse. Og
15% af Tysklands naturtyper er truet af fuldstændig udslettelse som følge af landbrugets og
byernes udvikling.

Den danske Rødliste fra 1997 med de uddøde, truede, sårbare og sjældne plante- og
dyrearter i landet tegner et tilsvarende billede. Den omfatter 1/10 af Danmarks kendte
hjemmehørende arter af planter og dyr. 1.500 af dem er i så stor tilbagegang, at deres
muligheder for fortsat at kunne leve i Danmark er truet. Andre 1.500 arter er så sjældne, at
der ikke er sikkerhed for deres fortsatte bevarelse. Og det er kun toppen af isbjerget. For
rødlisten fortæller ikke om den negative udvikling, mange almindelige arter er inde i.
Variationen inden for arterne bliver mindre og blandt planterne forsvinder de nøjsomme arter
og pionerarterne til fordel for dem, der kan tåle store mængder kvælstof.

Naturområdernes kvalitet på land og til vands er i stadig tilbagegang. Vi taber hele tiden
gamle, værdifulde naturområder. Områder der i princippet repræsenterer naturværdier, der
har været kendt i landet siden sidste istid. Nogle områder ryddes helt. Andre er ofre for en
gradvis udhuling af deres naturkvaliteter.

Lad mig pege på fem træk, som ligger bag de negative udviklingstendenser:

1. De mange næringssalte er en stor belastning både til lands og til vands. Både den
direkte udledning og nedfaldet fra luften. Næringsberigelsen går ud over naturtyper som
overdrev, heder og søer. Det gælder ikke mindst ammoniakken, hvoraf de 98% kommer
fra landbruget. De kystnære farvande er også truede. Selvom de udledte mængder er
faldende, sker der år for år en ophobning af næringsstoffer i vore naturområder.

2. Den manglende økonomi i ekstensiv udnyttelse af halvkulturtyper som enge, overdrev,
heder osv. fører til tilgroning. Vore lysåbne naturtyper forsvinder på den måde gradvis.

3. Tidligere tiders dræning får i kombination med forurening med næringsstoffer også kær
og moser til at gro til, - herunder højmoserne.

4. Dræningen og intensiv drift af skovene giver tab af mangfoldighed.
5. Dertil kommer den stadige opsplitning af landskabet, som isolerer de forskellige bestande

af vilde plante- og dyrearter. En forringelse af deres udviklings- og
udbredelsesmuligheder, som nedsætter deres overlevelseschancer. 

Hvad alt dette fører til, kunne DMU fortælle i den rapport om “Naturtyper og arter omfattet af
EF-Habitatdirektivet“ som kom for en måneds tid siden. Den tegner et billede af en natur, der
er under betydeligt pres:
 
Naturtyper: Kun 2 ud 13 overvågede naturtyper har den gunstige bevarings-status, vi har
forpligtet os til at sikre. De to naturtyper, der har det godt, er såkaldte tilgroningstyper som fx
skovbevoksede tørvemoser. Men det ser sort ud for højmoser og for næringsfattige
naturtyper som kystlaguner og klitter. Det peger på nødvendigheden af den fortsatte indsats
over for udslippet af nærings-salte - ikke mindst ammoniak, som vi er ved at lave en
handlingsplan for.
Arter: Af de 79 arter, vi skal sikre, er kun 14 i en tilfredsstillende tilstand; og mange af dem,
som tidligere har været mere almindelige, er nu på vej til at forsvinde fra den danske natur.
Det gælder for eksempel arter som strandtudse, hedepletvinge og mygblomst.

DMU´s rapport lader ingen tvivl tilbage om, at der er brug for en ekstra indsats, hvis vi vil
bevare den biologiske mangfoldighed i Danmark.
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Men hvorfor skal vi bevare den biologiske mangfoldighed ? Naturen klarer sig jo nok - i den
ene eller anden form. Hvis det “kun” handlede om at bevare de forskellige plante- og
dyrearter, kunne vi måske nøjes med én zoologisk have, én botanisk have, Danmarks
Akvarium og en genbank. 

Men det handler ikke "kun" om arter og om gener, der måske kan blive til nytte på et senere
tidspunkt. Naturen med dens ressourcer, planter, dyr og processer i jord, vand og luft er et
grundvilkår for menneskelig aktivitet. Ikke bare for jordbrugs-erhvervene og fiskeriet, som er
direkte afhængig af en sund og mangeartet natur, men for hele økonomien.

Vi er selv natur, og skal tage hensyn til den, fordi naturen og dens sammenhænge er en dybt
integreret del af vores menneskelighed - hele oplevelsen af at høre til på denne klode og
skulle finde sin plads mellem alt det andet levende. Vi er nødt til at indse: 
• at vi beslaglægger en uforholdsmæssigt stor del af jorden og dens ressourcer, 
• at vi ændrer på de store kredsløb langt hurtigere end planter og dyr kan nå at tilpasse

sig; - det gælder både kulkredsløbet og klimaet, kvælstofkredsløbet og økosystemerne
og vandets kredsløb,

• at der derfor er omfattende forandringer undervejs.

Vi må vedkende os vores ansvar for de ændringer, vi påtvinger naturen. Det kan ikke være
rigtigt, at naturen bliver fattigere, mens samfundet bliver rigere. At vi så at sige trækker på
naturens konto for at øge vores velstand. 

Derfor er det også helt afgørende, at landbruget, skovbruget og fiskeriet er med til at
formulere grundlaget for en holdbar anvendelse og forvaltning af den danske natur. At vi
arbejder sammen om at beskytte og bevare de mange værdifulde naturtyper i Danmark;
også dem der ikke tjener noget direkte produktivt formål.

Mulighederne for selv at opleve den levende natur er en meget betydningsfuld del af vores
velfærd. Også derfor er det vigtigt, at vi arbejder målrettet på at gøre vor egen tids natur så
rig og mangfoldig som muligt. Og efterlader den i en stand, så vore efterkommere også har
mulighed for at opleve den.

Det er altså en meget omfattende og betydningsfuld opgave Nils Wilhjelm og udvalget har
påtaget sig; at lægge grunden til en langsigtet og perspektivrig indsats for naturen:
 
• Der skal ske en systematisering og formidling af de mange forskningsresultater og data,

der ligger spredt rundt omkring. 
• Der skal udarbejdes en prioriteret handlingsplan, som kan vinde bred tilslut-ning. 
• Der skal findes nye veje til at gennemføre planen i praksis.
• Og der skal frem for noget skabes et tillidsfuldt samarbejde som styrker landbrugets,

skovbrugets og fiskeriets rolle i naturbeskyttelsen. 

Jeg var ikke i tvivl om, at OECD så rigtigt, da man for et par år siden anbefalede Danmark at
lave en national handlingsplan for vores naturforvaltning. At vi har behov for en samordning
og prioritering af amternes og statens indsatser og for at sammenholde de mange initiativer,
der er taget for at forbedre naturforholdene i Danmark - amternes planlægning og
kommunernes opfølgning, naturbeskyttelsen, naturforvaltningen og
genopretningsprojekterne, skovrejsningen, de mange initia-tiver under Vandmiljøplan II, osv.

Derfor hilser jeg også de økonomisk vismænds analyse af naturforvaltningen velkommen.
De peger på, at de offentlige midler, der bruges på at sikre natur og biodiversitet, giver
betragtelige samfundsmæssige gevinster bl.a. i form af natur-oplevelser for borgerne. Det er
jeg enig i. Men jeg synes også de har ret i, at vores overvågning kan blive bedre, at vi bør
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prioritere skarpere og at vi har brug for metoder, der kan gøre os bedre til at bedømme
resultaterne af projekter med flersidige målsætninger. For eksempel projekter, der på én
gang skal forbedrer vandkvaliteten, de rekreative muligheder og biodiversiteten, som vi
blandt andet ser det med en række naturgenopretningsprojekter.

Jordbrugerne forvalter omkring 3/4 af vores land, og landmænd og skovejere har gjort en
stor indsats for naturen. Ikke mindst har landbruget påtaget sig betydelige byrder i
forbindelse med vandmiljø- og pesticidhandlingsplanerne. Midtvejs-evalueringen fortæller, at
vandmiljøplanerne virker. Forbruget af kunstgødning er faldet; men der er stadig problemer
med vandmiljøet og naturen. Og selv om der er plantet masser af læhegn og vildtremiser
gennem de seneste 10-15 år, gravet og oprenset vandhuller og småsøer, indgået aftaler om
naturvenlig landbrugsdrift og meget andet for at berige vores natur og beskytte den, så må vi
altså desværre konstatere, at det ikke er nok til at sikre vores biologiske mangfoldighed. Der
skal andet og mere til. 

Det kan kun lade sig gøre ved et stærkere samarbejde mellem landmænd, skovejere og
myndigheder. Vi har brug for eksperimentere med nye samarbejdsformer for at forbedre
forholdene i de mange værdifulde naturtyper, der ligger rundt om i landet, og som ofte kun
kan forvaltes effektivt af landbrug og skovbrug.

Der skal nye, konstruktive idéer til, for at gøre det muligt for Wilhjelmudvalget at lægge nye
spor ud for Danmarks naturforvaltning. Vi skal væk fra den opfattelse, at naturen er en
resource, der ikke kan slides op. Den er mere sårbar end vi tror. Og vi er tæt på dens
tålegrænser. Alt for ofte over.

Det handler både om økonomi, natur- og livskvalitet. Der skal en ekstra indsats til. 
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4 An Introduction to Biodiversity 
What it Means to Farmers, Foresters, Fishers, and Conservation Organizations

By Jeffrey McNeely, Chief Scientist, IUCN - The World Conservation Union

I think that the kind of process you are engaged in here is what those of us who have been
working in biodiversity have hoped to see everywhere - an opportunity to bring together the
farmers, foresters, and fishers who are actually involved in managing biodiversity with those
who are involved on the government side and those who are involved on the conservation
side.

I intend to say a few words to you about biodiversity, and how this relates to nature, and how
it relates to your business. I think biodiversity is a little bit like this (fig.1). As the animals are
boarding Noah's Ark, his wife is asking, "Do we take termites?".

Well, I think we had a big problem in conservation in the old days, because we didn't take
termites. But if we think about termites in terms of the role that they play in ecosystems they
are very important, so of course we must take termites. We needed an approach that would
go beyond whales or pandas or even tropical forests, to include all genes, species and
ecosystems, and that's where we got biodiversity.
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Figure 1.
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Figure 2.

So what do we mean by biodiversity? Instead of looking at individual species we are looking
at the whole of life. Looking at genes, species, and ecosystems is a much more
comprehensive way of looking at things. But what about this word "biodiversity"? It is in fact a
very new word. This (fig. 2) is a graph that shows the frequency that the word "biodiversity"
was used in scientific publications, and you can see it really only started about 1986, and
then it took off like a human population growth curve or something, and now we have
meetings everywhere and lots of work being done on biodiversity. Why is this?

Well, certainly an important part of it is money, like so many things in life. If we look at the
commercial value of genetic resources, it amounts to somewhere between 500 and 800
billion dollars per year, and this is roughly within the framework of the computer industry and
the petrochemical industry - in that order of magnitude (fig. 3). 

But biodiversity also brings a perspective on services - not just the goods that nature
provides, but also the services that it provides, such as sequestering carbon, regulating
water, cleaning out nutrients and so on (fig. 4). 

So some economists calculated the value of nature's services, and they came up with some
statistics and numbers that are kind of startling. The value of ecosystem services turned out
to be something like (this is their estimate) 33 trillion dollars a year, which is certainly a lot
more than even the global GNP (fig. 5). So, big money involved in this, even if they are off by
an order of magnitude. The point is that the ecosystem services are worth a lot to our
economies.
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Sector Market value
Low High

Pharmaceuticals 75 150
Botanical medicines 40 40
Commercial sales of agricultural seed 300 450
Ornamental plants 16 19
Cosmetics 3 3
Biotechnologies (other than agriculture and health) 60 120
Rounded totals $ 500 $ 800

Figure 3. Annual market values for products derived from genetic resources (in US$ billions).

Ecosystem service: Ecosystem functions:
Climate regulation Regulate global temperature, precipitation, and other biologically-

mediated climatic processes at global and local levels
Disturbance regulation Provide storm protection, flood control, drought recovery and other

responses to environmental variability mainly controlled by vegetation
structure

Water regulation Regulate hydrological flows
Water supply Store and retain water
Soil formation Support soil formation processes
Erosion control Retain soil within an ecosystem
Nutrient cycling Store, internally cycle, process and acquire nutrients
Pollination Support pollinators for reproduction of plant populations
Bilogical control Enable trophic-dynamic regulation of populations
Food production Convert a portion of gross primary production into food
Raw materials Convert a portion of gross primary production into raw materials
Genetic resouerces Produce unique biological materials and products

Figure 4. Ecosystem services and functions (After Costanza et al., 1997).

Ecosystem Area
(millions ha)

Value
($/ha/yr)

Global value
($trillions/yr)

Open Ocean 33,200 252 8.4
Coastal 3,102 4,052 12.6
Tropical forest 1,900 2,007 3.8
Other forests 2,955 302 0.9
Grasslands 3,898 232 0.9
Wetlands 330 14,785 4.9
Lakes and Rivers 200 8,498 1.7
Cropland 1,400 92 0.1
Total worth of the Biosphere: $33.3
Figure 5. The economic value of ecosystem services (Reference: Costanza et al., 1997).

In the early nineties, IUCN worked together with UNEP and World Resources Institute to
produce the Global Biodiversity Strategy. In this strategy we looked at what is the scope of
biodiversity conservation, and came up with this chart (fig. 6). I'm not going to go through it in
a lot of detail - you can see for yourselves - but to me the really important point is that
biodiversity is not just the flora and the fauna. It is not just protected areas. It is also forestry,
agriculture, human rights, it is economics, trade, resource consumption and waste. It is land
tenure. It becomes a much more comprehensive way of thinking about the issues that
concern all of us. We can look at this as a cake, and we are looking down at it from the top,
but we also need to look at it from the side, and we see that action is required at many
different levels (fig. 7). 
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Figure 6.

Figure 7.
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The first level of action is at the farm, the fishery, the village level. But we also need other
things at the national level and even at the international level. You might look at this and say,
"Well, that is still pretty complicated. How are we going to actually simplify this so that our
ministers and decision-makers can really understand what we're talking about?

"We thought about this for a long time, and we tried to simplify it down to just three words that
would really capture the essence of what we were trying to say. Well, anytime you do this, of
course you will lose a little detail. But three words - we figure anyone can remember three
words. When I say them you'll say, "Well, that's obvious!", but it took us a long time to come
up with these, and here they are: "save, study, use". We think that this phrase captures the
essence of the concept of biodiversity. If you are going to use resources, you have to study
them to know how to use them, how to manage them in a sustainable way. If you are going
to use them, you also have to be able to save some, so you have them available to use. But
if you are going to save them, you also have to be able to use them to justify the saving. So it
is a total package that goes together, like a three-legged stool (fig. 8).

Figure 8.
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We also think that it is important to have integrated approaches to biodiversity conservation:
ex situ in the laboratory, field gene banks, farms, and in situ in forests and other habitats.
You will see that in situ conservation does not just mean virgin forest (if there is any such
thing). It is also living landscapes that are being actively managed and contributing to
biodiversity, when they are managed in an appropriate way.

Another critical point of biodiversity that makes it interesting and valuable to politicians and to
all of us is that it has impacts on many, many sectors (fig. 9). This is a long list that I do not
want to go through in detail. The obvious ones, forestry and agriculture, are at the top. But
among some other ones that you might find a little more surprising is the military. They are a
tremendous force in many parts of the world, and also have important benefits of biodiversity
and can contribute to conserving biodiversity.

Agriculture Maintain genetic diversity in crops; support ex situ conservation; support sustainable
agriculture; reduce impact of agricultural chemicals on biodiversity; deal with alien invasive
species.

Fisheries Promote sustainable use of fishery stocks; support conservation of wetlands; minimize
impacts of fish farming on natural biodiversity

Forestry Promote sustainable harvesting of natural forests; ensure that conservation objectives are
addressed in harvesting operations; promote multi-species plantations; minimize negative
impacts of plantation forestry on natural biodiversity.

Tourism Promote appropriate tourism to sites rich in biodiversity; build public information about
biodiversity into tourism.

Military Manage military lands in ways consistent with the CBD.
Transport Develop transportation infrastructure in ways consistent with the CBD, for example through

avoiding areas important for biodiversity.
Energy Ensure that energy policies are consistent with the CBD, for example through carbon

sequestration in natural forests and through appropriate management of forested
watersheds of hydroelectric installations.

Land owners Promote management of private land to conserve biodiversity, for example through tax
policy.

Industry Build awareness of dependence of many industries on biodiversity.
”Green” NGOs Lobby groups with potential to influence CBD implementation from level of individual site

owner/manager all the way through to national government, including monitoring
government efforts to implement the CBD.

Figure 9: Impact of biodiversity on differebt sectors. 

I could go on about this for a long time; but I simply wanted to make the point that virtually
every sector in our modern economies has a linkage to biodiversity. I would also like to very
quickly indicate why biodiversity is a global concern.

This is a map (fig. 10) that shows where the food that we grow came from originally, and
each of these circles shows where it came from as a percentage of the total. If you look at
places like Europe and North America, you'll see that virtually nothing of what you eat actu
ally originated here. It all originated somewhere else. Potatoes from South America, wheat
from the Middle East, and on and on. 
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Figure 10.

So the point is that if we are going to have healthy productive agriculture we also need to be
able to have a relationship back where those things originally came from. If we have a pest
problem, if we have a production problem, we need to bring in fresh genes from somewhere
else, and there is a whole international system that facilitates such exchange. Modern
varieties of agricultural crops are very complicated genetically. You remember at the very
beginning that biodiversity includes a very strong genetic component. I want to give just one
example of how complicated this is.

This is a high-yielding variety of rice that is called IR64, indicating that genes came from
many different places where it has been grown. These new high-yielding varieties upon
which our welfare depends are very complicated, so we need to have a very complex and a
very well-functioning structure of agricultural research in order to maintain our productivity.
And - what is more - it works. 

If you look at this graph (fig. 11), in terms of per capita food production comparing 1960 to
1995, we have about 25% more food per person, so hunger is not really an issue. Those of
you who are farmers might say "Well, this is an issue. Food prices are going down. That's a
concern for me. I'm a farmer, and I'm trying to make money. The price of food is going down
because of overproduction". For the rest of us, we like cheap food, because we can go out
for dinner, and it doesn't cost so much.

The point of all this is that the international food production system is working very well
indeed. It is producing more food per person, more cheaply. That is why some of us have a
problem with overweight. And if we look at even places like India, the production of food is
growing faster than the population, which helps to explain the economic growth in Asia. A big
problem, though, is that Africa is not able to keep up with per capita food production and it is
actually declining. But even Africa is able to produce lots of food that goes - where? - To
Europe. To us. So in the middle of winter we are able to have wonderful fruits and vegetables
from the tropics even though Africa does not have enough food of its own. So this is an
economic and social issue and part of why we are trying to find ways to ensure that Africa is
able to benefit from some of the growing international concern about biodiversity.



Wilhjelmudvalgets konference om
Danmarks natur

An Introduction to Biodiversity

19

Figure 11.

The last point on agriculture is that the general public is also very interested in good food. I
think that they want to see healthy food, they want to see less pesticides being used, they
want to make sure that food is safe. A statement from the farmers of Sweden, a country
some of you may know (it is a country just north of here - I guess you can drive there now)
showed that they are advertising to the world that they care about nature, they care about
trying to have a better agriculture, and an agriculture that is less involved in the destruction of
biodiversity.

Convention on Biological Diversity
Entry into Force 29 December 1993
Parties 178
Staff 21 professionals, 13 support
Budget

Promotes the conservation of biological diversity, the sustainable use of biological resources, 
and fair and equitable sharing of benefits arising out of the utilization of genetic resources.

Article 6: General measures for conservation and sustainable use
(a) Develop national strategies, plans, or programmes for the conservation and sustainable use of

biological diversity.
(b) Integrate the conservation and sustainable use of biological diversity into relevant sectoral or

cross-sectoral plans, programmes, and policies.
Article 8: In-situ conservation

(a) Establish a system of protected areas.
(b) Develop guidelines for the selection, establishment and management of protected areas.
(c) Regulate or manage biological resources with a view to assuring their conservation and

sustainable use.
(d) Promote the protection of ecosystems, natural habitats, and viable populations of species in

natural surroundings.
(e) Promote environmentally sound development around protected areas with a view to furthering

their protection.
(f) Rehabilitate and restore degraded ecosystems and promote the recovery of threatened species.
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(g) Regulate, manage, or control risks associated with the use and release of living modified
organisms resulting from biotechnology.

(h) Prevent the introduction of, control, or eradicate those alien species which threaten ecosystems,
habitats or species.

(i) Provide the conditions needed for compatibility between present uses and the conservation of
biological diversity and the sustainable use of its components.

Article 10: Sustainable use of components of biological diversity
(a) Integrate consideration of the conservation and sustainable use of biological resources into

national decision making.
(b) Adopt measures relating to the use of biological resources to avoid or minimize adverse impacts

on biological diversity.
(c) Protect and encourage customary use of biological resources in accordance with traditional

cultural practices that are compatible with conservation or sustainable use requirements.
(d) Encourage cooperation between governmental authorities and the private sector in developing

methods for sustainable uses of biological resources.
Article 11: Incentive Measures

(a) Adopt economically and socially sound measures that act as incentives for the conservation and
sustainable use of biological resources.

Article 20: Financial Resources
(a) Provide financial support and incentives to national activities for implementing the Convention.
(b) The developed country Parties shall provide new and additional financial resources to enable

developing country Parties to implement the Convention.
(c) The developed country Parties may also provide financial resources for implementing the

Convention though bilateral, regional or other multi-lateral channels.

Figure 12. Convention on Biological Diversity and some important articles.

This has been rather a long introduction of the next point that I would like to make:
international cooperation in the field of biodiversity, through the Convention on Biodiversity
(fig. 12). This was signed at the Earth Summit in 1992. It is very interesting to look at the very
carefully negotiated objectives of this Convention. You will notice that it is one sentence, so
the governments, in making this Convention, linked several ideas together: the Conservation
of Biological Diversity, the sustainable use of biological resources, and the equitable
distribution of benefits arising from genetic resources. So they have biology, economics, and
social issues all in the same sentence. It is no longer saying, "We are just going to conserve".
In fact this statement of objectives is very close to saying "save, study, use", but it adds a
social dimension as well.

I am not going to go into the Convention in detail. But a few points on the Convention are
especially worth highlighting in terms of this meeting. The Convention calls for every country
to make a national biodiversity strategy and action plan. (You produced a very good strategy
plan four years ago). It also calls for each of the sectors to make strategies and action plans,
and even the private sector is doing this. We have been working with British Petroleum and
Shell International to make corporate biodiversity strategies and action plans and we see
similar initiatives in many parts of the world. Lots of countries around the world are working
along the lines that you are trying to address today, to convert your strategy into action.

