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Forord 
 
Rekreative aktiviteter i naturen er en væsentlig del af den samlede livskvalitet for den dan-
ske befolkning. Samtidig indebærer de rekreative aktiviteter i varierende grad en forstyrrel-
se af netop den natur, som er en afgørende forudsætning for værdien af naturoplevelserne. 
Derfor er balancen mellem rekreative aktiviteter og beskyttelse af naturgrundlaget til kon-
stant diskussion, som f.eks. under arbejdet i Adgangsudvalget eller i forbindelse med ind-
satsen for nationalparker. 
 
I erkendelse af at debatten ville kunne kvalificeres væsentligt, hvis der blev etableret et 
overblik over den eksisterende forskning på området, tog Friluftsrådet i foråret 2002 initia-
tiv til at få udført et udredningsarbejde, et såkaldt deskstudy, over effekterne af rekreative 
aktiviteter i Danmark.  
 
Projektets rammer blev formuleret i regi af et af Friluftsrådets såkaldte indsatsområder, der 
har til formål at initiere forskning inden for friluftsområdet.  
 
Opgaven blev udbudt i efteråret 2002, og i december samme år udvalgte en styregruppe det 
projektforslag, der er blevet til nærværende rapport, udført af professor Peder Agger og 
cand. scient. Esben Tind. 
 
Udover selve udredningsarbejdet er hensigten med det ovennævnte indsatsområde, at der 
på baggrund af rapportens anbefalinger skal formuleres et egentligt feltstudie, der har til 
formål at monitere effekterne af friluftsliv i et større, afgrænset område. 
 
 
 
Bjarne Furhauge, Friluftsrådets bestyrelse 
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Sammendrag 
 
Til trods for at mange dyre- og plantearter samt naturområder påvirkes negativt af frilufts-
livet, er vores konklusion, at den samlede effekt af friluftslivet overordnet må betegnes 
som positiv. Det skyldes, at friluftsliv stimulerer den generelle interesse for at bevare natu-
ren, og konkret stimulerer interessen for mange naturforbedrende tiltag. 
 
Endvidere må en vurdering af friluftslivets betydning også ses i sammenhæng med, hvad 
der i øvrigt foregår i de danske landskaber. Og her er friluftslivets effekter på natur og 
landskab af langt mindre betydning end effekten af de øvrige menneskelige aktiviteter, 
som  landbruget, fiskeriet, trafikken og byudviklingen fører med sig. Desuden er friluftsli-
vet i høj grad henvist til at klumpe sig sammen på de tidspunkter af døgnet, ugen og året og 
på de arealer, som vi nu for tiden er blevet levnet til friluftsliv og natur. Af samme grund 
har hovedparten af de problemer, der er, mere at gøre med konflikter mellem friluftsaktivi-
teter indbyrdes end mellem friluftslivet og naturen. Men dermed er ikke sagt, at friluftslivet 
ikke både direkte og indirekte kan