One of the key articles of the Convention is Article 8, which is in situ Conservation, and it
calls for the usual things as you can imagine: protected areas and so on. And if you look at
the growth of protected areas now there are about 30,000 of them around the world, and
they cover almost 10% of the Earth's land surface, about the same amount that is in
permanent agriculture. So that action is progressing nicely. It also calls for the protection of
habitats and species and environmentally-sound development and rehabilitation and
restoration. 
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Why is the loss of biodiversity a problem? Because in many parts of the world we are seeing
the decline of resource systems like tropical forests (fig. 13), a steady decline, and part of it
may be that some of the foresters are like figure 14: they do not call it clear-felling any more.
Now it is called "full sunlight regeneration". 

Well, when you get full sunlight regeneration you are likely to lose lots of species, and we
have estimates for the acceleration of species loss (fig. 15). Earlier this year IUCN published
its latest Red List of Threatened Species and we reported that 40% of the world's mammals
are under some degree of threat. This is a big problem for all of those of us who care about
nature. And part of the problem with this guy. He says, "I pose as a concerned citizen; but
actually I wouldn't miss the golden marmoset if it did become extinct!" Well, I am really happy
to say that of the industrialized nations Denmark is number two in public support for caring
about species (fig. 16). So you have got the public behind you on this one. Good!

Figure 13: Decline of tropical forests.

Figure 14.
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Figure 15.

Figure 16.
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This in situ conservation article also goes into living modified organisms resulting from
modern biotechnology, invasive species, and sustainable use. So perhaps I could say just a
few words about biotechnology. Our challenge with biotechnology is trying to harness the
promise while preventing the negative impacts. We all hear from the people who are
promoting bio-tech that it has tremendous benefits that can come from it. But the general
public is worried, and the over-weight woman who is stuffing junk food into her mouth says, "I
won't eat anything that is genetically modified. It can be unhealthy!".

So we do have some public concerns, and in response to this, the Bio-Safety Protocol of the
CBD was negotiated, and the lead negotiator of this was Veit Koester who I am sure many of
you know. This was a tremendous feat of negotiation, and now we have a bio-safety protocol
that gives a tool for managing the impact of GMO:

4.1.1 The Cartagena Protocol on Biosafety

• Governments indicate whether willing to accept agricultural imports that include living
modified organisms (LMOs).

• Shipments containing LMOs to be labelled.
• Advanced informed agreement procedures on seeds, live fish, other LMOs likely to be

introduced into the environment.

Another key issue is article 10 which addresses invasive species. I will not go into great detail
on this here but suggest that we might need a new concept: "bio-security" - a way of dealing
with invasive species, genetically modified organisms, or any kinds of threats that organisms
present to the environment and to human health in various ways:

Biosecurity:

Managing the risks posed by organisms to the economy, environment, and human health
through exclusion, eradication and control.

Another CBD article addresses using economic incentives to promote conservation. One of
the problems is that for economists forests become valuable only when they are cut down.
Here is an economist saying, "We are earning great profits because we've cut down the
forest". But as I mentioned at the beginning, forests also produce significant benefits through
services, so we have to find ways of representing these economic benefits of forests, even
when they are standing. 

I also suggest representing these economic benefits of forests a relatively easy way to get
more money for biodiversity: rather than seeking new money (always difficult for
governments) instead re-direct the money that is already being spent in inappropriate ways.
Governments pay about 1.9 trillion dollars per year to subsidize agriculture, forestry,
fisheries, transport, and energy (fig. 17). 
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Annual subsidies Perverse Subsidies
US$ billion US$ billion

Agriculture 575 460
Fossil fuels 145 110
Road transportation 917 639
Water 233 219
Fisheries 22 22
Forestry 6 6
Totals 1,898 1,456
Figure 17. Perverse subsidies (source: Meyers, 1997).

Many of you benefit from these subsidies. But a study from Norman Myers has suggested
that about 1.4 trillion dollars out of that money is what we might call perverse incentives, that
is, incentives that are leading to behaviour that is not sustainable in the long-term, and does
not really contribute to environmental sustainability. I am not suggesting for an instant that we
stop our subsidies, because I know many of you would not let me out the door if I did. But
what about redirecting some of these subsidies? Instead of providing subsidies for over-
production (and we have seen we have an over-supply of food) what about subsidies for
production in more appropriate ways? What about subsidies for allocating some of your land
for biodiversity conservation for example? What about subsidies for more effective ways of
managing forests? 

The single most cost-effective measure for financing investments in conserving biodiversity:
Removing costly incentives that distort the economy and lead to the loss of biodiversity.

Figure 18: Incentives for biodiversity: Sample categories.
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We need economic tools that can serve as incentives for conserving biodiversity (fig. 18).
Again I am not going to go through this in detail, because it is not the detail that matters, but
rather the concept - the idea of using economic incentives to promote biodiversity
conservation. We have numerous publications on this sort of thing for those of you who are
interested. I would be happy to provide more details.

The last point of the Convention that I am going to mention is financial resources. The
Convention realizes that money needs to be mobilized, and that the developed country
parties also need to help the countries in need, because it is clear that the road to recovery is
a toll road (fig 19). It is not going to be free to manage our resources in a better way, even
though in the long run it might be economically wise. I think that biodiversity, as a word and
as a concept, has been a very effective catalyst for action: DANIDA, DANCED and many
others are providing important support (fig. 20). 

Figure 19.

”Biodiversity” has been an effective catalyst for action:

• GTZ, SIDA, CIDA, DANIDA, DGIS, DfID, and SDC have new programmes
• GEF providing substantial funding
• Developing countries preparing new approaches through strategies and action plans
• New and more appropriate policies and actions being implemented in all parts of the

world

Figure 20. Biodiversity as a catalyst. 
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Money is beginning to flow, one example is research into biodiversity. I was at a meeting
yesterday in Montpellier about invasive species (Article 8h of the Convention), and the EU is
talking about a mega science project on invasive species, spending perhaps a hundred
million ECU on dealing with this particular aspect of the problem. We have things like the
Pan-European Biodiversity Conservation for Children and Ministers (I like that - "children and
ministers" - they have the same attention span sometimes), UNEP has come up with a global
biodiversity assessment, and a number of us have put together something called the Global
Biodiversity Forum, which in some ways is like this meeting, where we bring people together
from around the world, from many different sectors, to talk about these kinds of issues.

We also need to involve the private sector, because this is where most of today's innovation
and investment are being generated. What do they care about, and how can they best
contribute? I think they are very happy to work with us, if we can find the appropriate ways of
doing so. 

One last issue is relevant at the beginning of winter: climate and how biodiversity enhances
the capacity to adapt to change. You all know that the negotiation over Kyoto Protocol in The
Hague last month did not quite lead to a conclusion. But the topic is a real hot one (so to
speak!). Why is that? If you look historically at the relationship between temperature and the
level of CO2, you can see a very close correlation between carbon dioxide and temperature
(fig. 21). 

Figure 21.
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Figure 22.

And so what we are seeing today is an incredible increase in atmospheric carbon dioxide
due to human activity. If we go by history this is going to mean some fundamental changes.
This of course is nothing new, and I think that in fact this issue of climate change goes back
to when humans first started to use carbon as energy, when we first started to use fire. When
humans were able to control a source of energy that was beyond their body, it fundamentally
changed our relationship with the rest of the environment, gave us a whole new set of
responsibilities and powers. But it was only around the turn the last century that we started to
use fossil fuels in a substantial way (fig. 22). 

Figure 23: Gasoline prices, 1920 – 1989.
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And fossil fuels had multiple impacts. It accelerated population growth and enabled more and
more people to live in cities, so today half the people in the world live in cities, and that
percentage is likely to increase in the future. Much of this is because of oil as an easy source
of energy for powering many of the things that we like. And not only that, but it is very cheap,
and historically it has been getting less expensive (fig. 23). And if we compare it to some of
the other things it is still pretty cheap (fig. 24). It is a lot cheaper than milk, water, olive oil,
and way cheaper than scotch whiskey. You can imagine if oil was a lot more expensive, how
carefully it would be used.

Some comparative prices (per barrel of 42 gallons)
Petroleum US$   30
Milk US$  140
Evian water US$  190
Olive oil US$ 1400
Glen Fiddich Scotch US$ 5000

Figure 24: Oil prices compared to other things.

But what about the future? This is a graph that came out of the Scientific American from a
very detailed study (fig. 25). On the top is the global growth curve of oil, and these are some
of the different oil fields (UK, Norway and USSR have already started to decline), so the
conclusion here is that somewhere in the next five to eight years the supply of oil is going to
start to decline, which means the price will start to go up. So the Intergovernmental Panel on
climate change has tried to think about how we are going to deal with this problem in the
future. I bring up this chart about future sources of energy at a meeting about nature,
because I think that this graph has profound implications for everything we are doing, and
especially the category of "Biomass energy" (energy that comes out of the things that we
grow) (fig 26). If we are going to have that great an expansion of biomass energy, think what
that is going to do for protected areas, for forests, for agricultural lands. How are we going to
be able to mobilize that much energy if in fact this scenario approaches reality? I think that
this is something that has captured the best thinking of scientists around the world, certainly
the private sector has started to worry about this. British Petroleum now calls itself an energy
organization. Many of the automobile companies are coming up with new approaches. BMW
are trying to develop a new methane-powered BMW.
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Figure 25: Predictet annual oil production.
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Figure 26.

So how do we think about this in the context of the points that I have been making? One of
the problems with climate change is that it does not really fit with the way that decisions are
made, and so what I tried to show here is the "time" and the "distance" that are most relevant
to "human interest", what most people care most about (fig. 27). This indicates that people
care most about the things that are close to them, both in time and space, and as issues get
farther away from them, they are less interested. Way down here is the "evolution of
species", here is the "weather" and "ecological processes"; "climate change" somewhere
down here - a long-term thing, a large time scale. And political processes are up - they do not
overlap with any of these. So we have a real problem in trying to understand how to deal with
this kind of an issue.
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Figure 27: Human interest in space and time.

What does this have to do with biodiversity? The measures that are being proposed under
the Kyoto Protocol have profound implications for biodiversity. What about the value of old
growth forest as a carbon store? What about the land use that is going to be involved? And
perhaps most important: How are we going to adapt to the changing conditions of the future?
Because we do know that the conditions are going to change. How do we build that capacity
to adapt to change? I would argue that one of the best ways is to maintain biodiversity, to 
maintain healthy ecosystems, to maintain the diversity of the biological organisms, the self-
reproducing part of our environment at the gene, species and ecosystem level.

So to conclude, here is what we need: We need to continue our field research, to build the
knowledge to manage our resources better. We need monitoring, so we know what is
happening. We need public support, so we engage the citizens in conserving biodiversity -
and that is exactly what you are doing here today. And we need good policy to design and
advocate public and private behaviour to conserve biodiversity. And that also is exactly what
you are doing here at this meeting.
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So how are we going to know if we are being successful? I think we need to build four things
(fig. 28). The first is rationalization: We have to understand why we work to conserve
biodiversity, so we have clear reasons to do it. We have to build motivation. We have to build
the willingness on the part of people to address the issue. And again that is what you are
doing here today - trying to find ways of mobilizing this motivation. We have to have the
capacity, the ability to act. And we need the information, the data and the knowledge on
which to act, and that comes from scientists, from farmers, from fishermen, from foresters,
from people who care about the nature that you are here to talk about today. 

How do we know it´s working?

We have build:

• Rationalization – clear reasons to act
• Motivation – a willingness to act
• Capacity – an ability to act
• Information – data and knowledge on which to act

Figure 28.

 I am convinced that the fundamental interests of the on-the-ground resource users who are
here at this meeting are well recognized by the modern conservation NGOs. While some
differences of emphasis will inevitably arise, we all want to be able to use resources in a
sustainable way, to distribute benefits in an equitable way, and above all to conserve the
biodiversity that will enable our societies and our ways of life to adapt to changing conditions.

Thank you very much!
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5 Den biologiske mangfoldighed i Danmark

Ved Peder Agger, professor, Naturrådet1

5.1 Indledning

Biologisk mangfoldighed er et multidimentionelt begreb, hvis betydning afhænger af
den sammenhæng det indgår i. Det kan ikke reduceres til et enkelt tal eller til et enkelt
skala-niveau f.eks. det nationale. Biologisk mangfoldighed findes alle steder og på alle
niveauer. Den er sårbar overfor irreversible indgreb og har derfor brug for beskyttelse.

5.2 Definitioner og skala-afhængighed

I Skov- og Naturstyrelsens bog fra 1995 om den biologiske mangfoldighed i Danmark2

gengives definitionen på biologisk mangfoldighed fra Biodiversitetskonventionen. Den siger:

"Ved biologisk mangfoldighed (biodiversitet) forstås mangfoldigheden af levende
organismer i alle miljøer, både på land og i vand, samt de økologiske samspil,
som organismerne indgår i. Biologisk mangfoldighed omfatter såvel variationen
indenfor og mellem arterne som mangfoldigheden af økosystemerne."

I princippet kan begrebet i kort form siges at dække variationen i det levende af enhver art,
uanset hvorfra det stammer, eller hvor det befinder sig.3

Betydningen af dette, siges det, forstås lettest, hvis den biologiske mangfoldighed
bedømmes på tre niveauer: Økosystem-niveau, arts-niveau og det genetiske niveau. Men
det er en forsimpling. Biologisk mangfoldighed er i sin yderste konsekvens et meget vidt
begreb. Naturens formrigdom er enorm. Det kan hævdes, at hele natur- og miljøbeskyt-
telsesindsatsen til syvende og sidst har til formål at bevare den biologiske mangfoldighed.4 

Der sker imidlertid af praktiske og andre årsager ofte det, at biologisk mangfoldighed
reduceres til at være mangfoldighed af naturligt vildtlevende større arter samt til nød også
mangfoldigheden af et fåtal grove kategorier af naturtyper / økosystemer. Et friskt eksempel
på en sådan indsnævring er her den analyse af naturforvaltning og biologisk mangfoldighed,
som Det Økonomiske Råd netop har bragt i sin halvårsrapport.5

Arter og populationer er noget, der kan tælles og vejes, så her er naturvidenskabsfolk og
økonomer på hjemmebane. Men biologisk mangfoldighed er grundlæggende et
multidimentionelt begreb, som ikke meningsfyldt kan reduceres til et enkelt måltal. F.eks.
opererer den engelske strategi for biodiverstitet med 8.000 delmål. Det er et problem for
naturforvalterne, for enkle tal er netop det som politikere ofte efterspørger.6

For tiden og frem til udgangen af året føres der en livlig diskussion på nettet om indikatorer
for biodiversitet. Her ser det ud til, at ikke få større "flagskibs-organismer” men et større antal
små ukarismatiske organismer og gener vil være de mest hensigtsmæssige.7

Men da nogen organismer er lettere at få fat på end andre, er mikroorganismer foruden
forædlede og manipulerede organismer, alders- og stukturdiversitet indenfor populationer og



Wilhjelmudvalgets konference om
Danmarks natur

Den biologiske mangfoldighed i Danmark

34

økosystemer samt mangfoldigheden på det landskabsmæssige niveau alligevel i praksis ofte
udeladt, selvom de klart er omfattet af begrebet om biologisk mangfoldighed.8

Et særligt problem, der opstår, når man giver sig til at måle på biodiversiteten, er
livsformernes på mange måder grundlæggende usammenlignelighed. På artslister fylder en
kronhjort ikke mere end en myg. Og ved en melding om, at nogle fuglearter udviser
tilbagegang mens andre fremgang, vil de fleste ikke-ornitologer slå sig til tåls med, at sådan
må det nok være.

Forskydninger i den biologiske mangfoldighed bør dog ikke kun bedømmes på numeriske
størrelser, derved tabes al for megen information, der ellers kunne have været nyttig. Er det
f.eks. fortrinsvis agerlandsfugle, der er gået tilbage, medens det er skovfugle, der er gået
frem?

En anden komplikation ved begrebet om biologisk mangfoldighed er fænomenets stærke af-
hængighed af skala i rum og i tid. Dette forklares lettest ved et eksempel.

Fortolkningen af rødlisterne, der er lister over forsvundne, truede og sjældne arter, og som
ofte benyttes som indikatorer for biologisk mangfoldighed, er stærkt afhængig af skala. En art
kan f.eks. godt være truet evnt. forsvundet fra en del af sit udbredelsesområde, samtidigt
med at den fortsat trives i andre dele. Af denne grund vil rødlisten over et afgrænset område
som f.eks. et amt ofte være længere end listen for hele landet. 

Eksempelvis optrådte 44 arter af padder, krybdyr, fugle og pattedyr på den danske rødliste
fra 1986, af disse figurerede kun de 21 på den nordiske og kun 8 var endnu at finde på den
europæiske rødliste, medens bare 2 (Odder og Klokkefrø) dengang figurerede på den
globale rødliste.9 

Erosionen af den biologiske mangfoldighed foregår på alle niveauer og ikke mindst på det
lokale. F.eks. er artsrigdommen i frøbanken i danske dyrkningsjorder mere end halveret over
de seneste 25-30 år.10 Her tale vi om mange enkelte marker, men tilsammen dækker de over
halvdelen af Danmarks landareal.

Tidsskalaens ubestemthed gør sig gældende, f.eks. når nutidige arters uddøen og nye arters
dannelse diskuteres. Her fremhæves med rette, at det altid har været sådan, at nogle arter er
uddøde medens nye arter er dannet. Tilmed har der tidligere været eksempler på katastrofer,
hvor en masse arter er uddøde indenfor et kort tidsrum, hvorefter nye arter har vist sig.
Palaeontologerne har fundet ikke mindre end seks tilfælde af masse-uddøen i tidligere
epoker af jordens historie. 

Dette kunne, for så vidt at intet åbenbart er nyt under solen, virke beroligende, på dem der
ellers bekymrer sig over nutidens erosion af den biologiske mangfoldighed. Men desværre
skønnes extinctionsraten i dag at være 100 - 1000 måske 10.00011 gange større end den
naturlige baggrundsextinction, samtidigt med at artsdannelsen er faldet i takt med at
naturområderne på nutidens klode ødelægges.12

Når naturpolitikken skal fastlægges, kan det ikke nytte at slå sig til tåls med, at en given art
blot overlever i et enkelt hjørne af landet eller af Europa, eller slå sig til tåls med at de
naturområder, der går tabt i dag, før eller siden vil indfinde sig igen. Den horisont, der er hver
enkelt af os til del, rækker ikke uendeligt mange kilometer ud i horisonten og ikke snesevis af
generationer ud i fremtiden. 

Langsigtet forvaltning af den globale biodiversitet aht. dens betydning som genetisk
ressource mv. er ikke tilstrækkelig til at opfylde alle vores behov for biologisk mangfoldighed.
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Her stiller både produktionsmæssige og rekreative interesser krav til en langt mere jævnt
udbredt og omfattende biologisk mangfoldighed, som ikke kun gælder det nationale plan
men også hvert amt, kommune og landskab. I princippet har ethvert sted sin natur og sin
biologiske mangfoldighed.

5.3 Levestederne

Den biologiske mangfoldighed i Danmark kan mest hensigtsmæssigt beskrives med
udgangspunkt i tilstanden, som den var før landbruget kom til landet.

Efter at isen trak sig tilbage for 10-15.000 år siden var Danmark først dækket af tundra med
den såkaldte Dryas flora, der siden afløstes af et skovdække med birk og Ene, hvor først
Skovfyr, siden Hassel og Småbladet lind vandrede ind. Elementer af Dryas floraen er
overlevet frem til i dag på kystskrænter ved Hanst-holm, Løgstør, Møn og i
Storebæltsområdet.13

For 6000 år siden kom landbruget til landet, hvilket fik en afgørende og med årene total
dominerende indflydelse på den biologiske mangfoldighed. Skovområder blev ryddet,
hvorved der skabtes nye muligheder bl.a. for arter som hidtil kun havde forekommet i
lysåbne samfund langs kysterne.

Der skabtes også helt nye naturtyper bl.a. højmoser, hvoraf den ældst daterede stammer fra
2.800 år f.Kr. og flere af de større jyske højmoser i dag kun er 6-700 år. Også bøgeskovens
udbredelse skete som mere eller mindre direkte følge af menneskelig aktivitet. De ældste
bøgeskove dateres til 1.500 år f.Kr. Også heder, enge og overdrev har udviklet sig i snævert
samspil med landbrugets udvikling, således at ikke kun naturtyperne men også arts-
rigdommen øgedes. Samlet set nåede artsrigdommen nok det maksimale i 1930'erne.14, 15

Dette var i øvrigt også årene, hvor det samlede landbrugsareal toppede.

For den vilde flora og fauna i det stadigt mere intensivt udnyttede kulturlandskab med
opdyrkning, tilplantning og urbanisering betød denne udvikling dog også et omfattende
biotop tab og dermed proportionale indskrænkninger i bestandsstørrelser for de oprindelige
skovarter. De resterende levesteder var fragmenterede og bestandene mere eller mindre
isoleret fra hinanden.

Det samme er siden sket med mange af de hel- og halvnatur områder, som landbruget selv
har givet ophav til. De mange vådområder, der især var udbredt i slutningen af 1700-tallet,
fordi landet forsumpede, nu hvor skoven var på et minimum, forsvandt igen i de
efterfølgende århundreder som følge af omfattende dræning og afvanding. Tørvegravning og
indvinding af mergel har siden skabt erstatningsbiotoper for noget af vådområdernes plante-
og dyreliv.

Men i sidste halvdel af 1900-tallet gik det for alvor tilbage for stort set alt, lige med undtagelse
af skovareal og urbaniserede områder (figur 6.1). Tilbagegangen i den arealmæssige
udstrækning af halvnatur arealer og småbiotoper fortsatte helt op til slutningen af 1980'erne.
Men forureningen med næringsstoffer og pesticider samt indirekte følger af landbrugets
strukturudvikling f.eks. i form af større markflader, tungere maskiner mv. fortsætter den dag i
dag.
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Figur 6.1. Arealmæssig ændringer af forskellige naturtyper gennem 1900-tallet. 
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Figur 6.2. Pollendiagram.
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Hvor det tidligere var tilplantning eller opdyrkning der truede halvnatur arealerne, er det i dag
aftagende græsning, udtørring og eutrofiering, der tilsammen stimulerer en hastig tilgroning
af de resterende lysåbne samfund.

Landbruget har således, som det kan læses af pollendiagrammerne, og andre forhistoriske
og historiske kilder, haft en helt afgørende indflydelse, både ved at skabe og forme store
arealer og ved nu at fjerne dem igen (figur 6.2). Det nye er at også områderne udenfor driften
rammes så hårdt, som de gør - af landbrugets kemikalier. Men jeg skal ikke her gå længere
ind på samspillet mellem jordbruget og den biologiske mangfoldighed, da senere bidrag vil
komme dybere ind på dette emne. I stedet vil jeg vende mig mod arterne.

5.4 Arterne

Det anslås løseligt, at Danmark huser ca. 30.000 arter16 af flora, fauna og fungi. Af disse
kender vi kun en tredjedel (10.598) godt nok til, at de kunne gøres til genstand for
bestandsbedømmelse i den seneste rødliste fra 1997.17 Af disse godt 10.000 arter blev de
3.142 (29.6%) bedømt til at være enten uddøde (343), truede (611), sårbare (997) eller
sjældne (1191) (tabel 6.1).

Vidensgrundlaget for 2/3 af arterne er således meget utilstrækkeligt. Dette udgør et generelt
problem ikke mindst, når naturbeskyttelsen skal prioriteres i forhold til andre aktiviteter, såvel
som når der skal prioriteres indbyrdes mellem de forskellige arter og naturtyper. Behovet for
øget overvågning og vidensopbygning indgår da også i Wilhjelm-udvalgets arbejde.

Artsgruppe Artsantal i 
Danmark

Antal rødlistede arter
1997

Rødlistede arter i 1997
i % af det totale antal

arter i gruppen
Svampe 3.000 878 29 %
Larver 950 574 60 %
Karplanter 1.050 220 21 %
Døgnfluer 42 20 48 %
Slørvinger 25 10 40 %
Guldsmede 50 21 42 %
Bredtæger 56 15 27 %
Biller 3.674 964 26 %
Vårfluer 168 54 32 %
Natsommerfugle 900 141 16 %
Køllesværmere 8 5 63 %
Dagsommerfugle 73 36 49 %
Svirrefluer 269 86 32 %
Kvægmyg 24 7 29 %
Ferskvandsfisk 38 15 40 %
Padder 14 5 36 %
Krybdyr 7 2 29 %
Fugle 200 74 37 %
Pattedyr 50 15 30 %
I alt 10.598 3.142 30 %

Tabel 6.1. Rødliste 1998 (fed indikerer ferskvand, understerg indikerer halv-natur).



Wilhjelmudvalgets konference om
Danmarks natur

Den biologiske mangfoldighed i Danmark

39

Arterne fordeler sig langt fra jævnt udover de forskellige systematiske grupper (taxa) eller de
forskellige natur- og landskabstyper. Ligesom på den globale rødliste er der en klart større
dækning af større organismer end små, og klart større dækning af landorganismer end af
vandorganismer. Pladsen her tillader dog ikke nogen tilnærmelsesvis dækkende beskrivelse,
men blot nogle enkelte størrelsesangivelser.

21.000 af de 30.000 danske arter er hvirvelløse smådyr. Alene insekterne udgør de 18.000.
Hvirveldyrene har været angivet til at udgøre 426 i landet regelmæssigt forekommende arter:
nemlig 49 pattedyr, 209 fugle, 7 krybdyr, 14 padder og 147 fisk.18 I disse opgørelser
medregnes kun de arter, der selv er indvandret til landet, og som siden har haft
selvreproducerende bestande indenfor landets grænser.

Svampene udgør 3.000, mosserne 640, mikrosvampene mange tusinde, laverne 950 arter,
fastsiddende alger 350 arter, mikrosvampene flere tusinde desuden er der de fritsvævende
planktonalger og bakterierne. Karplanterne, der foruden blomsterplanterne omfatter bregner,
ulvefødder og padderokker, udgør ifølge rødlisten 1.050 arter (tabel 6.2). 

Hvirveldyr 426
Hvirvelløse dyr andre end insekter 3.000
Insekter 18.000
Svampe 3.000
Mosser 640
Fastsiddende alger 350
Laver 950
Karplanter 1.050
I alt 27.816
Mikrosvampe, Planktonalger, Bakterier ?
Alt i alt ca. 30.000

Tabel 6.2. Oversigt over det skønnede antal arter indenfor forskellige taxa. Delvis efter Stoltze og Pihl
Rødliste 1997.

En komplikation ved opgørelsen af antallet af arter og ikke mindst den enkelte arts
bestandsstatus er den store forskellighed i udbredelse, størrelse og synlighed. Nogle grupper
kendes så godt, at vi nærmest kender selve datoen for deres evntuelle genindvandring, som
tilfældet er med vores arter af ørne. Andre grupper lever et mere upåagtet liv, som f.eks.
Glatsnogen, der sidst blev observeret i 1914,19 men som endnu 86 år efter i "Rødliste 90" er
klassificeret som Ex?, dvs. måske forsvundet.20 

I en tid som den vi nu har befundet os i halvt hundrede år, hvor vi på den ene side har en
generel tilbagegang i de fleste arter og deres habitaters udbredelse, samtidig med at
kortlægning og overvågning på den anden side generelt øges, må det formodes, at antallet
af forsvundne arter er stærkt underestimeret. 

Dog er en klassificering som forsvundet ikke ensbetydende med at arten er uddød. Den kan
jo genindvandre. Således som det er sket for sommerfuglen, Sort Ildfugl. Sammen med 9
andre af de 76 arter af dagsommerfugle, som endnu var her i 1950 forsvandt Sort Ildfugl i
løbet af de efterfølgende halve århundrede, nærmere bestemt i 1986.21 Men i sommeren år
2000 er den genindvandret til Falster (figur 6.3).
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Figur 6.3. Forsvundne arter af sommerfugle bla. Sort ildfugl som forsvandt i 1986 men geninvandrede i
sommeren 2000.

5.5 Karplanterne

Da karplanterne er en af de bedst undersøgte grupper, kan en lidt mere detaljeret omtale
tillade en belysning af yderligere en række principielle forhold omkring opgørelse af den
biologiske artsmangfoldighed.

Med udgangspunkt i et omhyggeligt studium af den senest udgivne danske feltflora har Peter
Wind givet et af de bedste og seneste bidrag til debatten om biologisk mangfoldighed i
Danmark.22 Han viser, hvordan den danske flora er sammensat af forskellige grupper, der
griber ind i hinanden og komplicerer billedet.

Mere end for mange andre grupper er det for karplanterne vigtigt, at holde rede på, hvilke
arter der regnes for hjemmehørende, og hvilke der må anses for eksoter. Det skyldes, at der
gennem årene er indført og indslæbt adskillige arter, der vanskeliggør bogholderiet.

For det første kan en art være naturligt hjemmehørende (indigen). Det betyder, at den ved
egen kraft er ankommet til landet og har dannet selvreproducerende bestande. En
delmængde heraf udgøres af de oprindeligt hjemmehørende arter, som siden er forsvundet.
Hertil hører f.eks. planten Hornnød, en varmetidsrelikt der nåede at forsvinde længe inden
det skæringsår, 1850, som rødlisten benytter. Den betegnes ikke som uddød, da den fortsat
findes i Mellem- og Sydeuropa. Betegnelsen uddød forbeholdes arter, der helt er forsvundet
fra kloden.

Hertil kommer en række arter, som er kommet hertil p.gr.a. menneskets mellemkomst, og
som har dannet selvreproducerende bestande i det fri, hvilket vil sige udenfor mark- og
havegærdet. De betegnes også introducerede og siden forvildede og naturaliserede arter.
Det kan enten være bevidst indførte planter, som er sprunget over gærdet, eller det kan
være tilfældigt indslæbte planter (adventiver), der så at sige ved en fejltagelse er blevet slæbt
med f.eks. som ukrudtsfrø i en frøsending.

Det turde være indlysende, at der ofte kan være store vanskeligheder forbundet med sikkert
at afgøre, om en art er oprindeligt hjemmehørende eller introduceret for måske mange
hundrede år siden. Men en anden og mindst ligeså besværlig sag er, at selve artsbegrebet
kan være sløret.

Det kan dels sløres ved at arterne krydser sig med hinanden. Til hvilken art skal hybriden da
henregnes? Dels kan artsbegrebet sløres ved, at der er slægter og arter, som er i en proces
af artsdannelse, hvor det kan være mere betegnende at tale om artssværme end om en
enkelt art. Det kan hænge sammen med, at de formerer sig ved selvbefrugtning. Wind
nævner som eksempler Høgeurt med 75 arter, Brombær med 86 arter og Mælkebøtte med
271 arter.

I feltfloraen er medtaget en række arter, varieteter og arter, hvis status som forvildede ikke er
helt sikker. Disse arter omtales kun i fodnoter og kan ikke 'nøgles' som de andre. 

Naturligt hjemmehørende 1007
Indførte 242
Indslæbte 216
Underarter og varieteter 166
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Krydsninger 177
Mælkebøtte 271
Fodnotearter 341
I alt 2418

Tabel 6.3. Fordelingen af de danske karplanter. Efter Wind 2000.

Da det bl.a. kan være meget svært at afgøre om en antruffen introduceret art eller varietet
skal regnes med eller ikke, foreligger der flere bud på det totale antal arter. Ved at
sammenholde sin egen (jf. tabel 6.3) med andre undersøgelser når Wind frem til, at der i
Danmark er registreret 3.608 taxa af karplanter.

De her anførte problemer med at få fat om den multidimentionelle biologiske mangfoldighed
er så måske kun toppen af isbjerget. Den biokemiske og molekylærbiologiske frontforskning,
som jeg ikke har forstand på, er ved at rive tæppet væk under meget af det vi lærte i skolen
og på universitetet, hvad angår dannelse af arter og DNAs og RNAs opførsel og betydning i
det virkelige liv. Wallaces provokerende formulering fra 1960-erne om, at ”species are only
vague landmarks in a continuum of life23”.

5.6 Naturtyperne og arterne

Oprindeligt har formentlig omkring 90% af landarealet været dækket af skov. Da det i dag
kun er 1%, der er dækket, af noget der minder om urskov, såkaldt genetisk naturskov, kan
det ikke undre, at 54% af de rødlistede arter er skovarter.

Udover den stærke menneskelige indflydelse og den oprindelige skovtilstand, er nutidens
artsrigdom præget af, at flere forskellige planteregioner overlapper hinanden i Danmark. Der
er således tale om, at et atlantisk element, et kontinentalt element og et borealt element. Alle
har deres plantegeografiske grænse i Danmark.

Ingen arter er i Danmark begrænset i deres udbredelse af højdeforskelle. Vegetation findes
naturligt næsten overalt medmindre uro i form af bølgeslag og erosion eller skygge forhindrer
det. Så naturligt vegetationsløse flader findes udover på enkelte af Bornholms klipper kun i
enkelte vandløb, ved strande og på større dybder i søer og havet.

De vigtigste plantefordelende faktorer: lys, fugtighed, næring og pH er alle markant påvirket
af menneskelig aktivitet. Således er den biologiske mangfoldighed påvirket ikke kun på de
dyrkede og de bebyggede arealer, men overalt i det danske land både de 44.000 km2
landareal og de 104.000 km2 hav. 

Udover eutrofieringen af det marine miljø er også det terrestriske påvirket til skade for den
biologiske mangfoldighed. Især er den luftbårne eutrofiering af de naturligt næringsfattige
samfund såsom højmoser, klitheder, hedemoser og lobeliesøer udsat for forringelse. Selvom
der er tale om naturligt artsfattige samfund, yder de et betydende bidrag til den samlede
nationale mangfoldighed dels ved deres karakteristiske artsindhold dels ved den
mangfoldighed de repræsenterer på økosystemniveau.

Kun saltgradienten synes endnu at være en nogenlunde upåvirket og stadig
markant flora- og faunafordelende faktor. I de ydre farvande i Skagerrak og
Nordsøen, hvor saltholdigheden næsten er oceanisk med 3.5% salt forekommer ca.
1.400 arter. En artsrigdom som succesivt falder med saltholdigheden ind gennem
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vore indre farvande, hvor der omkring Bornholm, hvor saltholdigheden ligger
omkring 1%, kun forekommer 200 arter.24 (figur 6.4).

Figur 6.4. Artsrigdom i havet som funkton af saliniteten.

5.7 Forvaltningen af mangfoldigheden

Jeg har allerede været inde på flere af de problemer, der knytter sig til forvaltningen af
biologisk mangfoldighed: Den vage definition, der ikke ligefrem inviterer til stringent handlen.
Afhængigheden af skalaen i tid og rum der giver rige muligheder for misforståelser. Den
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numeriske tilgang der giver anledning til absurde sammenstillinger og mange fejltagelser. Og
endelig manglen på kendskab til arternes udbredelse og tilstand.25 

Alt sammen er med til at gøre biologisk mangfoldighed til en akavet størrelse, som er noget
af en fremmed fugl i den bredere danske naturforvaltning, som er indrettet på at tilgodese
både landskabelige, biologiske, geologiske og kulturhistoriske og rekreative hensyn.

En særlig stilling indtager de såkaldte ansvarsarter, hvoraf Danmark huser 96. De er opført
på den såkaldte Gulliste26, som er en liste over arter, der er i tilbagegang, uden at de dog
endnu er kvalificerede til optagelse på rødlisten. Derudover rummer den ansvarsarterne. Det
er arter, hvor Danmark på et eller andet tidspunkt i artens livscyklus rummer mindst 20% af
den samlede bestand, eller hvor arten globalt betragtes som sjælden. 

Den gruppe der rummer relativt flest ansvarsarter er fuglene. Det drejer sig i alle 28 tilfælde
om vand- og vadefugle (hvoraf de 7 også optræder på rødlisten), og hænger sammen med
vore farvandes store betydning for fugletrækket som raste, fouragerings og
overvintringsområde.

Karplanterne kan kategoriseres efter deres naturlige levesteder. Det betyder f.eks. for de 414
skovarter, at 1/3 kan henføres til sluttet løvskov på tør bund, 1/4 til krat, 1/5 i bryn og
lysninger, 1/7 i fugtig løvskov og kun 1/17 i nåleskov (fig 6.6, 6.7 og 6.8).

Kendes det samlede areal af levestederne, kan man ved at dividere arealet op i artsantallet
få en grov indikation af, hvor der er flest arter pr. arealenhed, og dermed et bidrag til en
prioritering af en eventuel pleje eller fredningsindsats.

Antal arter Antal rød-
listede arter

Areal i
1000 ha.

Arter pr.
1000 ha.

Rødlistede arter
per. 1000 ha.

Naturskov 414 56 40.0 10.35 1.40
Overdrev 313 69 26.2 11.95 2.63
Vandområder 271 35 56.7 4.36 0.62
Moser 232 45 91.4 2.53 0,49
Ferskeng 201 20 103.6 1.94 0.19
Klit 181 12 127.0 1.42 0.09
Hede 79 12 81.9 0.96 0.15

Tabel 6.4. Antallet af alle karplanter samt antallet af rødlistede karplanter pr. 1000 ha. Efter Wind 2000.

Beregningerne i tabel 6.4 fremhæver det hensigtsmæssige i at prioritere naturskov og
overdrev højt i forvaltningen af artsmangfoldigheden.

Det Økonomiske Råd er ude i samme ærinde, hvor de ved hjælp af det internationale EDB-
program 'Worldmap' på baggrund af en række antagelser, søger svar på spørgsmålet om,
hvorvidt mønstret af kap.6 fredninger i Danmark nu også er det mest optimale for sikringen af
den biologiske artsmangfoldighed på nationalt niveau.

Svaret af beregningerne er, at det er fredningsmønstret ikke. Det var heller ikke at forvente,
da fredninger også gennemføres med mange andre formål end lige netop at holde den nati
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Figur 6.5. Arternes fordeling på forskellige vegetationstyper.
Figur 6.6. Antal rødlistede og ikke rødlistede arter på forskellige habitater.
Figur 6.7. Arealmæssig fordeling af forskellige habitater.
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onale artsliste på maksimum. I øvrigt er mange af de antagelser, der på grund af manglende
viden må gøres, for at få modellen til at køre, så grove, at svarene enten som nævnt bliver
næsten ligegyldige, eller misvisende.

Efter Naturrådets mening er det farligt at gå så ensidigt efter biologisk artsmangfoldighed,
som rødlistearbejdet lægger op til. Så værdifulde disse instrumenter end kan være, hvis de
indgår i en bredere planlægningsmæssig og forvaltningsmæssig sammenhæng, ligeså
uheldige kan de virke, hvis de får lov at stå alene.

Dette dilemma er helt aktuelt også herhjemme, hvor eksempelvis to amter kan vælge helt
forskellig strategi. For eksempel har Storestrøms amt af økonomiske grunde set sig
nødsaget til at lægge sin naturpleje og genopretningsstrategi helt an efter at tilgodese
rødlistearter, 
hvor man håber, at også de mere almindelige arter vil få gavn af indsatsen. Alternativt har
Århus amt valgt at gå bredt efter kvaliteten af forskellige naturtyper, hvor man så håber, at de
sjældne og truede arter kommer med i købet.

Det samme dilemma har også ligget som en del af diskussionerne for og imod
Nationalparker i en dansk sammenhæng. Når vi ikke fik ideen med nationalparker realiseret i
1960'erne var det bl.a. fra Danmarks Naturfredningsforenings side med en henvisning til, at
Danmark er så lille og intensivt udnyttet, at vi ikke har råd til, at noget bliver prioriteret ned,
hvilket jo er en nødvendig følge af at noget prioriteres op.

Men debatten er ikke død. Både Verdensnaturfonden og Nepenthes og nu på det seneste
også Naturrådet har anbefalet, at der etableres et antal større sammenhængende naturom-
råder (evnt. med de omgivende eller mellemliggende kultur og halv-kulturarealer) indenfor
alle de vigtigste naturtyper med det formål på en gang at tilgodese friluftslivet og den
biologiske mangfoldighed.27

En af fordelene ved at etablere/sikre sådanne områder er, at de vil kunne bidrage til en
større biologisk mangfoldighed af hjemmehørende arter, både nøglearter, de truede og de
karakteristiske arter samt naturtyper. Qua deres størrelse vil de være mere robuste, overfor
forstyrrelser. De vil derfor kræve mindre pleje samtidigt med, at de vil rumme flere
oplevelses- og friluftsmuligheder.

Set i historisk lys, har det først været biotoptab og fragmentering og siden forurening og
hårdhændet drift og vedligeholdelse, der har reduceret den biologiske mangfoldighed i
Danmark. I fremtiden vil bioinvasion og klimaforandring tage over, som de væsentligste
trusler.

Bioinvasionen, der på globalt plan er blevet bedømt til, næst efter biotoptab at blive det 21.
århundredes væsentligste trusel mod den biologiske mangfoldighed. Problemet består i at
stadigt flere arter, varieteter, og gener spredes bevidst og ubevidst med den øgede transport
af varer, ballastvand, personer mm. rundt på kloden. I de fleste tilfælde vil introduktionerne
ikke føre til problemer, men af og til viser eksoterne evnen til at blive invasive, dvs. brede sig
og få overtaget i habitaterne på det nye voksested, til skade for den stedlige flora og fauna.28

Klimaforandringen forventes at blive den anden store trussel mod den biologiske
mangfoldighed. Bliver det danske klima mildere og mere fugtigt, må vi formode, at det
kontinentale element blandt organismerne går tilbage. Tilsvarende vil gælde de arter, der har
deres sydlige udbredelsesgrænse i Danmark. 

En kompenserende spredning af organismer sydfra, vil nok vise sig, men den vil være
hæmmet af det nuværende landskabs fragmentering, dels den naturlige, som allerede indtraf
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efter fastlandstiden, dels den nuværende hvor kulturlandskabet rummer store barrierer for
dyr og planters spredning. Endvidere kan klimaforandringen komme til at foregå så hurtigt, at
floraens og faunaens naturlige spredning under alle omstændigheder vil være for langsom,
hvilket vil medvirke til forarmningen.

Selvom vor viden om den biologiske mangfoldighed i Danmark er sporadisk, så ved vi dog,
at mangfoldigheden er truet, og vi ved godt, hvad der skal til for at vende udviklingen.
Prioriteringen må gå på at modvirke de irreversible og quasi-irreversible indgreb, forbedre
det eksisterende, genetablere større sammenhængende levesteder og ikke glemme
hverdagslandskabet. Et forslag til diskussion er givet i den nedenstående afsluttende tabel
6.5 og 6.6.

Hvad er det for arter vi prioriterer? Ja en del af svaret kan jo hentes fra, hvad vi allerede gør,
hvilket også afspejles i vores sprogbrug:

Nyttearter Gode arter Nøglearter Indikatorer
Laksefisk(evand) Pattedyr Lyng(hede) Palludella(væld)
Blomster(enge) Fugle Bøg(eskov) Sphagnum(moser)

Sommerfugle Eg(ekrat)
Orkideer Rødlistearter

Tabel 6.5.
 
Men målene kan også formuleres som i det følgende:

1. Begrænsning af kvælstofudledningen til 1/4 af 1986-niveauet
2. Udfasning af pesticidanvendelsen
3. Markant nedsættelse af udslip af drivhusgasser
4. Sikring af større sammenhængende naturområder
5. Økologiske netværk på nationalt, amtsligt og lokalt niveau
6. Udlægning af 10% urørt skov og 10% urørt hav
7. Ingen eller kun extensiv drift/pleje på 10% af landbrugs-arealet
8. Genetablering af naturligt vandregime i statsskovene
9. Vandløb: nænsom vedligeholdelse, bræmmer, nul spærringer
10. Skrappere prioritering af naturforvaltningen
11. National handlingsplan for at forebygge bioinvasion

Tabel 6.6. Ønskelige tiltag til gavn for den biologiske mangfoldighed i Danmark.

Noter til dette kapitel findes sidst i rapporten.
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6 Den biologiske mangfoldighed i skovene

Ved Karsten Thomsen, biolog, PhD, miljøorganisationen Nepenthes

For en biolog er "skov" i Danmark et pokkers til begreb at beskæftige sig med. Herhjemme
bruges ordet om fænomener, der næsten er for forskellige til at falde under én og samme
betegnelse. Skov kalder vi både arealer, der defineres ved en jordbrugsform – produktion af
ved og julegrønt – og et rigt og varieret biologisk system. Det biologiske system skov kan
være endog meget forskelligt fra plantager og anden produktionsskov, og kan endda træffes
uden for de arealer, vi i administrativ og dyrkningsmæssig forstand regner for
"skovarealerne".
En klar illustration af den begrebsmæssige adskillelse af skov og natur er navnet på
Miljøministeriets myndighed for de af vore landskaber, der ikke er under landbrug eller
beboelse: "Skov- og Naturstyrelsen". Denne styrelse forvalter, som navnet antyder, skov og
natur som to forskellige ting. Styrelsens hjemmeside (http://www.sns.dk) har således i flere år
frem til i dag haft følgende tekster (mine fremhævelser): 

• "Skov: De danske skove skal drives, så de tjener flere formål på samme tid: Træet
skal dyrkes og udnyttes som et miljøvenligt råmateriale, og produktionen skal vise
hensyn til det vilde plante- og dyreliv. Kulturminderne og landskabets skønhed skal
bevares, og alle skal have mulighed for at bruge skovene til friluftsliv." 

• "Skovdrift: Eksisterende skove må ikke ryddes, og alle skove skal drives sundt og
miljømæssigt forsvarligt."

• "Naturtyper: Naturen beskyttes ved at værne naturtyperne – søer, enge, vandløb,
moser, heder o.s.v. – overalt, hvor de findes."

Ovenstående afspejler, at selvom træer er en hovedbestanddel i al oprindelig dansk natur,
så bliver de i Miljøministeriet først og fremmest betragtet som en afgrøde, non-food-produktet
træ.

Miljøministeriets definition af diverse kategorier af "naturskov" knytter sig alene til de
klassiske skovarealer. Jeg bruger selv gerne begrebet "skovnatur" for at komme ud over
ovennævnte begrænsning i skovopfattelsen. "Skovnatur" kan bruges om dækker både
elementer fra og helheden af et økosystem, der er domineret af træer, men som også
omfatter bestanddele af anden vegetation – buske, dværgbuske, tørbundsurter og
moseplanter, samt dyr, der kan leve i dette natursystem. I denne forstand er skovnatur en
bred betegnelse for alt, der har tilknytning til en samling af blandede naturtyper, hvor træer er
det mest fremherskende træk, men hvor der også er mere åbne islæt. En gammel have kan i
denne forstand være skovnatur.

Skov er et meget produktivt system, både når det drejer sig om den jordbrugsmæssige
betegnelse, og når vi taler ud fra en biologisk forståelse af ordet. Skov uden hugst (urørt
skov) opfattes normalt som ganske uproduktiv. Det er helt forkert. Urørt gammel skov er
tværtimod det biologisk mest produktive system, vi kan få på vore breddegrader. Fuldt
udvokset skov har større løvmængde end nogen anden vegetation og derfor også større
fotosyntese. Dermed er det dét system, hvor der dannes mest biomasse og bindes mest
energi i plantestof. Når man samtidig ikke fjerner ved og andet plantemateriale, så forbliver
denne store energi (kalorie) mængde tilstede som føde i økosystemet. Samtidig er mange
organismer, der æder og omsætter alt ved og andet plantemateriale, meget specialiserede.
Urørt skov er derfor et økosystem, der på én gang giver mulighed for en stor mængde af dyr
i alle størrelser og for overordentlig mange forskellige arter af dyr. "Dødt ved" er ikke dødt,
men basis for et mylder af liv.
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Figur 7.1. Skøn over Danmarks skovareal (i hektar) gennem de seneste århundreder. Det samlede
bevoksede areal er øget siden Fredskovsforordningen, men arealet med hjemmehørende træarter
er ikke øget væsentligt, og arealet med naturlig skov er aftaget. 

Udviklingen i Danmarks skovareal fremstilles gerne som en succeshistorie, hvor skovene
blev reddet fra ødelæggelse og overudnyttelse med Fredskovsforordningen i 1805, især
efter at Slaget på Reden bidrog til at understrege ressoucekrisen med hensyn til træ. Med
biologiske briller er successen imidlertid beskeden. Det genskabte skovareal består af
plantager. Forøgelsen af skovarealet skyldes i store træk plantning af indførte (eksotiske)
træarter. Arealet med hjemmehørende træarter er ikke vokset. Og arealet med egentlig
naturskov er fortsat med at falde, så vi i dag har noget, der ligner et historisk minimum
(figur 7.1). Sammensætningen og strukturen af skovene er altså radikalt anderledes end
tidligere.

Vi har ikke noget præcist billede af udviklingen i skovenes naturværdier. Skovnaturen er så
mangelfuldt kortlagt, at det ikke er dokumenteret, hvor meget der er bevokset med egentlig
naturskov, og hvor meget med hjemmehørende træer. Derimod er de forstlige parametre
som plantningstidspunkt, løv/nåletræ og vedmasse af gode grunde velbelyste. Arealet med
løvskov svarer dog antagelig nogenlunde til arealet med hjemmehørende arter, selvom det
indholdsmæssigt ikke er det samme. De fleste løvtræarter er hjemmehørende, mens
nåleskov består af indførte arter – på nær skovfyr, som er hjemmehørende.
   
Det er en udbredt myte i skovbruget, at vore naturskove er naturligt fattige på træarter. Det er
ikke tilfældet. Der findes 61 arter af hjemmehørende vedplanter i Danmark, og ca. 140 i
vores del af Europa. Nord for os findes ialt ca. 72, mens Sydeuropa har 253. Ialt har Europa
(til Uralbjergene) 386 arter af vedplanter (Thomsen 2000).
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Sammenligner man lige store dele af tempereret Nordamerika og Europa, er artstallene ret
ens (tabel 7.1). Indregner man apomiktiske arter (i Danmark Selje-Røn, Klippe-Røn og Finsk
Røn), er Europa rigere på vedplanter end Nordamerika. Vi kan altså konkludere, at den
naturlige artsrigdom i danske skove er ganske forventelig og udmærket.

Region Antal arter Areal i mio. km2

ialt under 1000 m2

Vestnordamerika 324 12,7 8,5
Østnordamerika u. Florida 318 7,6  7,5
Europa (vest for 30° Ø) 286 10,0 9,2
Europa (incl. apomikter) 359

Tabel 7.1. Antallet af træ- og større buskarter i sammenlignelige regioner af Europa og
Nordamerika. Opgørelsen viser, at Europas naturlige skove er lige så artsrige som Nordamerikas
(Huntley 1993). Note: At en planteart er apomiktisk betyder, at dens blomster sætter frø uden
bestøvning, det vil sige, at formeringen er aseksuel. For eksempel udgør brombær en lang række
indbyrdes nærtstående apomiktiske arter. Det samme gælder mælkebøtter.

Rødlister er opgørelser over arter, der er forsvundne, truede eller på anden måde
beskyttelseskrævende i et område. Ser man på, hvor mange rødlistede arter, der er
registreret i forskellige typer levesteder i Danmark, viser der sig klart at være flest i
skoven, hvor over halvdelen alle rødlistens arter forekommer (figur 7.2). Før 1990
omfattede danske rødlister overvejende arter af pattedyr, fugle, krybdyr og
blomsterplanter. Da mange af disse af biologiske og kulturhistoriske årsager findes uden
for vore skovgærder, var skovens betydning ikke indlysende. Siden er man begyndt også
at inddrage de virkeligt artsrige grupper – svampe, laver og talrige insektgrupper. De
omfatter tusindvis af arter, hvoraf en stor del er hjemmehørende i skoven. 
   
Overdrev er en klar nummer to i figur 7.2, hvilket kan synes overraskende, da overdrev er
en driftsform og ikke umiddelbart regnes for en oprindelig naturtype. For eksempel er
moser og kyster naturlige landskabselementer, der har betydeligt færre rødlistearter.
Rødlisten er ganske vist ikke en opgørelse over, hvor mange arter der findes, men kun
over, hvor mange der er truede. Alligevel er det rimeligt at antage, at forskellene i tallene i
en vis grad afspejler, hvor megen samlet biodiversitet der findes de forskellige steder.
Peder Aggers indlæg viste, at 6.000 års kulturindflydelse på landskaberne har haft stor
betydning på landskaberne, men alligevel bør den store artsrigdom i græsningsoverdrev
undre.
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Figur 7.2. Antallet af rødlistede arter fordelt på forskellige typer levesteder. Skovene er hjemsted
for flest, 54 pct. af samtlige. Overdrev er klart næstvigtigst. (Kilde: Stoltze & Pihl (red.) 1998:
Rødliste 1997). 

Arter opstår ikke på årtusinder, snarere i løbet af årmillioner, og dyrket ager rummer da heller
ikke mange arter, selvom vi har haft agre lige så længe som overdrev. 
Den naturlige græsning i de skovlandskaber, der fandtes før agerbrugets tid, har
formodentlig haft et langt større omfang end tidligere antaget, se nedenfor. Det er antagelig
den væsentligste del af forklaringen på de mange arter i nutidens overdrev. 
 
Fordelingen af arter på forskellige levesteder er ikke absolut. Mange – formodentlig de fleste
– arter er ikke knyttet alene til ét landskabselement. Derfor optræder nogle arter også i flere
af de valgte kategorier. Også opgørelsen over fordeling af skovens rødlistearter på
skov"typer"  skal ses med dette forbehold (figur 7.3). Alligevel giver opgørelsen en idé om,
hvilke dele af skovene, der har størst betydning for de truede dele af vores biodiversitet:
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Figur 7.3. Antallet af rødlistede arter i Danmarks skove, fordelt på forskellige typer levesteder
bemærk, at selv om to tredjedele af skovene består af nåleskov, rummer løvskov mere end dobbelt
så mange rødlistearter. (Kilde: Stoltze & Pihl 1998). 
   
henholdsvis urørte skove, gamle skove og løvskove. 
   
Når hjemmehørende træarter har så stor interresse i naturbeskyttelsessammenhæng,
skyldes det, at de regnes for at være levested for blandt andet uforholdsmæssigt mange
insektarter, sammenlignet med nye, indførte træarter. 
Figur 7.4 viser, at de træarter, der har en lokal forhistorie på 10.000 år – eg, birk, pil og
tjørn og skovfyr – rummer betydeligt flere arter end træarter med en forhistorie på få
hundrede til få tusinde år – bøg, avnbøg og rødgran. Undersøgelsen stammer fra
Storbritannien, men er formodentlig nogenlunde repræsentativ også for danske forhold.
Desværre er lavet forbløffende få undersøgelser af dette forhold, som er afgørende for
centrale dele af indsatsen for at bevare biodiversitet; i Danmark slet ingen. Vore bedste
insektforskere betales for at studere insekter som skadedyr i skoven, ikke som
naturrigdom. Tallene i figur 7.4 repræsenterer den hidtil bedste undersøgelse på vore
breddegrader, selvom den er helt fra 1961. Figur 7.5 viser, hvor forskellig struktur og
sammensætning man kan finde i skov. Den traditionelle skovdriftsform i Danmark er
såkaldt ordnet skovbrug, hvor arealerne er delt op i parceller. Hver parcel er typisk
beplantet med kun én træart i én og samme størrelse (ensaldret monokultur). I naturnær
skovdrift er bevoksningerne blandede både med hensyn til træernes art 
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Figur 7.4. Antallet af insektarter knyttet til forskellige typer træer, inden for nogle grupper af
sommerfugle og biller. De træarter, der har lang forhistorie, har flest insektarter tilknyttet. (Kilde:
Southwood 1961).

og alder, og man benytter sig i langt højere grad af træernes spontane selvsåning
(foryngelse), modsat det ordnede skovbrug, hvor der investeres meget i at plante nye
kulturer.
Naturnært dyrket skov har som navnet siger en del lighed med en naturlig skov. Imidlertid
er der også væsentlige forskelle. Naturskov uden hugst har langt mere dødt ved og langt
større strukturel variation af både levende træer og dødt ved, end en skov med hugst.
  
Har vi begrænset viden om de enkelte træarters insektliv, har vi endnu mindre, når det
drejer sig om hele skovstrukturer. Der er dog gode grunde til at antage, at naturnær
dyrkning giver basis for flere arter og større biodiversitet end ordnet skovdrift. Selve
blandingen af træarter giver mulighed for forekomst af arter, der i deres levevis er
afhængige af kombinationer af forskellige træarter. Man ved eksempelvis, at en del
fuglearter favoriseres af, at der både forekommer løv- og nåletræer. Tilsvarende giver
sammenblanding af ældre og yngre træer mulighed for at opfylde flere forskelligartede
krav til nichetyper. I en ensaldret monokultur vil hele biotopen til stadighed vokse ud af
den givne tilstand og over i en anden. Man må forvente, at små arter med ringe
spredningsevne og bestemte krav til levested (og det er den store del af arterne) derved til
stadighed mister deres grundlag for lokal overlevelse. I den meget blandede bevoksning
er der større chance for, at en bestemt niche løbende vil optræde inden for rækkevidde.
Dette har jeg kaldt skovens "nærhedsprincip" (Thomsen 1996). Talmæssigt belæg for de
forventelige forskelle i naturrigdom mellem ordnet og naturnært drevet skov mangler vi
endnu.
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Figur 7.5. Skematisk sammenligning af skovstruktur i skov drevet med ordnet hugst, naturnær
hugst og uden hugst (urørthed). Den urørte skov kan forventes at rumme mest levende og dødt
ved, og størst biologisk mangfoldighed. Horisontale afstande er stærkt reducerede.

De gunstige forhold for biodiversitet, der skitseres ovenfor, er endnu mere udtalte for den
urørte, gamle skov. Og har man ikke mange tal på, at naturnær skovdrift ledsages af
større biodiversitet end ordnet skovdrift, har man klare belæg for den urørte skovs større
naturrigdom sammenlignet med driftsskove. For eksempel har Møller (1997) på Sjælland
stået for en stor undersøgelse af plante- og dyreliv i syv par skovbevoksninger, hvor der
kun var hugst i den ene bevoksning, mens den anden havde henligget urørt i lang tid.
Selvom træartssammensætningerne i hvert par var nogenlunde ens, var der ikke blot flere
fuglearter i urørt skov i hvert eneste undersøgt tilfælde. Der var også langt flere fugle, to til
tre gange flere pr. areal. For andre organismegrupper fandt man også, at den urørte skov
var rigere. Det har uden tvivl at gøre med den større fødemængde, den urørte skov
frembyder, samt den urørte skovs meget varierede struktur. Den urørte skov alene er ikke
det fulde udtryk for skovnatur i sin rigeste udfoldelse. Der mangler dyrene. Historien om
skoves naturrigdom er mere end blot forskelle i vegetationens egenart. Planteædere
spiller en stor rolle.
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Figur 7.6. Vegetationsstruktur i urørt skovnatur med naturlige bestande af store planteædere. Store
træbevoksninger veksler over tid med mere eller mindre åbne tornkrat og græs/urtedække. En stor
del af skovens gendannelse sker i tornkrat, beskyttet mod afbidning. I denne naturtilstand kan der
ikke skelnes skarpt mellem skov og græsset åbentland. Baseret på Vera (2000). Horisontale
afstande er stærkt reducerede.

Figur 7.6 illustrerer, hvordan de nyeste økologiske studier beskriver struktur og dynamik i
et "urskovssystem", hvor de naturlige store planteædere indgår (især kvæg og hjorte, men
også heste): Skoven vil i de tætkronede, skyggefulde bevoksninger have en åben
underskov, hvor planteæderne let kan finde og nedbide træers frøplanter og derved
hindre, at der kommer tilstrækkelig opvækst af træer til at opretholde træernes dominans.
Før eller siden vil bevoksningen bryde sammen og overgå til en lysåben struktur. De
lysåbne partier giver næringsrig vegetation, som planteæderne i nogen tid holder nede i
bidehøjde. Tornede buske vil imidlertid skabe værn om større træarter, som med tiden
atter dominerer. Skoven er altså naturligt en mosaik af græsset vegetation, tornkrat, unge
og gamle træer (Vera 2000).
   
Traditionelt har man ment, at naturskoven (og den oprindelige urskov) ikke rummede
mange større pattedyr, men erfaringer fra naturforvaltning i blandt andet Holland viser, at
store planteædende pattedyr kan forekomme i høje, naturlige bestandstætheder, og at de
spiller en central rolle i trævegetationens udvikling. Planteæderne har hver deres rolle og
indbyrdes forskellige fødestrategi, og derfor spiller de hver en forskellig nøglerolle i
påvirkningen af vegetationens udvikling (se Thomsen 2000). Man kan inddele store
europæiske planteædere i tre grupper, der baserer sig på forskellene i foretrukken
planteføde (figur 7.7):

1) "browsere", hvis foretrukne føde hoved-sageligt består af knopper, løv og kviste. Det
engelske ord "browser" har ingen direkte dansk pendant, men det vil sige én, som
nipper rundt omkring; 

2) blandingsædere, som i højere grad æder græs og urter, men også skud; 
3) græssere, som overvejende æder græs og andre urter.
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Figur 7.7. En række af de store oprindelige planteædere i Europas skovområder, opstillet efter
deres indbyrdes forskellige fødestrategier, specielt hvorvidt de ernærer sig mest på knopper og
skud på træer og buske (fra venstre) til udpræget græs- og urteædere (til højre). (Efter Bunzel-
Drüke in press).



Wilhjelmudvalgets konference om
Danmarks natur

Den biologiske mangfoldighed i skovene

57

Vi kan groft inddele de vigtigste nulevende planteædere således, med de mest
udprægede græssere først:

1) græs   får, kvæg, heste, bison (overvejende)
2) blandet   ged, kronhjort, vildsvin, dådyr (overvejende)
3) buske-skud   rådyr, elg

Til gruppe 3 kan også føjes en barkæder som bæver og altædere (omnivorer) som
vildsvin og brun bjørn.
 
Med forbudet mod kreaturer og heste i skovene for 200 år siden forsvandt de sidste
store græssere fra skovene, for første gang i mindst halvanden million år (Thomsen
1996). Kronhjorte søgte man at udrydde, og det lykkedes på øerne, men arten
overlevede nogle få steder i Jylland (Weismann 1985). Betydningen af fjernelsen af de
græssende dyr fra skoven kan vanskeligt overvurderes (Vera 2000). Betydningen af
fjernelsen af de græssende dyr fra skoven kan vanskeligt overvurderes (Vera 2000). I
vore dage har dette muliggjort en ganske kunstig opsplitning af skov og åbentland.
Når man betænker, at rådyret oftest er det eneste større pattedyr i skovene, kan det
ikke undre, at skovens vegetationsudvikling bliver noget anderledes, end hvis vi
tillader en større del af de økologiske nøglearter, de store planteædere, at optræde i
landskabet. Europas løvskovslandskaber har haft en storfauna, der giver næsten
afrikanske mindelser. I figur 7.7 er medtaget de vigtigste arter af planteædere. De
største forsvandt for ca. 40.000 år siden (elefanter, flodheste) og 25.000 år siden
(næsehorn). Men størstedelen forekom helt op i historisk tid, og bison, kvæg (i
tamform), heste (i tamform) eksisterer endnu. Vildkvæg (urokser) og vildheste uddøde
i Europa i henholdsvis 1627 og 1876. Avlsprogrammer har imidlertid frembragt racer,
der er meget lig stamformerne og kan klare sig som fritlevende (Thomsen 2000).
   
Figur 7.8 viser den samlede pattedyrfauna med kropsvægt over 10 kg, vi kunne
forvente på vore breddegrader, hvis ikke mennesket havde øvet sin indflydelse. Figur
9 viser, hvad vi aktuelt kunne forvente i et vildt skovnaturlandskab i fremtiden. Selvom
den klassiske antagelse er, at de stor dyr forsvandt af klimatiske årsager, så tyder
mere på, at menneskets jagtpres har været den udslagsgivende faktor i perioder, hvor
dyrenes bestande var trængt af klimatisk omskiftelighed (Thomsen 2000).
   
Min pointe med ovenstående gennemgang af faunaændringerne er ikke at bidrage til
den slags klagsang, mange forventer fra "miljøflippere" og naturelskere: at mennesket
burde skamme sig over sine ugerninger. Det er heller ikke led i nogen argumentation
for, at vi skal genskabe fjerne fortiders flora og fauna. Museer bør give sig af med at
rekonstruere fortid, men naturforvaltning bør ikke. Pointen er, at vi bedst forvalter den
biologiske mangfoldighed, vi ønsker i vore skovlandskaber, ved at benytte os at nogle
af de nøglekomponenter, som gør skovnatur til en ramme, der skaber gode
forudsætninger for et både udfoldelsesrigt og meget varieret liv. Og der er omfattende
belæg for, at de store og tildels ubrugte muligheder og gevinster inden for en
forøgelse af biodiversitet i vore skove blandt andet ligger i at få græsning tilbage i en
del skovlandskaber herhjemme. Det giver muligheden for at kombinere de to biologisk
rigeste landskabselementer i Danmark: skov og græsland. Gør vi det med helårs-
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Figur 7.8. Arter af store pattedyr, der uden menneskets indflydelse sandsynligvis ville være
forekommet i Nordvesteuropas løvskovsområder nord for Rhinen: vildsvin, Merck’s næsehorn,
ligetandet elefant, europæisk vildæsel, vildhest, rådyr, flodhest, dådyr, kæmpehjort, kronhjort,
elg, europæisk vandbøffel, bæver, urokse, europæisk bison, hulehyæne, nordlig los, vildkat,
huleløve, odder, grævling, jærv, brun bjørn, hulebjørn, ræv og ulv.
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Figur 7.9. Arter af store pattedyr, der forekommer i landskaberne i Nordvesteuropas
løvskovsområder nord for Rhinen. Husyrarter er vist med sort. Ikke-europæiske arter som
sikahjort og vaskebjørn er ikke medtaget: vildsvin, hest, rådyr, kronhjort, bæver, kvæg, tamkat,
odder, grævling og ræv (Kilde Figur 8 og 9: Thomsen 2000).
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græssende, selvforvaltende dyr – det være sig hjorte og/eller halvvilde køer og heste
– så kan det antagelig gøres noget billigere end med den traditionelle "halvkultur-
pleje" med en museumsdrift af landskaberne ved hjælp af husdyrhold (Thomsen
2000). 
   
Gevinsterne ved græsningsskov antydes af en undersøgelse af rigdommen af
dagsommerfugle i vores del af Europa (figur 7.10). I det mindste denne meget
iøjnefaldende og velundersøgte insektgruppe vil tydeligvis gavnes meget af
skovgræsning. At andre organismer også vil få stor gavn, underbygges blandt andet
af, at Jægersborg Dyrehave er dansk toplokalitet – og i talrige tilfælde eneste danske
lokalitet – for en lang række rødlistearter, herunder mange overdrevssvampe, men
samtidig også gammelskovens sjældne svampe, fugle og insekter.

0 20 40 60 80 100 120 140 160 

Ialt

Skov

Græsningsskov 

Højt græsland 

Lavt græsland 

Antal arter 

Figur 7.10. Fordeling på forskellige levesteder af ialt 149 arter af dagsommerfugle, der
forekommer i Nordvesteuropa. Det ses, at kombinationen af græsland og skov kan rumme
næsten alle arter (Kilde: Wallis de Vries 1999).

6.1 Konklusion

Skal vi have mere biodiversitet i skovnaturen, så anbefaler Nepenthes på basis af de
ovenfor gennemgåede aspekter følgende:

• større brug af hjemmehørende arter af træer og buske,
• mere naturnær drift i produktionskovbruget,
•  "mere natur for pengene" (ved at satse mere på at beskytte eksisterende gammel

skov og udlægge betydeligt mere urørt skov samt satse på mere skovrejsning ved
succession – begge dele giver langt mere biodiversitet end almindelig skovrejning
for de samme midler),

• mere dynamisk naturforvaltning (ved at lade naturtyperne blandes under
græsning).



Wilhjelmudvalgets konference om
Danmarks natur

Den biologiske mangfoldighed i skovene

61

Kilder:

Bunzel-Drüke, M. in press. Ecological substitutes for wild horse (Equus ferus
Boddaert, 1785 = E. przewalskii Poljakov, 1881) and aurochs (Bos primigenius
Bojanus, 1827). – Natur- und Kulturlandschaft 4.

Huntley , B. 1993. Species-richness in north-temperate forests. – Journal of
Biogeography 20:163-180.

Møller, P. Friis 1997. Biologisk mangfoldighed i naturskov. En sammenligning mellem
østdanske natur- og kulturskove. Udarbejdet for WWF Verdensnaturfonden. –
GEUS Rapport 41.

Southwood, T. R. E. 1961. The number of species of insect associated with various
trees. – The Journal of Animal Ecology 30:1-8.

Stoltze & Pihl (red.) 1998. Rødliste 97). Rødliste 1997 over planter og dyr i Danmark.
– Danmarks Miljøundersøgelser, Miljø- og Energiministeriet, København.

Thomsen, K. 1996. Alle tiders urskov. Danmarks vilde skove i fortid og fremtid. –
Nepenthes Forlag, Århus.

Thomsen, K. 2000. Dansk skovnatur. Vildsomme skovlandskaber i fremtidens
Danmark – perspektiver og muligheder. Udarbejdet for WWF
Verdensnaturfonden. – Nepenthes Forlag, Århus.

Vera, F. W. M. 2000. Grazing ecology and forest history. – CAB International.
Wallis de Vries, M. F. 1999. The dilemma facing nature conservation and the role of

large herbivores. – Natur- und Kulturlandschaft 3:24-32.
Weismann, C. 1985. Vildtets og jagtens historie i Danmark, 2. udg. - Skipperhoved (1.

udgave 1931).



Wilhjelmudvalgets konference om
Danmarks natur

Den biologiske mangfoldighed i skovene

62

Græsning med "forvildet" helårskvæg i gammel, egedomineret skov. Reiherbachtal, Nordrhein-
Westfalen, Tyskland. (Foto: B. Gerken / Nepenthes).
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7 Biologisk mangfoldighed i private skove

Ved Jan Søndergaard, direktør, Dansk Skovforening

7.1 Skovene har en central rolle for den biologiske mangfoldighed

Der er nogle fakta, som gør, at de private skove i Danmark spiller en central rolle for den
biologiske mangfoldighed. For det første er Danmark oprindelig et skovland. Omkring
middelalderen tog skovrydningen fart og Danmark er i dag et stærkt kulturpåvirket landskab,
hvor råderummet for den biologiske mangfoldighed i høj grad er påvirket af de valg, som er
truffet i fortiden. Bortset fra de beskyttede §3-områder, er netop skovene de mindst
kulturpåvirkede arealer i det dyrkede, åbne land. For det andet indeholder skovene mere end
50 % af Danmarks truede og sjældne dyre- og plantearter - de såkaldte rødlistearter. For det
tredje ejes 70 % af skovene i Danmark af private ejere. Der er ca. 20.000 skovejere. Og
næsten alle parter er enige om målene – mere skov, mere løvskov, mere stabil og mere
varieret skov.

Skovene har en central rolle for den biologiske mangfoldighed

• Danmark er oprindeligt et skovland
• 50% af rødlistearterne er knyttet til skovene
• 70% af skovene er private
• Næsten alle parter er enige om målene – mere skov, mere løvskov, mere stabil og mere varieret

skov.

Det er udgangspunktet, og hvad ønsker så typisk landets skovejere …

7.2 Skovejernes typiske personlige ønsker

For næsten alle skovejere gælder at skoven ikke er et spekulationsobjekt. Hvis man ønsker
at tjene penge, er der mange langt bedre investeringer end en skov. Når skovejerne alligevel
lader pengene stå i skoven, er det fordi de er værdsætter den natur som skoven også er.
Nogle typiske ønsker hos skovejerne er:

• Bevarelse og udvikling af naturværdierne på ejendommen (naturværdier omfatter også
biologisk mangfoldighed men begrebet naturværdier er mere anvendt i skovbruget)

  
• Også naturnær skovdrift står langt oppe på skovejernes ønskeseddel. Det er et udbredt

mål at minimere indgreb og brug af hjælpestoffer f.eks pesticider og gødning fordi ethvert
ressourceforbrug er forbundet med omkostninger, som er en belastning for skovens
økonomi.

 
 Skovejerens typiske personlige ønsker
 
• Bevarelse og udvikling af naturværdierne
• Naturnær skovdrift
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7.3 Skovejernes nøglerolle
 
 Skovejerne spiller en afgørende rolle for udviklingen af skovenes biologiske mangfoldighed.

 Mobilisering af engagement hos 20.000 skovejere burde indgå i det nationale
skovprogram, men gør det ikke. S&N gør meget for at høre borgerne, men hvor er ejerne?
Der er flere elementer, som bevirker at skovejerne har en nøglerolle:
 
• Førstehåndskendskab

 Skovejernes førstehåndskendskab til deres skovs konkrete vilkår - herunder biologiske,
kulturelle og økonomiske vilkår - giver det bedst mulige grundlag for kvalificerede
beslutninger i skovdriften.

 
• Ansvar

 Skovejernes personlige ansvar for skovdriften - økonomisk, juridisk, følelsesmæssigt -
fremmer langsigtede hensyn i beslutningerne.

 
• Fælles interesser

 Skovejernes fundamentale interesse i at deres skov er sund og stabil fører til sunde og
stabile skove for Danmark som helhed

 
• Individualitet

 Og endelig fører skovejernes individuelle ønsker og muligheder i deres skove til varierede
skove for Danmark som helhed. Individualiteten sikrere en risikospredning fordi forskellige
valg af driftsform og -metoder er den bedste garanti mod ensretning og fejltagelser i stor
skala.

 
 Skovejernes nøglerolle
 
• Førstehåndskendskab til de enkelte skove
• Ansvar – økonomisk, juridisk og følelsesmæssigt
• Fælles interesser med omverden i sunde og stabile skove
• Individualitet der fører til variation mellem skovene

7.4 Forudsætninger for at skovejerne kan gavne den biologiske
mangfoldighed

 
 Hvis skovejernes muligheder for at give Danmark gode skove skal udnyttes bedst muligt, må
en række forudsætninger være opfyldt:
 

7.4.1 Nødvendige økonomiske rammer (fx bedre træpriser, lavere ejendomsskat)
 Skovenes økonomiske rammer skal muliggøre en bæredygtig økonomi som igen muliggør
langsigtede hensyn i skovdriften. Omvendt fører en stram økonomi til kortsigtede
beslutninger der blot skal tjene til at betale den næste regning.
 Skovens økonomi er afgørende for om skovejeren kan beskytte og udvikle de naturværdier
som omverdenen og han selv ønsker.
 Skovens indtægter kommer fra produktion af træ, juletræer og brugerbetaling fra fx jægere -
og desværre er indtægtsgrundlaget generelt faldende. Træpriserne falder støt, og det er ikke
ligetil at udvikle nye indtægtskilder.
 Som ny indtægtskilde har juletræerne været en solstålehistorie, og brugerbetaling for udvidet
adgangsret - fx til jagt eller ridning - giver også nogle penge.
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 Men stadig ligger skovbrugets håb i at omverdenen igen vil komme til at betale bedre for træ
- blandt andet fordi træ er det mest miljøvenlige råstof der findes.
 Fjernelse af skovenes ejendomsskatter er vigtig.. Skovenes driftsøkonomi er dårlig, og
pengene til ejendomsskatter kan kun skaffes ved at intensivere driften på arealer, der i dag
drives ekstensivt. Ved at pålægge skovene en skat der er uafhængig af indkomsten sender
samfundet et helt forkert signal til ejerne. Næste års finanslovsforslag indebærer en stigning i
ejendomsskatterne på ca. 20% og markerer dermed – desværre – at der er manglende
politisk sammenhæng til forfølgelse af målene.
 

7.4.2 Økonomiske incitamenter til konkrete initiativer
 Det er både nødvendigt og logisk at skovene honoreres for de mange værdifulde ydelser
som samfundet får fra skovene - fx landskabelig skønhed, muligheder for friluftsliv, et rigt
dyre- og planteliv, beskyttelse af grundvand og fortidsminder samt binding af CO2. Når
skovejerne bliver betalt for disse værdier, vil de være i stand til at producere dem. I dag
kender vi enkelte støtteordninger, hvor samfundet giver støtte, som er med til at betale
meromkostninger for en særlig driftsform f.eks. løvskovstøtte, genplantning med robust
skov efter stormfald, tilskud til urørt skov og gamle driftsformer, tilskud til skovrejsning. 

 
 At støtteordninger overhovedet eksisterer er et udtryk for, at skovene ikke via markedet
får den pris for sine ydelser, som samfundet reelt tillægger dem. Støtteordninger kan være
velegnet i nogle sammenhænge, men de er ofte bureaukratiske og meget lidt fleksible i
forhold til lokale forhold. Minimumskravene opfyldes og betinger en fastlagt betaling.
Derimod ville en indførelse af betalingsordninger på markedsvilkår give både bedre og
mere natur. Altså mulighed for at også en indsats udover en støtteordnings minimumskrav
kan blive honoreret ligesom lokale tilpasninger af ydelse og pris ville være langt mere
dynamisk og afspejle aktuelle ønsker. Etablering af sådanne ordninger er ikke
ukomplicerede, men vi vil opfordre myndigheder og sektorforskningsinstitutioner til
sammen at påtage sig at finde løsningsmuligheder. Det er faktisk en gentagelse af FN-
konventionens opfordring om at finde de nødvendige økonomiske incitamenter – og det
arbejde vil vi meget gerne bidrage til.
 

7.4.3 Handlefrihed
 Mange vidt forskellige interesser knytter sig skovene. Derfor er der mange vidt forskellige
ønsker og krav til skovejernes drift af deres skove. Presset på skovejerne fra omverdenen -
og konflikterne mellem forskellige interesser i omverdenen om skovene - stiger konstant.
 Skovejerne skal have en handlefrihed i skovdriften der muliggør individuelle beslutninger
baseret på førstehåndskendskabet til skoven.
 Omvendt vil detailregulering af skovdriften gennem lovgivning føre til et skabelonskovbrug
med ringere muligheder for tilpasning til hver enkelt skovs konkrete vilkår. Der er erfaring for
at ensretning af skovdriften giver den største risiko for katastrofer.
 Handlefriheden kan komme i konflikt med et ønske om store sammenhængede reservater.
Frem for en ensidig allokering af ressourcer til få naturparklignende områder vil det samlede
resultat blive bedre ved at integrere naturhensyn på den samlede dyrkningsflade kombineret
med en overordnet strategi for en sammenhæng. 
 Skovforeningen lægger stor vægt på at danske skovejere ikke skal underlægges detaljerede
opskrifter på hvordan skovene skal drives. I stedet skal de have stillet gode råd, troværdige
erfaringer og inspirerende ideer til rådighed. Så skal de nok drive skoven godt – det viser
erfaringerne fra praksis.
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7.4.4 Viden
 Skovejerne skal være skovbrugsfagligt veloplyste om deres skovs muligheder og problemer -
fx gennem professionel rådgivning og gennem frivillige retningslinier for skovdriften. Der er
eksempler på, at skovejere har skadet vigtige levesteder pga manglende viden om f.eks. en
rødlistearts eksistens. Ikke alle dyr og planter er lige synlige eller kendte, og viden om
biologisk vigtige biotopers eksistens og krav må formidles til skovejerne. Kun det man kender
kan man værne om.
 Operationelle kriterier for bæredygtig skovdrift her i landet – som er en del af S&N’s arbejde
med et nationalt skovprogram - er en vigtigt indsats - ikke fordi skovbruget skal have
detaljerede opskrifter på god skovdrift, men fordi myndigheder og interesseorganisationer
kan give skovejerne et godt beslutningsgrundlag i skovdriften ved at konkretisere og
sammenstille de velargumenterede råd, troværdige erfaringer og inspirerende ideer. 
 

7.4.5 Tillid
 Skovejerne skal have gensidig tillid til skovgæster, politikere og myndigheder. Omvendt
medfører et dårligt forhold mellem skovejerne og omverdenen at skovejerne i ringere grad
prioriterer omverdenens ønsker til skovdriften. Hvis enhver forekomst af en truet art i en
konkret skov af myndighederne hilses velkommen med en omfattende
rådighedsindskrænkning for ejeren så bliver alle parter tabere. Det er en psykologisk realitet
at mange skovejere ikke ser en nødvendighed i at offentligheden får kendskab til
naturværdier der er frivilligt bevarede. Offentligt kendskab øger både risikoen for slid på
naturværdierne som følge af publikumsinteresse og risiko for indgreb i ejerens handlefrihed.
Bedst ville det være hvis myndighederne anerkendte princippet om frihed under ansvar og
gav tilsagn om, at skovejerne ikke risikerer indgreb i handlefriheden over for naturværdier der
hidtil er bevaret af ejernes fri vilje. Det ville skabe tillid!

 
 Endelig skal en dialog føres lokalt - ikke mellem organisationer
 

7.4.6 Klare meldinger
Hvilke samfundsinteresser bør tillægges vægt - og med hvilken prioritering ? Hvad
må det koste samfundet at tilgodese disse interesser ?
Det er farligt at lægge sig fast på at nogle interesser generelt bør veje tungere end andre. I
praksis vil interesserne veje forskelligt fra skov til skov, og de konkrete afvejninger bør ske ud
fra vilkårene i og ønskerne til de konkrete skove.
Ved opbygningen af nye skove trækker næsten alle samfundsinteresser den samme vej:
Både skovbrug, friluftsliv og naturværdier fremmes af nye skove der både er økologisk
stabile og økonomisk bæredygtige på langt sigt. Men der skal ske en lokal og individuel
tilpasning.

En respekt for skovbrugets tidsperspektiv er nødvendig og en vis kontinuitet i lovgrundlaget
er en forudsætning. Det skal ikke være en blokering for nytænkning og udvikling, men en
forståelse for at der eksisterer en vis omstillingstid. De gamle bevoksninger og skovstrukturer
som vi har i dag blev etableret i starten af dette århundrede og havde til hensigt at sikre en
indenlandsk træforsyning og værdiproduktion i træindustrien. I dag er samfundets
prioriteringer andre, og den nye afvejning skal omsættes i konkrete handlinger hos landets
skovejere.

En klar melding ville være, hvis myndigheder og brugere fortalte skovejerne, at den
biologiske mangfoldighed er værdifuld og derfor har en pris, som samfundet/brugerne er
villige til at betale for. Det ville være klar tale og skabe troværdighed. Det ville gøre det muligt
for skovejeren at foretage en prioritering i forhold til f.eks. træproduktionen..
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Forudsætninger for at skovejerne kan gavne den biologiske mangfoldighed

• Nødvendige økonomiske rammer (fx bedre træpriser, lavere ejendomsskat)
• Økonomiske incitamenter til konkrete initiativer (tilskud og betalingsordninger)
• Handlefrihed
• Viden (biologisk viden, samspil med produktion)
• Tillid til politikere, myndigheder og skovgæster
• Klare meldinger (klarhed over politiske prioriteringer. Hvor meget biologisk mangfoldighed er nok?)

7.5 Budskab

Skab gensidig tillid, et godt videngrundlag, nødvendige økonomiske rammer, stor
handlefrihed og konkrete økonomiske incitamenter – så kan man få al den biologiske
mangfoldighed i skovene som samfundet ønsker sig.

Det er mit afsluttende og glade budskab. Tak for opmærksomheden.
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8 Havets biologiske mangfoldighed

Ved Kim Carstensen, generalsekeretær, WWF Verdensnaturfonden

Dansk naturforvaltning har typisk haft et klart fokus på de terrestriske miljøer, især de
halvnaturarealer, der er opstået ved tidligere tiders naturudnyttelse, og som nu trues på
grund af den moderne, intensive udnyttelse af det åbne land. Havet, derimod, har der ikke
været meget fokus på.

Denne konstatering er ikke kun ment som en kritik af myndigheder og andre med ansvar for
havets forvaltning. Den retter sig i lige så høj grad imod de grønne organisationer, hvor ingen
har haft en vedvarende, høj prioritering af de marine økosystemer.

For en naturbetragtning er havet en meget vigtig dansk naturtype, som er klart
underprioriteret i naturforvaltningen. Dette har nogle umiddelbare konsekvenser, idet:

• Vores viden om naturforholdene og den biologiske mangfoldighed i havet er yderst
begrænset, og

• Vores viden er relativt snæver - vi ved mest om det mest synlige (fuglene) og det
økonomisk vigtigste: de kommercielt relevante fiskearter.

Derfor er det som en helt generel betragtning afgørende vigtigt at anvende
forsigtighedsprincippet i forbindelse med beslutninger om forvaltningen af havets natur.

Udgangspunktet:

Havet er vigtigt, men underprioriteret i dansk naturforvaltning

• Viden begrænset

• Viden snæver: mest om fugle og kommercielt relevante fisk

Derfor afgørende brug for forsigtighedsprincippet

8.1 Havets internationale betydning

Betydningen af havet i relation til bevarelsen af den biologiske mangfoldighed kan ikke
aflæses af rødlisten, idet meget få af Danmarks truede arter er knyttet til havet.

Til gengæld er der en række nationale ansvarsarter, gullistearter, i havet, og det er da også i
kraft af de danske havområders særegenhed – snarere end arternes fåtallighed eller
truethed – at havet omkring Danmark har en særlig betydning som led i vores forvaltning af
den biologiske mangfoldighed.

I dette lys må det siges, at havet omkring Danmark indeholder vores vigtigste bidrag til
Europas og Verdens natur. Det gælder især de omfattende, relativt lavvandede områder hele
vejen omkring Danmark, som er enestående både for vandfugle og for de dyr og planter
under vandet, der er knyttet til de lave dybder.
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I WWFs system til udpegning af globalt betydende prioritetsområder for naturbevarelse er
alle havområder omkring Danmark udpeget som en såkaldt ’Global 200’1 marin økoregion.
Udpegningen omfatter hele Østersøen, de indre farvande og Nordsøen med Vadehavet.

Samtidig er havet omkring Danmark præget af den enorme variation i vandets saltindhold,
fra Nordsøens salte oceanvand, gennem de indre farvandes lavere og lavere saltindhold, til
det helt brakke, ja næsten ferske vand øst for Bornholm. Gradienten mellem Det åbne hav
(Nordsøen) og verdens største Brakvandssø (Østersøen) er enestående i verden. De relativt
artsfattige naturtyper i Østersøen er set fra en biodiversitets-synsvinkel lige så vigtige at
bevare som de langt artsrigere områder i det saltere havvand – begge typer er unikke
repræsentanter for deres miljø.

Hovedpåstand 1:

Havet indeholder Danmarks vigtigste bidrag til Europas og Verdens natur

Især de omfattende, relativt lavvandede områder

Gradienten mellem Hav og Brakvandssø

8.2 Danmark har massiv indvirkning på havet

Danmark har en massiv indvirkning på havets biologiske mangfoldighed, både ved vores
aktiviteter på land, f.eks. forureningen fra byer og erhverv, herunder landbruget, og ved
aktiviteterne til havs, hvor især det omfattende danske fiskeri springer i øjnene, uden at man
dog skal glemme sejlads, olieudvinding og andre kommercielle aktiviteter.

Som led i WWFs samlede opgørelse i år 2000 af den påvirkning, som verdens lande har på
verdens miljø og natur, landenes såkaldte ’Økologiske Fodspor’, findes også en opgørelse af
et marint ’Økologisk Fodspor’, baseret på landenes forbrug af fisk + fiskemel og –olie. Her
markerer Danmark sig med verdens næsthøjeste marine ’Økologiske Fodspor’1.

Hovedpåstand 2:

Der er brug for en bredere, økosystem-baseret tilgang til bevarelse, bæredygtig udnyttelse og
udbyttedeling af havets biologiske mangfoldighed

Hovedpåstand 3:

Danmark har massiv indvirkning på havets biologiske mangfoldighed

Danmarks økologiske fodspor til havs er det næsthøjeste i verden
(forbrug af fisk + fiskemel og -olie)
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8.3 Økosystem-baseret forvaltning

Forvaltningen af havet er præget af en række sektor-specifikke tilgange til råstofudvinding,
fiskeri, sejlads og andre aktiviteter. Der mangler samlede målsætninger for havets biologiske
mangfoldighed. 

Det er ikke fordi der ikke sker noget, for faktisk er der allerede masser af
naturforvaltningsaktivitet på det marine område:

• Der er etableret mange EU Fuglebeskyttelsesområder langs vores kyster

• Der er ligeledes etableret mange Ramsar-områder (der dog stort set er sammenfaldende
med ovennævnte)

• Der sker en omfattende regulering af fiskeriet

Masser af aktivitet allerede:

• Fuglebeskyttelsesområder

• Ramsar-områder

• Regulering af fiskeriet

Der er også masser af legal ramme for bevarelse og bæredygtig udnyttelse af den biologiske
mangfoldighed i havet. Rammen omfatter bl.a.:

• Natur-Konventioner (CBD, Ramsar, Bern)

• Regionale Miljøkonventioner (Ospar, Helcom )

• FN-organer og –aftaler (UNCLOS, IMO)

• EU-reguleringer (Habitat-direktivet, Fuglebeskyttelsesdirektivet, EU's fælles fiskeripolitik
(CFP))

• Danske strategier (f.eks. den eksisterende Biodiversitets-handlingsplan)

• Andre regionale reguleringer: ASCOBANS, Baltiske Fiskerikommission

Masser af legal ramme for bevarelse og bæredygtig udnyttelse af biologisk mangfoldighed i
havet:
• Natur-Konventioner (CBD, Ramsar, Bern)

• Regionale Miljøkonventioner (Ospar, Helcom )

• FN-organer og –aftaler (UNCLOS, IMO)

• EU-reguleringer (Habitat-direktivet, Fuglebeskyttelse, CFP)

• Danske strategier (Biodiversitets-handlingsplan)
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• Andre regionale reguleringer: ASCOBANS, Baltiske Fiskerikommission
Men trods alle disse aktiviteter og legale rammer mangler der fortsat samlede målsætninger
for den biologiske mangfoldighed til havs. Sådanne målsætninger er aldrig formuleret på
tværs af sektorerne, hvilket bl.a. har at gøre med, at:

• Havet opfattes som et produktionsareal for enkeltressourcer, ikke som en naturtype – lidt
på samme måde som skoven, som også først for nylig begynder at blive betragtet som
natur (ved siden af en fortsat betragtning som produktionsareal).

Den forvaltning, der gennemføres på havet, er typisk fokuseret på enkeltarter og ikke direkte
rettet mod biologisk mangfoldighed.

Der er brug for en bredere, økosystem-baseret tilgang til bevarelse, bæredygtig udnyttelse
og udbyttedeling af havets biologiske mangfoldighed. Forvaltningen bør således afspejle de
tre dimensioner af biodiversitets-konventionens målsætning.

MEN:

Der mangler samlede målsætninger 

Det der gennemføres under de legale rammer er:

• Fokuseret på enkeltarter

Og/eller

• Ikke direkte rettet mod biologisk mangfoldighed

8.4 Mulighed for ny handling

Der findes nu en helt umiddelbar mulighed for ny og mere sammenhængende handling med
biologisk mangfoldighed i centrum, nemlig i forbindelse med gennemførelsen af Habitat-
direktivet i Danmark. Her peger de allerede besluttede tiltag i den rigtige retning. Det gælder
både:

• Beskyttelsen af stenrev, og

• Den forestående kortlægning af naturtyper og beskyttelsesbehov i havet – med henblik
på udpegning og beskyttelse.

Det er vigtigt, at dette arbejde bruges til at skabe det nødvendige vidensgrundlag for en
længeresigtet, sammenhængende indsats for havets biologiske mangfoldighed.

Der bør bl.a. sættes fokus på de ikke helt kystnære og lavvandede områder i havet, og som
kriterier kunne man bl.a. anvende:

• Tilstedeværelsen af ansvarsarter

• Sjældne eller karakteristiske naturtyper i havet

Det ville være en god idé at sigte efter etableringen af 10% urørte havområder via tiltag i
denne forbindelse.
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Mulighed for ny handling

Habitat-direktivet:

• Beskyttelse af Stenrev

• Kortlægning af naturtyper og beskyttelsesbehov – med henblik på udpegning og beskyttelse

8.5 Påvirkninger af havets biologiske mangfoldighed

Havets biologiske mangfoldighed påvirkes af mange faktorer. Jeg vil i det følgende
fremhæve fire af disse faktorer, som spiller en meget betydelig rolle. Det drejer sig om:

• Eutrofieringen

• Forureningen, specielt udledningen af miljøfremmede stoffer

• Den genetiske forurening

• Fiskeriet

Påvirkninger af havets biologiske mangfoldighed:

• Eutrofiering

• Forurening/kemikalier

• Genetisk forurening

• Fiskeri

8.5.1 Eutrofieringen
Eutrofieringen er diskuteret intenst i mange år, på det seneste specielt i forbindelse med
landbrugets tab af kvælstof til naturen. Der er også taget en række initiativer til at mindske
problemerne, specielt med Vandmiljøplanerne.

Eutrofieringen er vigtig for havets biologiske mangfoldighed, specielt i de kystnære og indre
farvande. Konsekvenserne er kendte i form af algeopblomstring, reduceret sigtbarhed i
vandet, iltsvind, og ændringer af artssammensætning - især i bundfauna og –flora, men der-
med også med effekt på andre arter.

Den senere tids rapporter tyder på, at der er en effekt af VMP II – men at den er mindre end
ønsket, og at der derfor er behov for øget indsats.

Dertil kommer et – formentlig endnu vigtigere – længeresigtet perspektiv, idet eutrofieringen
af de danske farvande også er stærkt påvirket af de næringsstoffer, der ledes ud i havet fra
landene omkring os, specielt landene langs Østersøen. I forbindelse med EU's kommende
udvidelse mod øst vil landbruget i Polen og de baltiske lande få nye udviklingsmuligheder, og
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med mindre der skabes grundlag for, at landene kan udvikle et rentabelt landbrug uden at
lede enorme ekstra mængder næringsstoffer ud i Østersøen, vil eutrofieringsproblemerne
blive langt større end nu. Dette bør være et afgørende perspektiv for Danmarks arbejde med
østudvidelsen.

Eutrofieringen:

Reduceret sigtbarhed, iltsvind, ændringer af artssammensætning

Begrænset effekt af VMP II – behov for øget indsats

Østersøen og den mulige påvirkning fra landbrugsudvikling i Østeuropa

8.5.2 Forurening og kemikalier
Forureningen af havet er betydelig, og trods de udmærkede målsætninger herfor, der er
opstillet i forbindelse med Nordsø-samarbejdet og i OSPAR-sammenhæng, er der fortsat
langt igen, før problemerne er løst. Specielt er der grund til bekymring over forureningen af
Østersøen fra Rusland, de baltiske lande og Polen. Her forestår både et stort
oprydningsarbejde for at slippe af med forureningen fra Sovjettiden – og et teknologisk og
økonomisk udviklingsarbejde for at etablere produktion med tidssvarende og rene
teknologier.

Blandt de vigtige opgaver på dette område vil jeg nævne:

• Den fortsatte indsats for at begrænse olieforureningen, som bl.a. i Østersøen er en kilde
både til mange fugles død og til gentagne skader på havmiljøet.

• Gennemførelse af Ospar-målsætninger om begrænsning af udledningen af
miljøfremmede stoffer. Her bør der bl.a. sættes fokus på de farligste stoffer som PCB og
dioxiner.

• Stop for brugen af TBT-baserede bundmalinger i skibe. Her er et stof med kendt
miljøskadelig effekt, som kan måles ved kønsændringer i bløddyr overalt i danske
farvande. Der må sættes pres på for en global regulering af problemerne i IMO i
forlængelse af de regionale og lokale reguleringer.

Forurening og kemikalier:

• Begrænsning af olieforurening

• Gennemførelse af Ospar-målsætninger (bl.a. PCB og dioxiner)

• TBT, kønsændringer i bløddyr – pres på for regulering i IMO

8.5.3 Genetisk forurening
Den genetiske forurening til havs er ganske omfattende og omfatter både tilsigtede
forureninger, typisk ved udsætninger af fisk, og utilsigtede, typisk sideeffekter ved sejlads.
Der er alt for lidt viden om de genetiske forureninger, men der er i hvert fald grund til at se
nærmere på:
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• Laksen, hvor udsætninger og havbrug med ikke-hjemmehørende laks har ført til at
Østersølaksen – og de europæiske laksestammer i det hele taget – er blevet relativt
sjældne, og mange trues med udryddelse.

• Indførsel af eksotiske arter, som bl.a. sker med skibes ballastvand, hvor der findes
eksempler på, at der findes hundredevis – eller sågar tusindvis – af fremmede arter i et
enkelt skibs ballasttanke.

Der er her tale om et underprioriteret problem, som klart bør belyses yderligere som led i en
strategi og handlingsplan for den biologiske mangfoldighed.

Genetisk forurening:

• Laksen (udsætninger, havbrug)

• Indførsel af eksotiske arter (ballastvand)

Et underprioriteret problem

8.5.4 Problemer knyttet til fiskeriet
I denne sammenhæng, hvor jeg taler over for Bent Rulle som repræsentant for dansk fiskeri,
er det naturligt at se særligt på de problemer for den biologiske mangfoldighed i havet, som
skabes af fiskeriet. Bortset fra fiskeriets indvirkning på målarterne, bliver disse problemer ofte
underbelyst i debatten.

De fiskeriskabte problemer for den biologiske mangfoldighed omfatter:

• Overudnyttelse af målarter, dels som følge af politisk fastsatte kvoter, der ikke
nødvendigvis rammer det økologisk holdbare niveau – og dels i visse tilfælde som følge
af svag kontrol med overholdelsen af kvoterne

• Bifangst og udsmid. Det nuværende udsmid på 500.000 tons om året i Nordsøen er for
meget set fra enhver betragtning

• Bifangsten af marsvin. Det nuværende niveau med ca. 7.000 druknede marsvin pr. år
som følge af utilsigtet bifangst er alt for højt. Der er formentlig tale om mere end to
procent af bestanden, og dermed et niveau, der ifølge eksperter i IWC (Den
Internationale Hvalfangstkomité), ikke er bæredygtigt. Uanset hvordan man vender og
drejer sagen, er niveauet for højt, og der skal gøres mere end de hidtidige vedtagne tiltag
med forsøg med pingere osv. Med denne bifangst har Danmark den tvivlsomme ære at
være verdens største hvalfanger-nation!

• Bifangst af fugle. Der synes at foregå en meget omfattende bifangst af havfugle i de
danske farvande. Problemets omfang kendes ikke, men det børe belyses nærmere, og
eventuelle forholdsregler for at minimere det bør iværksættes.

• Påvirkning af bundflora og –fauna. De stadig tungere redskaber og den høje intensitet i
fiskeriet fører til en voldsom påvirkning af bundfauna- og –flora. Der bliver bomtrawlet
omkring 323.000 km2 i Nordsøen hvert år, og store dele af den lave bund i den sydlige
Nordsø bliver trawlet over 2-4 gange om året. Dette er et enormt indgreb for bundflora og



Wilhjelmudvalgets konference om
Danmarks natur

Havets biologiske mangfoldighed

75

–fauna. Hvilken præcis betydning det har, er svært at sige, bl.a. fordi det er meget
vanskeligt at finde et referenceområde, der ikke bliver trawlet, til sammenligning!

En strategi og handlingsplan for biologisk mangfoldighed bør bl.a. søge at løse disse
problemer ved fiskeriet, dels ved forslag til en direkte dansk indsats – og dels ved forslag om
holdepunkter for udvikling af danske positioner for den fælles europæiske fiskeripolitik (CFP)
.

Problemer ved fiskeriet:

• Overudnyttelse af målarter

• Bifangst og udsmid (500.000 tons pr. år i Nordsøen er for meget)

• Bifangst af marsvin (7.000 pr. år er for mange)

• Påvirkning af bundflora og –fauna (stadig tungere redskaber, høj intensitet i fiskeriet)

8.6 Hvad bør der gøres ved fiskeriet

En fremtidig regulering af fiskeriet skal samtænke erhvervets økonomi og sociale forhold
med hensynet til den biologiske mangfoldighed, hvilket både indebærer at beskytte havet, og
dermed fiskeriets ressourcer mod negativ påvirkning fra andre sektorer, og indebærer at
beskytte havet – og ressourcen – mod de negative effekter af fiskeriet.

Den overordnede målsætning bør være, at:

• Optimere udnyttelsen af ressourcen (minimere spild og miljøpåvirkning), og

• Sikre bæredygtighed i bred forstand 

P.t. vedrører bæredygtighedsbetragtningerne alene økonomi og sociale forhold (i fiskeriet og
de tilknyttede erhverv og samfund), samt udviklingen i bestandene af målarter. Begge dele er
vigtige, men de fanger ikke bredden i forvaltningen af havets biologiske mangfoldighed.

Ligesom for andre sektorer bør der indføres en bredere økosystem-betragtning, som også
omfatter fiskeriets påvirkning af miljøet og naturen til havs.

Hvad bør der gøres ved fiskeriet:

Målsætning:

• Optimer udnyttelsen af ressourcen (minimer spild og miljøpåvirkning)

• Sikre bæredygtighed i bred forstand 

Pt. alene økonomi og udvikling i bestande af målarter

Økosystem-betragtning, fiskeriets påvirkning af miljøet
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8.7  En ny type regulering af fiskeriet?

Det nuværende reguleringssystem af fiskeriet er ikke ideelt, og det har i hvert fald ikke
kunnet dæmme op for de tidligere nævnte negative miljøpåvirkninger fra fiskeriet. Der bør
derfor tænkes nyt i forbindelse med den forestående revision af den fælles, europæiske
fiskeripolitik (CFP), som starter i 2001. 

En fremtidig regulering af fiskeriet kunne inddrage følgende elementer:

• Regulering af fiskemetoder og –udstyr (f.eks. en begrænsning af de mest forstyrrende
metoder, bl.a. bomtrawl)

• Regulering af fiskeriets intensitet, f.eks. ved begrænsninger på antallet af havdage

• Regulering af det areal, der fiskes på (indførelse af fredede havområder og fiskerifri
zoner, bl.a. for at beskytte sårbare, sjældne eller repræsentative bund-økosystemer og
for at sikre eksistensen af referencearealer uden fiskeripåvirkning)

Et sådant samlet reguleringssystem kunne måske erstatte reguleringen med kvoter helt eller
delvist.

Sideløbende hermed bør der også ses på de subsidier til fiskeriet i Europa, som er stærkt
medvirkende til fastholdelsen af en alt for høj kapacitet i fiskeriet i de europæiske lande. De
europæiske fiskere kan allerede fange langt flere fisk, end der er i de europæiske farvande,
og alligevel bliver vi ved med at bede skatteyderne finansiere en fortsat udvidelse af
fiskerflåderne.

Fremtidig regulering:

• Fiskemetoder (udstyr)

• Intensiteten/havdage

• Arealet (fredede områder og fiskerifri zoner)

Evt. til erstatning af den eksisterende regulering vha. kvoter

8.8  Bæredygtighedsmærkning af fisk

Ud over selve reguleringen bør der også arbejdes via markedet, som vi kender det for andre
fødevarers vedkommende. Her giver mærker som (især) økologi-mærket forbrugeren en
mulighed for at vælge sine varer også ud fra et natur- eller miljøhensyn. Noget tilsvarende
bør etableres for fisk og fiskeprodukter.

WWF arbejder som bekendt globalt med det såkaldte Marine Stewardship Council, MSC, et
internationalt system til bæredygtighedsmærkning af fisk, som begynder at vinde frem i en
række lande, selv om det endnu ikke findes i Danmark1.

Der findes en række alternative danske eller nordiske initiativer til miljø- eller
bæredygtighedsmærkning af fisk. Sådanne ordninger kan være gode, hvis de lever op til
rimelige krav om gennemskuelighed, kontrollerbarhed og uafhængig kontrol. Det er dog
vigtigt, at markedet ikke oversvømmes med mange, konkurrerende mærkesystemer, og i
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betragtning af dansk fiskeris internationale karakter, må en ordning under alle
omstændigheder være international, hvis den for alvor skal have en effekt.

Markedsmekanisme:

Giv forbrugeren en mulighed for at vælge

• Bæredygtighedsmærkning af fisk

• Nødvendigt med international ordning

8.9  Opsummering

Dette kan sammenfattes i et antal specifikke anbefalinger til Wilhjelm-udvalgets videre
overvejelse:

• Vi vil gerne se konkret handling, tak (mere handling end vi har set som opfølgning på
strategien fra 1995)

• Skab plads til Danmarks natur – også i havet: urørte, fredede områder til havs
(havreservater, fiskerifri zoner).

8.9.1 Økosystem-tilgang, kortlægning af havets naturtyper og brug heraf som
grundlag for beslutninger om den fremtidige forvaltning.

• Indsats over for de vigtigste trusler mod havets biologiske mangfoldighed: Eutrofiering,
forurening og kemikalier, genetisk forurening, fiskeri.

8.9.2 Kystlandskabet
Lad ikke sektor-tilgangen, som denne konference afspejler, blokere for et direkte syn på de
forskellige naturtyper. Mellem Det Åbne Land og Havet skal vi også huske at se på kysterne,
som ligeledes repræsenterer:

• Stor biologisk mangfoldighed

• Betydelig naturlig dynamik

Der skal være plads til kystområder, hvor naturens egne kræfter får lov at råde frit, som
huser en mangfoldighed af vilde planter og dyr, og hvor der er store naturoplevelser for
befolkningen.
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Anbefalinger til Wilhjelm-udvalget:

• Konkret handling, tak (mere end strategien fra 1995)

• Skab plads til Danmarks natur – også i havet

• Økosystem-tilgang, kortlægning af havets naturtyper

• Fredninger til havs (havreservater, fiskerifri zoner

• Indsats over for de vigtigste trusler Eutrofiering, forurening/kemikalier, genetisk forurening, fiskeri

Og endelig:

Glem ikke kysterne

• Stor biologisk mangfoldighed

• Betydelig naturlig dynamik

Der skal være plads til kystområder med frie naturprocesser, vilde planter og dyr og store
naturoplevelser
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9 Den biologiske mangfoldighed i havet

Ved Bent Rulle, formand, Danmarks Fiskeriforening

For fiskeriet er det vigtigste spørgsmål om en rationel ressourceudnyttelse er en trussel mod
den biologiske mangfoldighed i havet ? Svaret herpå er i princippet nej – i stedet opleves det
undertiden som omvendt : Arbejdet med at bevare den biologiske mangfoldighed udgør en
trussel mod en rationel udnyttelse af de marine ressourcer (eksempelvis kan nævnes
fredning af sæler, skarver, marsvin og fredning af havområder m.v.). Dette er naturligvis et
provokerende og forenklet svar på spørgsmålet, som dog indeholder en vis gran af sandhed.
Det er i den forbindelse vigtigt at nævne, at der i de internationale konventioner ikke alene
tales om bevaring men også om bæredygtig udnyttelse af den biologiske mangfoldighed.

Fiskeriet er naturligvis mere end noget andet erhverv helt afhængigt af den biologiske
mangfoldighed, set som et udtryk for et sundt og velfungerende økosystem, og der burde
derfor ikke være nogen konflikt mellem natur- og fiskeriinteresser. - Problemet er imidlertid
uklare definitioner af politisk ”korrekte” begreber som biologisk mangfoldighed,
bæredygtighed, forsigtighedsprincip m.v., som det er blevet moderne at anvende siden Rio-
konferencen i 1992.

Fiskerne har altid haft en naturlig, ikke formuleret, forståelse for disse begreber og har i et
vist omfang indarbejdet dem i deres erhvervsudøvelse. – Der findes en meget lang række
eksempler på hvordan fiskerne selv har taget initiativ til at beskytte fiskebestandene her skal
blot nævnes indførelse af mindste-maskestørrelser, mindstemål på fisk og skaldyr, trawlfrie
områder, redskabsudvikling/-bestemmelser med henblik på at reducere bifangst af småfisk
og af ikke-kommercielle arter o.s.v.

Det skal naturligvis ikke benægtes, at mange af disse fiskeribegrænsninger ikke alene er
blevet indført fordi fiskerne har haft en indsigt i, og en særlig ansvarsfølelse overfor,
bevarelsen af den biologiske mangfoldighed. Begrænsningerne har også været begrundet i
ønsker om at forbeholde ressourcerne for bestemte grupper af fiskere og fiskeriformer.

Tilbage står imidlertid, at fiskerne kun sjældent har høstet anerkendelse for at have indført
fiskeri-restriktioner på eget initiativ - desværre har udviklingen været den, at fiskeriet
efterhånden i natur-beskyttelsessammenhæng har fået samme status som den kemiske
industri.

Naturbeskyttelse og den megen fokus herpå i form af afholdelse af et utal af konferencer
som denne er i sig selv ikke problematisk for fiskerierhvervet under forudsætning af, at
høstning af havets ressourcer fortsat vil blive betragtet som en legitim aktivitet. Den i
realiteten meget mangelfulde viden om biologiske sammenhænge kombineret med
anvendelsen af upræcist definerede begreber, såsom forsigtighedsprincippet, indebærer
imidlertid en fare for, at sådanne konferencer vil udvikle sig til “slagmarker” for politiske
holdninger, hvor interesseorganisationernes indbyrdes styrkeforhold kan få afgørende
indflydelse. - I den forbindelse er det naturligvis problematisk, at det i offentligheden vil se ud
som om, at det er de “grønne” organisationer der har alle de gode “kort” på hånden mens
fiskeriet, har alle de dårlige “kort” (økonomiske interesser). Dette hænger naturligvis sammen
med, at fiskeriet har et ansvar, mens det er ansvarsfrit for de grønne organisationer at have
alle de ”rigtige” meninger.

Den teknologiske og økonomiske udvikling har gjort det nødvendigt - og som nævnt i
betydeligt omfang i forståelse med fiskerne - at indføre restriktioner overfor fiskeriet. Moderne



Wilhjelmudvalgets konference om
Danmarks natur

Den biologiske mangfoldighed i havet

80

fiskeri kan påvirke den biologiske mangfoldighed på økosystem-niveau men i vore farvande
næppe på artsniveau. En eventuel påvirkning på gen-niveau er mulig men vanskelig at
dokumentere.

Det er iøvrigt et fundamentalt problem for fastlæggelsen af en bæredygtig fiskeriforvaltning,
og dermed også for vurderingen af hvorvidt fiskeriet er et problem for bevarelsen af den
biologiske mangfold, at den eksisterende viden om havøkologi er mangelfuld. Der savnes
viden ikke alene om forhold på økosystem-niveau men også om elementære biologiske
forhold på artsniveau. - Som eksempel kan nævnes, at det ikke vides med sikkerhed hvor
mange stammer (arter ?) af tobis der findes i Nordsøen (i parentes bemærket er det den
mængdemæssigt set mest betydende art i Nordsøen). Dette forhindrer ikke ICES i, efter
politisk pres, at rådgive om 7 tobis-stammer, mens man slår alle torske-stammer i hele
Nordsøen, Skagerrak og Den engelske Kanal sammen og rådgiver under et. En diskussion
om fiskeriets indvirkning på den biologiske mangfoldighed forekommer i sådanne tilfælde at
være temmelig absurd.

Fiskeriet påvirker naturligvis det mængdemæssige forhold mellem arterne - et stort fiskeri af
lodde i Barentshavet har naturligvis konsekvenser for torskebestanden lige som et stort
torskefiskeri har konsekvenser for loddebestanden. Spørgsmålet er så blot, om dette kan
betragtes som et problem for bevarelsen af den biologiske mangfoldighed. - Svaret vil i
højere grad blive politisk end biologisk bestemt, efter som svaret ikke kan baseres på
hvordan naturen ser ud (pga mangelfuld viden, stor naturlig variabilitet) men på hvordan den
burde se ud (hvilket baseres på holdninger).

Fiskeriet har i princippet naturlige ikke-manipulerede ressourcer som grundlag og er derfor i
høj grad selvregulerende i modsætning til de fleste andre erhverv, hvor grundlaget i langt
højere grad kan optimeres ved brug af menneskelig snilde (tilførsel af fremmedstoffer,
indførsel af “nye” arter, produktudvikling). Når udbyttet pr. fisketime falder under et vist
niveau, er det ikke længere lønsomt at fiske, og forsøg på ved redskabsudvikling m.v. at
gøre det lønsomt er kun i beskedent omfang muligt, efter som omkostningen herved som
oftest vil stige og derved forudsætte endnu større koncentrationer af fisk, som det ikke er
muligt at fremskaffe.

Det skal ikke benægtes, at fiskeriet påvirker det marine økosystem dels ved at fjerne store
mængder fisk og skaldyr, dels ved at ændre havbunden som følge af anvendelsen af
bundslæbende redskaber og dels ved utilsigtet bifangst af havpattedyr og fugle. Hertil
kommer at fiskeriet, som anden menneskelig aktivitet, forbruger store mængder ikke-
fornybar energi. Der er således behov for, at fiskeriet forsøger at formulere en bæredygtig
naturpolitik, som også omfatter en stillingtagen til kontroversielle forhold såsom følgende :

• Bifangst af marsvin, sæler m.v. i garnfiskeriet
• Skader på havbunden som følge af anvendelsen af bundslæbende redskaber, især

bomtrawl.
• Reduktion af fødegrundlaget for andre fisk og for fugle og havpattedyr som følge af

industrifiskeri.
• Bifangst af småfisk og ikke-kommercielle fiskearter og bunddyr.

Inden man griber voldsomt ind bør man dog skele til menneskets brug af landjorden. Her har
man bevidst udryddet hundredevis af dyre- og plantearter i forbindelse med kommerciel
opdyrkning af landet, ved bebyggelse, asfaltering m.v. – En gylden middelvej bør findes så vi
ikke laver de samme dumheder i havet men heller ikke falder hen i hysteri og følelsesladet
afmagt.
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Internationaliseringen af fiskeriet kan udgøre en trussel mod den biologiske mangfoldighed,
efter som lavt omkostningsniveau kombineret med fartøjernes effektivitet og høje mobilitet
kan gøre det rentabelt at udnytte fiskebestande overalt på kloden uden det nødvendige
hensyn til bæredygtigheden. - Sådanne problemer skal naturligvis løses på internationalt
niveau, hvilket der da også i de seneste år er arbejdet på i FN/FAO-regi. 

Den største trussel mod bevarelsen af den biologiske mangfoldighed i Nordatlanten er ikke
fiskeriet men derimod andre menneskelige aktiviteter såsom seismisk skydning og især den
fortsatte forurening med specielt de miljøfremmede stoffer - en forurening som ikke kun
rammer farvande nær de industrialiserede områder men også eksempelvis Barentshavet.
Det kan i den forbindelse nævnes, at der i den regn der falder over Tromsø i perioder kan
måles koncentrationer af visse pesticider, som overstiger grænseværdierne for drikkevand.
De miljøfremmede stoffer - der udover pesticider omfatter et stort antal almindeligt anvendte
rensemidler, plastikprodukter m.v. - er under mistanke for, at kunne skade reproduktionen
hos en lang række organismer. - I betragtning af hvad formålet er med brugen af pesticider
og den dokumenterede effekt disse stoffer har på liv er der her et virkeligt godt eksempel på,
hvor forsigtighedsprincippet i langt højere grad burde finde anvendelse. 

Forsigtighedsprincippet og bæredygtighedsbegrebet er indført i fiskeriet med hård hånd af
beslutningstagerne. Hvis beslutningstagerne var lige så konsekvente og ansvarlige når det
drejer sig om andre erhverv, ville det betyde øjeblikkelig lukning af olieindustrien til søs og af
de fleste industrier, lige som landbruget ville blive tvunget til at nedlægge alle dyrefabrikker
og til at gå fuldstændigt over til økologisk drift. Hertil kommer at al bil- og flytrafik skulle
ophøre. Her er beslutningstagerne imidlertid oppe mod store økonomiske interesser samt
nogle forhold, der kunne standse deres egen hverdag og vellevned. – Så må det åbenbart
hellere koste mangfoldigheden i havet, såvel som på land, livet.

I det hele taget er det vigtigt, at der i spørgsmålet om bevarelsen af den biologiske
mangfoldighed anvendes et helhedssyn, og at der ikke kun sættes angreb ind overfor det
økonomisk set svageste led i kæden, i dette tilfælde fiskeriet, som jo naturligvis er den mest
iøjnefaldende menneskelige aktivitet med indflydelse på det marine miljø. 

Afslutningsvis vil jeg gerne benytte lejligheden til endnu engang at kritisere miljøministeren
for ikke at prioritere den mere ”usynlige” og ”besværlige” del af havmiljøet (lavere led i
fødekæden og seismisk skydning og forurening) højt nok og for i stedet at fokusere for meget
på mere populære men mindre vigtige dele af den biologiske mangfoldighed såsom fugle,
marsvin og sæler. 
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10 Biologisk mangfoldighed i landbrugslandet

Ved Poul Henrik Harritz, præsident, Danmarks Naturfredningsforening

I bogen "Praktisk landbrug. Håndbog for den danske landmand", fra året 1910, skriver en
assistent, L.P.M. Larsen, fra Landbohøjskolen ret mange sider om ukrudt, der "tilraner sig en
stor del af den Næring, som var bestemt for Kulturplanterne", og videre "En yppig
Ukrudtsflora skulde synes uværdig for det Landbrug, der har vundet renommé, og som også
er sig sit Værd og sin fremskudte Stilling Bevidst".

Året efter så Danmarks Naturfredningsforening lyset.

Hermed er aktørerne på banen og interessekonflikten trukket op. Landbrug versus natur.
Den konflikt er i bund og grund ikke ændret. Landmanden har et nyttepræget natursyn. Flere
og flere danskere et mere økologisk eller romantisk natursyn. 

Mit og Henrik Høeghs efterfølgende indlæg er -arealmæssigt om ikke andet - blandt
sværvægterne. De omhandler 66 procent af det danske areal. De fleste af de 66 procent - 54
procent af Danmark - er areal i omdrift. Det pløjes altså årligt. Vi er det land i EU der har det
mest intensivt udnyttede landbrugsareal. 5 procent af landbrugsarealet er udenfor omdrift,
typisk er det tilsåede og gødskede græsmarker. 

Selvfølgelig er det vigtigt for Wilhjelmudvalget at sætte fokus netop på landbrugslandet -
selvfølgelig er Wilhjelmudvalget derfor også nedsat af miljø- og fødevareministeren i
fællesskab.

Vi lever i et land uden bjerge. Men kravl nu alligevel op på et af vores mange højdepunkter
og se dig ud: Længst væk det blå hav, som vi har talt om. Tættere på flere skove, som vi
også har været inde på - og resten: Ja, det er landbrugslandet, hvor tre elementer falder i
øjnene - det er også dem jeg vil benytte som disposition i mit indlæg:

Det er først og fremmest de dyrkede marker der antager farve alt efter årstiden. Fra brunt til
grønt til gult… 

Udsigten er præget af meget grønt, og ser du nærmere efter er det korridorer igennem
markerne. Typisk levende hegn, men også ådale og småveje med grønne rabatter og
grøfter. Endelig er der en række små grønne pletter rundt omkring. Det er
halvnaturarealerne.

Lad mig begynde bagfra med en kort status over udvikling og trusler for de tre elementer i
landbrugslandet. 

Om et af halvnatur-områderne skrev H.C. Andersen for 141 år siden: 

"Skynd dig, kom! Om føje Aar 
Heden som en Kornmark staar".

Dengang var der ellers nok at tage af: Heden udgjorde 40 % af Jylland. I dag 2,7 %. Sådan
er det gået for al halvnatur: hede, klit, overdrev, strandeng, strandsump, ferskeng, rørsump
og mose. 
Halvnatur-typerne har stor landskabelig værdi, stor kulturarv, stort naturindhold og høj 
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biologisk diversitet, fordi de ofte er næringsfattige og i et sådant miljø trives konkurrencen og
det har ledt til den største artsdannelse. Derfor bør halvnaturen være uhyre interessant for
Wilhjelmudvalget. 

Der er ingen grund til at begræde at der i dag er kornmarker hvor heden engang lå. Også
landbruget har udviklet sig, men der er grund til at være bekymret over, at halvnaturarealerne
i dag er få og små, ligger spredt og påvirkes af driften på markerne. Samlet udgør de ni
procent af det danske areal og omfatter størstedelen af den terrestriske biologiske diversitet i
Danmark. De har tilmed international betydning: Af de nationale ansvarsarter er 61 knyttet til
halvnaturen og stort set udelukkende til disse. Skovene huser kun 17 arter. I global
sammenhæng er halvnaturarealerne vigtigere at beskytte end vores skove! 

Vi kan glæde os over at den arealmæssige tilbagegang nu er standset. Det er sket efter 300
års nedtur. Men kvaliteten af halvnaturen er ikke forbedret. Truslerne mod områderne er
tilgroning på grund af for længst ophørt græsning og høslæt, og eutrofiering enten direkte i
form af gødning eller diffus eutrofiering.

Fragmenteringen er i dag så udbredt, at en række arter i dag kun overlever i bestemte egne
fordi de kan leve langs vejenes viadukter eller på gravhøje. Flere arter er udryddet og kan
ikke genindvandre i vores halvnatur på grund af fragmenteringen.

Det er derfor væsentligt at se på det andet element i landbrugslandskabet: Korridorerne.
Levende hegn, grøfter, småbevoksninger og markveje - i alt ca. et par procent af landet. I
dag er de ofte uden særlig biologisk værdi, da de er stærkt påvirket af driften på de marker
der omgiver dem. 

Jordbearbejdning på klods hold, vindafdrift af sprøjtemidler og gødning ødelægger
muligheden for et specialiseret plante- og dyreliv. Korridorerne kan dog give redeplads for en
række af agerlandets fuglearter, ligesom hare og agerhøns veksler mellem dem og
halvnaturarealerne og markerne. 
Det er trist at de eneste biotoper, der reelt kan skabe basis for en genindvandring af arter til
halvnaturområderne i dag mest tjener som opholdssteder for få arter, ikke mindst udsatte
fasaner og agerhøns.

Før i tiden var holdningen klar. Praktisk landbrug tilsagde at man "så vidt ens Magt rækker
sørger for at holde skel, diger, mergelgrave og andre omgivelser fri for ukrudt". I 1910
foreslås det at man slår sig sammen flere landmænd og aflønner en "dertil egnet mand".
Tiderne er skiftet. Arealmæssigt er også tilbagegangen af levende hegn vendt, så der i dag
plantes flere og flere - men der går årtier før de får en større betydning biologisk. Det er også
beklageligt, at der ikke konsekvent benyttes hjemmehørende og egnstypiske træer og buske
i de nye hegn, for slet ikke at tale om de lommer til det jagtbare vildt der gives tilskud til. 

Lad mig til sidst sætte fokus på det tredje element i landbrugslandet: Dyrkningsfladen.
Ved første øjekast er her ikke meget at komme efter: Monotonien hersker. Ikke engang én
procent af Danmarks beskyttelseskrævende arter har de dyrkede marker som levested. Der
er dog planter - ukrudt forstås - jordbundsdyr, svampe, bakterier og hvirvelløse dyr hvor
dyrkningsfladen er væsentlig. Sanglærke, agerhøne, mus, småfugle, rovdyr, hare og rådyr
benytter marken som et af flere områder i fødesøgningen.

Hovedårsagen til det ringe biologiske indhold i dyrkningsfladen skyldes først og fremmest
brugen af pesticider. Det kan ses ved sammenligning med økologiske brug. 

Hvordan får vi så sikret den biologiske mangfoldighed derude i halvnaturen, i korridorerne og
på dyrkningfladen?
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Det har Danmarks Naturfredningsforening en række gode ideer til.

Allervæsentligst er at bevare den natur vi stadig har i landbrugslandet. Det gælder først og
fremmest klitterne, hederne, overdrevene, moserne og engene. Det er i de gamle
naturområder ligevægten er opnået og mangfoldigheden størst. 

De eksisterende halvnaturarealer skal have væsentlig bedre betingelser end i dag. Det
betyder at den direkte ødelæggelse af dem i form af gødning og sprøjtning skal ophøre. Det
kan jo i dag finde sted i de såkaldt paragraf 3-beskyttede områder, hvis det blot er en
videreførelse af hidtidig praksis. Beskyttelsen skal udvides så den forbyder enhver form for
gødning af områderne eller sprøjtning. 
Som sagt er tilgroning et andet stort problem for en række af de lysåbne arealer. Derfor bør
naturplejen intensiveres. Bedst ville det være, hvis den tidligere afgræsning og høslet blev
genoptaget - men det er der intet der tyder på vil ske af sig selv. Alternativt kan manuel
høslet råde bod på tilgroningen, ligesom uønsket opvækst skal fjernes.

Også når det gælder korridorerne er det vigtigste af bevare de eksisterende. Et gammel
levende, bredt hegn har en biologisk værdi som et nyt ikke vil få de første mange år. Skal
korridorerne virke som egentlige spredningsveje er det nødvendigt at de har en vis bredde.
Derfor skal der udlægges brede, dyrkningsfri bræmmer på hver side. Kun på den måde kan
de små naturområder styrke og supplere hinanden, ligesom korridorerne i sig selv kan få en
biologisk værdi.

Naturgenopretningen skal fortsætte og øges. Skal vi blot leve op til vores internationale
forpligtelser er selv tilskrivningen på 80 millioner kroner årligt næppe tilstrækkelig. Den
forpligtende beskyttelse omhandler jo kun forholdsvis få arter og levesteder. Den knapt så
forpligtende beskyttelse er løftet fra Rio om at bevare den biologiske mangfoldighed. Det er
den udvalget skal gøre så konkret som muligt. Når Wilhjelmudvalget er færdig til sommer vil
der komme klarere bud på hvordan naturbeskyttelse og biologisk mangfoldighed kan opnås -
og dermed vil naturgenopretningen også få fastere rammer at arbejde under - og
synergieffekten sammen med andre beskyttelsesinstrumenter vil forhåbentlig forstærkes.

Den fri dynamik og succession bør være elementer der i fremtiden får større plads i
naturgenopretningen. Det er for øvrigt en særdeles billig måde at naturgenoprette på.

At forbigå dyrkningsfladen i et oplæg om sikring af biologisk mangfoldighed i landbrugslandet
ville være at flygte fra opgaven.

Næringsstofkredsløbet er stadig problematisk. I forhold til landbrugslandets
artsmangfoldighed er der især ammoniakfordampningen der lokalt udgør et særdeles stort
miljøproblem i husdyrtætte områder. Tålegrænserne for en række af de næringsfattige
naturtyper i halvnaturen er overskredet. Landbrugets gennemsnitstal, der viser at det går den
rigtige vej, kan ikke bruges for her er ofte tale om lokale miljøproblemer. Men selv
gennemsnitstallene, der viser hvordan ammoniakfordampningen vil nedsættes i forbindelse
med vandmiljøplanerne, afslører jo at vi på landsplan ikke når de 58.000 tons i 2010, der ikke
vil eliminere, men blot halvere arealer hvor tålegrænserne overskrides.

Alle grønne organisationer efterlyser derfor en ammoniakhandlingsplan - der burde have
været færdig for længst.
   
Pesticidtrykket skal dæmpes på dyrkningsfladen. Bicheludvalgets anbefaling om en 80
procents reduktion bør være et skridt på vejen. 
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Landmanden er naturforvalter siger landbruget, men naturen forvaltes endnu ikke
tilstrækkelig godt. Den sikrer ikke mangfoldigheden. Landmanden bør have pligt til at pleje
paragraf 3-områderne - altså landbrugslandets tilbageværende naturperler. Der skal samtidig
ændres i landbrugsstøtten så det bliver rentabelt at sætte dyr på græs uden gødskning.

Her til formiddag har vi hørt fra Jeff McNeel fra IUCN, at det mest effektive instrument til at
fremme den biologiske mangfoldighed er at fjerne tilskud (subsidier), som modarbejder
biodiversiteten og indføre tilskud, der fremme biodiversiteten. Derfor mener DN, at
landbrugsstøtteordningerne via landdistriktspolitikken og cross-compliance skal indrettes, så
landmændene får en naturpligt for at modtage tilskud. Det kunne eksempelvis være i form af
pligt til at afsætte en bestemt procentdel af dyrkningsfladen til permanent naturareal.

Det økologiske jordbrug indeholder af natur en række elementer der øger mangfoldigheden i
landbrugslandet. Næringsstofhusholdningen er væsentlig mere restriktiv og pesticiderne er
lagt på hylden. Det er to kæmpeskridt i mere mangfoldig retning.

Lad mig også her nævne at de økologiske brug:

• har fem gange så mange planter på arealerne. 57 procent flere arter,
• har 25 procent flere fugle i markskellene. 44 procent flere fugle efterår og vinter på

markerne. Der yngler 2,2 gange så mange lærker som på konventionelle brug.
Ynglesucessen er højere.

• har flere hvirvelløse leddyr på markerne - og tre gange så mange sommerfugle. Der er 1-
5 gange flere edderkopper - dobbelt så mange arter.

• har en øget mangfoldighed i forhold til konventionelle brug på selve dyrkningsfladen.
Men også i hegnene er diversiteten større end på traditionelle brug.

• har regler der sikrer flere forskellige afgrøder, sædskifte og et større græsareal. Det giver
alt sammen øget mangfoldighed.

Og som det måske mest opløftende så er de økologiske regler flere steder i udlandet
udbygget så egentlige naturhensyn indgår i dem. Det gælder eksempelvis i Schweiz hvor
fem procent af det økologisk dyrkede areal skal være natur. I England skal en økolog - ud
over de velkendte økolgiske grundregler - leve op til en række krav.

Eksempelvis må levende hegn og diger ikke fjernes, særlige græsarealer må ikke pløjes op,
vigtige vådområder må ikke drænes og kulturspor skal bevares. 
Den økologiske dyrkningsform udvidet med en række krav til natur er vejen frem til øget
mangfoldighed i landbrugslandet. Økologien skal altså fortsat fremmes herhjemme - og
samtidig skal det konventionelle landbrug have en form for naturpligt som betingelse for en
del af landbrugstilskuddet. 

Dengang mangfoldigheden var så rigelig i landbrugslandet - for et par hundrede år siden fik
landmændene præmier for at dyrke heden op. En af dem Landhusholdningsselskabet
indstillede til hæder var en fattig jysk husmand, der - som så mange andre - fik præmien
overrakt af sin sognepræst. Præsten sagde ved den lille højtidelighed: "Sognet er stolt af
Dem for den bedrift De med Guds hjælp har skabt Deres familie her på heden". Husmanden
takkede pænt præsten, men tilføjede så: "hvad hjælpen angår, så skulle De nu have set
ejendommen dengang, da Vorherre var end om den".

I dag er opgaven en øget biologisk mangfoldighed. Det klarer Vorherre eller landmanden nok
næppe alene. Lidt hjælp må der til. Lad os håbe den bl.a. kan komme fra Wilhjelmudvalget.
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11  Den biologiske mangfoldighed i landbrugslandet

Ved Henrik Høegh, 1. viceformand, De Danske Landboforeninger

Tak for, at jeg har fået muligheden for her at komme med nogle af mine og mine
landmandskollegers syn på den biologiske mangfoldighed i landbrugslandet.

Når jeg skal fortælle om biologisk mangfoldighed må jeg tage udgangspunkt i en natur, som
er en blanding mellem kultur og natur - da vores landskab i dag i høj grad er præget af
generationers agerbrug. Vi påskønner mange af de påvirkninger, som vores forfædre har
haft på naturen. Selv en egentlig ”forarmning” af naturen som heden, forbinder vi i dag med
en vigtig naturtype at bevare.

Naturen er og skal være noget dynamisk, som skal have lov til at ændre sig i samspil med
teknologiens udvikling. Naturen er noget, som vi fortsat skal have mulighed for at betvinge og
drage nytte af til produktion af fødevarer. Det har vi gjort i årtusinder, og det rummer historien
mange eksempler på. 
Opdyrkningen af heden i forrige århundrede er bare et af dem, og fælles for dem alle er, at
de uundgåeligt vil påvirke den vilde flora og fauna og den biologiske mangfoldighed.

For os som landmænd er målet derfor ikke nødvendigvis at bevare netop de vilde planter og
dyr, vi har nu, men at sikre et rigt dyre- og planteliv i landbrugslandet. Dette mål er indeholdt i
vore retningslinjer for Godt landmandskab, som vi netop har revideret.
Men hvordan er situationen egentlig, hvilke muligheder har vi, og hvilke betingelser må vi
stille?

11.1  Godt Landmandsskab
Landbruget har i 1996 formuleret fælles retningslinier for produktionen med titlen Godt Land-
mandskab 2000. 

Godt Landmandskab omfatter hensyn til 
• kvalitet, miljø, dyrevelfærd 
• sundhed, energi, arbejdsmiljø 
• samt landskabspleje og økonomi. 

Målsætningen på naturområdet er sammenfattet som følger: 
”Vi vil sikre et værdifuldt landskab og en opretholdelse af den biologiske mangfoldighed.
Landskabspleje omfatter etablering og vedligeholdelse af læhegn, lægivende
løvtræbeplantninger, vildtremiser, randzoner, våde enge mv. ”

I Godt Landmandsskab har vi målsætninger for:

Godt Landmandsskab har bl.a. retningslinier for hvordan vi:

• Plejer vores natur og skaber nicher og biotoper
• Holder hus med næringsstofferne
• Minimerer brugen af pesticider
• Placerer bygninger i landskabet

Naturhensyn skal integreres i landbrugsdriften
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Man kan let få det indtryk gennem pressen, at landbruget ene og alene er ude på at score
profit på bekostning af miljøet og naturen. 

Selvfølgelig ønsker vi at drive et landbrug, som kan give den enkelte landmandsfamilie en
god tilværelse – økonomisk og arbejdsmæssigt. Men vi er også meget optaget af
landbrugslandet og natur, hvor vi jo har vores hverdag. Og vi er alle meget optaget af, at vi,
når vi forlader erhvervet, kan overdrage vores landbrug – inklusiv naturarealerne – til næste
generation i samme eller bedre tilstand, end da vi selv startede.

For os deler landbrugslandet sig i 2 overordnede områder:

1) Det dyrkede landbrugsland
2) Halvkulturarealerne

Når vi taler biodiversitet, er der ingen tvivl om, at indsatsen bør koncentreres om
halvkulturarealerne. 

Ved en indsats på disse arealer kan vi være med til at sikre den biologiske mangfoldighed,
mens en indsats på det dyrkede landbrugsland ikke i så stort omfang drejer sig om den
biologiske mangfoldighed, men i større omfang om antallet inden for de enkelte arter.

Vi er selvfølgelig og skal nok i øget omfang være opmærksomme på, at dyrkningen af
landbrugslandet har indflydelse på naturområderne.

11.2  Det dyrkede landbrugsland

Lad mig starte med at komme med nogle betragtninger om det dyrkede landbrugsland.

Som allerede nævnt ønsker vi at drive et landbrug, som kan give den enkelte
landmandsfamilie en god tilværelse – økonomisk og arbejdsmæssigt. Det betyder, at vi må
respektere, at det på de dyrkede arealer er vores afgrøder, der vinder, når det gælder lys,
vand og næringsstoffer. Det gælder både det konventionelle landbrug og det økologiske
landbrug.

De dyrkede marker vil således være præget af produktive afgrøder, hvor de indsatte
ressourcer bliver omsat i en optimal og sikker produktion. 

Dette skema viser nogle af de mange interesser, som landmanden har på de dyrkede
arealer:

Landmandens interesser:

• Dyrkning
• Sammenhængende ager
• Omkostningsbesparelser
• Dyrkningssikkerhed
• Artsbeskyttelse
• Jagt og vildtpleje
• Kulturhistoriske minder
• Landskabets fremtoning
• Indpasning af bygninger i landskabet
• Muligheder for nyskabelser
• Integreret rådgivning
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Der er mange, som for tiden er meget optaget af landbrugets miljø- og naturbelastning.
Nogle går endog i den vildfarelse, at de tror, at landbrugets negative påvirkning er stigende. 

Det er og bliver en vildfarelse, idet miljø- og naturbelastningen er vendt. Det skyldes 

• dels reguleringen af miljøforholdene på de dyrkede arealer, hvor vi bl.a. har de to
vandmiljøplaner og de to pesticidplaner, 

• dels den større bevidsthed om miljø- og naturforhold hos os landmænd.

På pesticidområdet er vores holdning, at man i Bicheludvalget i store træk har behandlet
konsekvenserne for landbrugslandet ved en pesticidanvendelse og set på, hvorledes der bør
handles i de kommende år. 

Som eksempler inden for pesticidområdet vil jeg vise et par overheads, der viser udviklingen
i belastningstal for fugle og pattedyr samt fuglebestanden på økologiske og traditionelt
dyrkede landbrug (figur 13.1, 13.2 og 13.3).

På kvælstofområdet har vi også opnået store fremskridt til fordel for miljøet såvel som
naturen. 

Kvælstofudvaskningen fra rodzonen er faldet, hvilket vil være med til at forbedre
biodiversiteten i vandløb, fjorde og havet – selvom det er en proces, der tager mange år
(figur 13.4).

Ammoniakfordampningen fra landbruget er faldet kraftigt. Vi har i landbruget, når
vandmiljøplan II er fuld implementeret, reduceret kvælstoffordampningen med knap 40, og vi
vil fortsat arbejde på at reducere ammoniakfordampningen yderligere.

Umiddelbart mener vi ikke i landbruget, at der er behov for yderligere generelle reguleringer. 

Vi mener, at man i meget større udstrækning skal prioritere behov og indsats i kommende
reguleringer. Man vil helt sikkert kunne få meget mere miljø og natur for pengene ved at
målrette indsatsen fremfor ved at fortsætte med at stramme de generelle regler.

Det kan f.eks. komme på tale at arbejde med forbindelseslinier eller korridorer til at forbinde
naturområder. I sådanne situationer er vi interesseret i, at hvis sådanne skal placeres, da
skal der tages hensyn til markernes generelle arrondering.
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Figur 13.1.
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Figur 13.2.
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Figur 13.3



Wilhjelmudvalgets konference om
Danmarks natur

Den biologiske mangfoldighed i landbrugslandet

92

Figur 13.4

11.3  Halvkulturarealer som overdrev, enge m.v.

Der er allerede i dag gennemført en del udpegninger for derved at beskytte sådanne
områder.

Eksempelvis kan nævnes følgende udpegninger.

Mange slags udpegninger, bl.a.:

• Skovrejsningsområder
• Drikkevandsområder
• Vådområder
• Kystzone
• Vandløb og søer
• Byvækst, infrastruktur og tekniske anlæg
• § 3 områder
• Fredede områder
• Naturgenopretning
• Habitat-, fuglebeskyttelses- og Ramsarområder
• SFL-områder

Vi har en forventning om, at størstedelen af disse udpegninger er foretaget på de såkaldte
”halvkulturarealer”, som omfatter enge, overdrev, habitatområdre, fuglebeskyttelsesområder
m.v. Vi har dog behov for at få klarlagt, hvor stort det reelle antal ha er, som er omfatte af
forskellige udpegninger – og hvorvidt der er sammenfald i forbindelse med de enkelte
udpegninger.
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På halvkulturarealerne kan man se på, hvad der skal iværksættes for at sikre
naturbeskyttelse og biodiversitet. Hvis der opstår situationer, hvor der er behov for ændring
af den gældende landbrugsdrift, bør eventuelle indskrænkninger i landmandens rettigheder
ske mod kompensation. Eksempelvis kan nævnes fratagelse af muligheden for indregning af
arealet i bedriftens harmoniareal.

Det er vigtigt, at vi i forbindelse med den fremtidige indsats til beskyttelse af naturen ser på
alle årsagssammenhænge. Jeg kan eksempelvis nævne, at der har været meget fokus på
kvælstofpåvirkningen som årsag til, at hederne går fra lyng til græs. Rent historisk er der
eksempler på, at lyngen er erstattet af græs uden at det direkte kan sammenkædes med
øget tilførsel af kvælstof. Eksempelvis betyder plejen af hederne også meget for lyngens
udbredelse. Det er derfor vigtigt, at vi i forbindelse med Wilhjelmudvalgets arbejde får kortlagt
og analyseret alle påvirkninger, således at vi har et godt fagligt grundlag som udgangspunkt
for vores anbefalinger. 

Ammoniak og lokalisering af husdyrbrugsbedrifter er et vigtigt element, som vi er meget
opmærksomme på i landbruget, og som vi er parat til at diskutere. Jeg synes dog, at der her
er behov for at slå fast, at svineproduktionen ikke er den eneste aktivitet i samfundet, der
bidrager til afsætningen af kvælstof på danske landområder.

Afsætningen af kvælstof på danske landområder
Tons N Procent

Den samlede kvælstofdeposition 67.300 100
- fra kvælstofilter 23.700 35
- fra udenlandsk emitteret ammoniak 9.100 14
- fra dansk emitteret ammoniak (landbruget i alt) 34.500 51
- fra amoniak fra dansk svineproduktion 11.900 18

11.4  Konklusion

Landbruget vil gerne medvirke til at fremme naturbeskyttelsen.

Beskyttelse af naturen

• Fremme den biologiske mangfoldighed
• Skabe et værdifuldt, egnskarakteristisk landskab
• Beskytte naturområder, vandløb, gravhøje m.v. ved en skånsom drift
• Tilstræbe sammenhæng mellem naturområder, småbeplantninger, randzoner, hegn m.v.

Det er dog meget vigtigt, at man i forbindelse med den fremtidige naturbeskyttelse tager
hensyn til de forskellige arealerkonflikter, som vi har i det åbne land.

Natur og kulturlandkskab – arealkonflikter:
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• Afgørende om man taler om
   - de maginale jorder med begrænsede dyrkningsinteresser eller
   - de værdifulde landbrugsjorder

Landbruget er positiv overfor en overvågning og beskyttelse af værdifulde naturtyper. Det er
dog nødvendigt med en forståelse hos landmændene for, at det netop er naturtypen på hans
arealer, som skal beskyttes. Hvis der skal foretages regulering bør dette ske ud fra et
dokumenteret behov og mod kompensation.

Konklusion

• Positive overfor overvågning af værdifulde naturtyper
• Forståelse hos landmændene er nødvendig
• Regulering, hvor der er dokumenteret behov
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12 Spørgsmål til fordragsholderne

12.1 Spørgsmål, svar og bemærkninger knyttet til indlæg fra Chief
Scientist Jeff McNeely, IUCN, og professor Peder Agger,
Naturrådet

Spørgsmål fra Rikke Lundsgaard, Danmarks Naturfredningsforening:
Kan man i bestræbelserne for at sikre og fremme den biologiske mangfoldighed nøjes med
at beskytte, pleje og genoprette "randarealer". Kan man fx i landbrugslandet nøjes med at
beskytte og pleje halvkulturarealer og småbiotoper men undlade at gå ind på selve
dyrkningsfladen?

Svar fra Jeff Mcneely; IUCN:
Det er essentielt med en sammenhængende tankegang og planlægning. En stor del af
biodiversiteten er knyttet til arealer, som ikke er "randarealer", ligesom der fx også i byerne er
en stor biodiversitet.

Spørgsmål fra Martin Vestergaard, Cowi:
En række oversøiske områder, fx De Canariske Øer og Ny Caledonien, er ikke omfattet af
EF´s Habitatdirektiv uagtet, at disse områder hører under EU-lande. Er det ikke en alvorlig
mangel?

Svar fra Jeff McNeely, IUCN:
Det er vanskeligt at få franskmænd til at ændre holdning. Men jo, naturligvis er det en
mangel.

Bemærkning fra Arne Schiøtz, WWF:
Hvad angår de oversøiske områder, kan man i en dansk kontekst med lige så god ret nævne
Grønland. Men imidlertid er hverken de franske oversøiske besiddelser eller de danske
relevante for denne konference, der har et mere nationalt sigte.

Spørgsmål fra Bo Larsen, Landbohøjskolen:
1) Er vi ikke nødt til at spørge: Biodiversitet for hvem? Jeg opfatter diskussionen sådan, at

det meget handler om, hvad den nuværende generation, og navnlig den nuværende
vestlige generation, opfatter som biodiversitet. Vi må i højere grad tænke på biodiversitet
for lokalbefolkninger og fremtidige generationer.

2) Det er problematisk at diskutere biodiversitet i forhold til begrebet autentisitet. For hvad er
det, vi skal beskytte i et kulturlandskab?

3) Endelig er vi nødt til at se beskyttelsesindsatsen i relation til de globale klimaforandringer.
Måske kan de såkaldt "invasive arter" i højere grad vise sig at være en nødvendighed
snarere end den trussel, de opfattes som i dag.

Svar fra Peder Agger, Naturrådet:
Det er tre store spørgsmål, som jeg ikke her udtømmende kan besvare. Men det er klart, at
vi skal overveje "for hvem" denne beskyttelse af biodiversiteten sker. I sine yderpunkter
kunne svaret rumme på den ene side "romantikeren" og på den anden "producenten".
Naturligvis skal der være en god dialog med lokalbefolkningen og løbende skal der være
opmærksomhed på processerne, herunder hvornår top-down og bottom-up og
kombinationer af disse processer er den rette fremgangsmåde. Vi skal desuden løbende
bestræbe os på at finde balancen mellem på den ene side en "religiøs" baseret
naturbeskyttelse og en "videnskabelig" baseret. Endelig er det oplagt stedse at søge mulige
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"win-win"-situationer, hvor fx naturbeskyttelse og bevarelse af kulturlandskaber kan gå hånd i
hånd.

Svar fra Jeff McNeely, IUCN:
I forbindelse med mit arbejde i Nepal er det min opfattelse, at sigtet med at beskytte
biodiversiteten bragte helheden tilbage i den lokale tankegang og at dette stemte ganske
godt overens med artikel 8 j) i Biodiversitetskonventionen ("Hver kontraherende part skal, så
vidt muligt og alt efter omstændighederne med forbehold for partens nationale lovgivning
respektere, beskytte og bevare viden, nyskabelser og praksis, der findes hos indfødte og
lokale samfund med en traditionel levevis, som har betydning for bevaring og bæredygtig
udnyttelse af den biologiske mangfoldighed, og fremme udbredt anvendelse af viden,
nyskabelser og praksis af denne art, med indehavernes godkendelse og deltagelse, og
anspore til retfærdig fordeling af fordelene ved udnyttelsen af viden, nyskabelser og praksis
af denne art."). Hvad angår invasive arter, opfatter jeg sådanne som arter, der ødelægger
produktion og økosystemer.

12.2 Spørgsmål, svar og bemærkninger knyttet til indlæg fra biolog
Karsten Thomsen, Nepenthes, og direktør Jan Søndergaard,
Dansk Skovforening

Spørgsmål fra Bo Larsen, Landbohøjskolen:
Tak for to konstruktive indlæg, hvor begge fremhæver naturnær skovdrift som vejen frem.
Det er en god idé, men vi mangler at få begrebet tilstrækkelig godt defineret i forhold til
praktisk anvendelse. Der rejser sig samtidig flere spørgsmål som fx, hvor store arealer skal
udlægges som urørt skov? Hvad må det koste? Derudover ser jeg natur- og
kultursentimentaliteten som et problem. Endelig må de forventede ændringer i klimaet føre til
overvejelser om at etablere robuste skove, tilpasningsdygtige skove, hvor der også
anvendes udenlandske provinienser.

Svar fra Jan Søndergaard, Dansk Skovforening:
Jeg kan bekræfte, at der er mangel på redskaber hos praktikerne, så denne
tilpasningsdygtige skov kan etableres, ligesom der mangler viden om naturnær drift.

Svar fra Karsten Thomsen, Nepenthes:
PROSILVA er en forening til fremme af naturnær drift, hvor en del viden er opsamlet. I dag
har vi knap nok naturskov i Danmark. Nepenthes foreslår udlagt 10% skov uden hugst.

Michael Stoltze, Danmarks Naturfredningsforening:
Statsskovbruget kører med økonomisk underskud, men skatteyderne får noget for de penge,
der finansierer statsskovdriften i form af rekreative værdier, naturværdier osv. Også de
private skovejere vil have penge. Er det ikke rimeligt, når Danmarks befolkning er så glade
for skovene, at betragte tilskud som hjælp til privat skovbrug med henblik på at producere
rekreative værdier og naturværdier?

Jan Søndergaard, Dansk Skovforening:
De private skove er ikke på de årlige finanslove sådan som statskovene. Skovene er
samtidig forskellige og fremskridt opnås næppe gennem generelle ordninger og
pointsystemer. Brug individuelle forhandlinger og få på den måde mere for pengene. 
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12.3 Spørgsmål, svar og bemærkninger knyttet til indlæg fra
generalsekretær Kim Carstensen, WWF, og formand Bent Rulle,
Danmarks Fiskeriforening

Spørgsmål fra Carsten Krog, Danmarks Fiskeriforening:
WWF nævner fredning af havområder, men man kan ikke sammenligne situation på havet
med situationen på land. Arterne, fx marsvin, flytter sig ganske meget mere. Som
udgangspunkt er fiskeri umuligt uden at være bæredygtig. Men jeg vil give Kim Carstensen
ret i, at kontakten mellem fiskerierhvervet og de grønne organisationer er for ringe, og derfor
er der mange misforståelser.

Svar fra Kim Carstensen, WWF:
Jeg er enig i, at situationerne på hhv land og vand er forskellige. Jeg erkender også, at vores
viden i dag er ringe, men vi ved trods alt en del vedr. bundforhold o.l. Enig i at dialogen må
forbedres.

Spørgsmål fra Michael Grell, Dansk Ornitologisk Forening:
Jeg synes, at fisk smager dejligt og ser gerne, at vi også fremover kan spise fisk. Enig i, at
dialogen mellem organisationerne skal forbedres. Men hvorfor nævner Bent Rulle ikke de
eksisterende problemer med bifangst af fugle? Er det ikke et problem?

Svar fra Bent Rulle, Danmarks Fiskeriforening:
Jeg synes også, at fugle smager dejligt. Jeg er enig i, at samarbejdet mellem
organisationerne skal forbedres. Vi har i 5 år samarbejdet med Danmarks
Fiskeriundersøgelser om indsamling af fugle. DFU har været med på fartøjer. Så vi synes, vi
har gode tal, der belyser denne problemstilling. Men DFU har ikke villet anerkende
resultaterne. I kan få tallene fra os.

Spørgsmål fra Bent Hansen, Dansk Amatørfiskeforening:
Hvilken påvirkning har den omfattende dræning fra landbruget på forholdene for fiskeriet?

Svar fra Bent Rulle, Danmarks Fiskeriforening:
Vi ved for lidt om konsekvenserne på havet - også for de kommercielle arter. Og jeg må
indrømme, at vi mangler videnskabsmænd, biologer og videnskabelige undersøgelser. De
biologer, vi har, er gode - rigtig gode, men vi har brug for flere. I de strategier, der rækker
frem mod 2003 er der peget på behovet for mere viden. Der er meget, vi ved alt for lidt om, fx
seismisk gydning (?), elkablers betydning for havmiljøet osv. Der er ganske enkelt
gennemført for få undersøgelser, og der er for lidt forskning på havområdet.

12.4 Spørgsmål, svar og bemærkninger knyttet til indlæg fra
præsident Poul Henrik Harritz, Danmarks Naturfredningsforening,
og 1. viceformand Henrik Høegh, De Danske Landforeninger: 

Spørgsmål fra Anna Bodil Hald, Danmarks Miljøundersøgelser:
Pas på ikke at bagatellisere ammoniakfordampningen fra svineproduktionen, idet det er den
lokale belastning, der er interessant.
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Svar fra Henrik Høegh, De Danske Landboforeninger:
Det er jeg enig i. Vi vil gerne diskutere lokalisering af svinebedrifter, hvor vi er klar over
problemet i forhold til mange landsbyer. Og vi har iværksat en række initiativer, der sigter
mod begrænsning af udslippet af ammoniak.

Spørgsmål fra Poul Henrik Harritz, Danmarks Naturfredningsforening:
Det er næppe nok at regulere ammoniakudslippet i forhold til landsbyerne. Vi er også nødt til
at se på påvirkningen af naturområderne.

Svar fra Henrik Høegh, De Danske Landboforeninger:
Jeg synes først, vi skal sikre en stor reduktion af den generelle ammoniakbelastning,
dernæst vil vi gerne tale om lokaliseringen.

Spørgsmål fra Thomas Færgeman, Danmarks Naturfredningsforening:
Landbrugsproduktionen afspejler samfundets ønsker. Subsidier udtrykker vel, hvad
samfundet vil have. Vi synes, man skal indføre en slags naturpligt som en betingelse for at få
subsidier.

Svar fra Henrik Høegh, De Danske Landboforeninger:
Jeg er overbevist om, at de direkte tilskud vil falde, og at tilskud til det multifunktionelle
landbrug vil øges. Med de sidste tilskud tror jeg, vi kan komme til at trække på samme
hammel, men vær forsigtig med at stille yderligere krav til hektartilskuddene.

Spørgsmål fra Anna Bodil Hald, Danmarks Miljøundersøgelser:
Godt landmandskab er en god idé, navnlig hvis det kunne føre til, at vi i højere grad får
naturen og beskyttelsen af naturen med ind i tankegangen. I hvilket omfang tager landmænd
det alvorligt, at også naturen skal indgå i overvejelserne af driftens tilrettelæggelse? Fx ser
man af og til vejkanter - der i øvrigt offentligt ejede vejalen - oppløjet og sprøjtet med round-
up. Er det godt landmandskab?

Svar fra Henrik Høegh, De Danske Landboforeninger:
Godt landmandskab er en målsætning, vi er stolte af. Den indgår i rådgivningen. Men der er
mange, der ikke lever helt op til målet. Uden mål finder man næppe vejen, og vi er inde i en
positiv udvikling. Det er et uheldigt eksempel, det med vejkanterne, men vi har også brådne
kar hos os.

Spørgsmål fra Anders Christiansen, Friluftsrådet:
Har landbruget tænkt over at række hånden frem med henblik på at modtage rådgivning fra
andre organisationer?

Svar fra Henrik Høegh, De Danske Landboforeninger:
Vi har allerede samarbejde i gang med i hvert fald Dyrenes Beskyttelse i forbindelse med
husdyrvelfærden, med Friluftsrådet og andre om Spor i landskabet og med arkitektskolen i
Århus vedr. æstetik og landskab. Også andre skal være velkomne.
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13 Opsamling og afrunding

Ved direktør Nils Wilhjelm, formand for Wilhjelmudvalget

 
Denne konference er usædvanlig på flere måder. Den vil slutte før tid. Det kan man tage
som et godt tegn eller som et dårligt tegn. Nu skal det jo siges, at noget af den tid vi har
vundet ind er den tid, hvor ministeren ellers ville have talt, og det tror jeg, vi alle er kede af.
Dels er Svend Auken altid meget spændende at høre på, og derfor ville det have været
interessant at høre netop, hvor regeringen står i dag i disse spørgsmål.
Men jeg synes, konferencen har været interessant på en anden måde, nemlig den, at den
har været holdt i en utrolig fordragelig tone, den har været konstruktiv i debatten. Der har
måske ikke været ret mange spørgsmål, og det er selvfølgelig noget, man kunne undre sig
lidt over: Hvorfor er der ikke flere spørgsmål? Jeg tror et af problemerne er, at vi har skudt
meget, meget bredt med temaerne i dag. Derved bliver de ikke så koncentrerede og dermed
heller ikke så oplagte (måske) at gå ned i substansen, ned på detaljerne, hvor det er
nemmere at skabe debatten.

Jeg tror også det hænger sammen med, at der - som vi hørte om til at begynde med på
konferencen i dag - er 62 procent af befolkningen, som er optaget af og har en positiv
forståelse for udviklingen i de spørgsmål, som vi debatterede her. Det afspejler sig også i høj
grad i sammensætningen af jer konferencedeltagere her i dag. Jeg tror vi på dette område er
i en brydningstid, hvor der er en større gensidig forståelse, hvor der er en indre konflikt i
virkeligheden, hvilket jo er et af de sundeste tegn på, at der senere hen kan findes løsninger
på disse områder; for uden en egentlig god, folkelig opbakning i disse spørgsmål ved vi
også, at vi ikke får politikerne til at reagere på den rigtige måde.

I så henseende synes jeg, at konferencen også på dette område har afspejlet det, som vi
føler i Wilhjelm-udvalget, nemlig at det er konstruktive debatter vi kan føre, der er ønsker om
at nærme sig nogle problemstillinger og nogle løsninger i fællesskab og i fælles forståelse.
Men én ting afspejler konferencen også i dag, og det er et utroligt behov for viden -
undersøgelser på en lang række områder, som skal understøtte det rent faglige i
spørgsmålet om at finde ud af, hvad så også løsningerne er. Flere har været inde på det.
Bent Rulle har været inde på det, og det er helt oplagt, at det vil blive et tema, som vi vil
prioritere højt og ønske, at der skal ske en opprioritering af i den offentlige sektor mht.
allokering af midler til at få gennemført langt flere undersøgelser, således at disse vigtige
spørgsmål omkring biodiversitet og naturbeskyttelse også ligesom kan finde en platform af
saglighed i debatten. 
Noget af det mangler vi. Vi savner det også i udvalget; men udvalget har desværre
tidsmæssigt ikke en sådan udstrækning, at vi kan få gennemført ret mange undersøgelser.
Men vi skal have det bestemt med i den rapport, i den helhedsplan, som der gerne skulle
komme ud af vores arbejde.

Den bliver helhedsplanmæssig på den måde, at til forskel fra tidligere beskæftiger vi os med
ligesom 'totalen', med helheden. Vi er ude over det terrestriske, i vandløbene, i det marine
område. Vi er i det kystnære område, vi er ved klitterne osv. Vi skulle denne gang gerne
have det hele med, således at vi sikrer os, at det bliver en helhedsplan, der kommer ud af
det.
Også helheden mht. hele spørgsmålet om begrebet 'biodiversitet', som jo ikke bare er arter,
men også er naturtyper, også er økosystemer, også er genpuljer.
Vores rapport vil jo i sidste ende ende ud i påpegningen af nogle virkemidler. Vi er foreløbig
inde i den mere analytiske del, den mere statusbeskrivende del; men vi kommer også til
virkemidlerne - at påpege nogle her. Der er det selvfølgelig interessant med det sidste
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indlæg fra Henrik Høegh, at der er en bevidsthed omkring, at nogle af de økonomiske
relationer, der er i samfundet, afspejlende også nogle af de behov, der er - nogle af de nye
behov, som bliver opprioriteret - at de også gerne skal finde naturlige løsninger.
Vi står med nogle erhverv, som (vores naturforvaltere) jeg vil sige er trængte erhverv.
Landbruget er trængt, fiskerierhvervet har det heller ikke for godt, og skovene har det også
vanskeligt. Derfor er det afgørende, at der findes løsninger på dette område, for det er jo ikke
en masseødelæggelse af nogle erhverv, som nogen kan være interesseret i bliver
konsekvensen af at føre nogle handlinger ud i livet.

Jeg har en forhåbning om (og det har jeg faktisk haft fra starten), at vores udvalgsarbejde
kan føre til noget konstruktivt, og dagen i dag har så bestemt understreget, at jeg tror vi kan
lande vores arbejde på en fornuftig måde. Dertil har I bidraget med en masse gode indlæg.
Dertil har vores deltagere i udvalget bidraget, og det er ikke mindst jeg meget glad for.
Som jeg nævnte er konferencen her meget bred i sit sigte. Der kommer andre konferencer.
Der kommer på fredag en konference, som vi er et naturligt led i, men som ellers Skov- og
Naturstyrelsen er organisator af, og som handler om skovbruget mere specifikt, og vi har den
16. januar en konference om natur, velfærd og økonomi, som vi har ansvaret for, og som
kommer ind på en lang række spændende temaer, ikke mindst også lidt i forlængelse af
vismandsrapporten, som jo kom her for nylig, og som jo beskæftiger sig for første gang med
hele det naturmæssige i samfundsdebatten og i samfundsbeskrivelsen. Det er i øvrigt en af
vismændene, nemlig Erik Mortensen, som er formand for det udvalg, som faktisk vil stå for
den konferencedag den 16. januar, så da håber vi også, at der møder et talstærkt, godt
publikum op til nogle gode debatter.
I øvrigt kan debatten (det kan jeg så sige) fortsætte på vores hjemmeside [NW taler væk fra
mikrofonen - starter computer?]. Som alt andet skal den varmes lidt op, men den kommer ...
Det er en hjemmeside, som er tilegnet os, men som går ind i Skov- og Naturstyrelsens. Den
har nogle debatindlæg allerede nu (som er lettere provokerende - men det har jeg ikke noget
imod, det har jeg aldrig lagt skjul på) - men netop med henblik på at initiere også nogle
indlæg herfra. Vi modtager meget gerne argumenter og forskelligt andet godt på
debatsiderne, således at det også kan være med til at inspirere os i det videre arbejde. I
øvrigt kan man på selvsamme hjemmeside se den konference, som har været holdt i dag,
takket være denne her og det lille kamera.
Slutteligt tak fordi I kom i dag, og tak fordi I så konstruktivt bidrog i debatten - og kom godt
hjem.
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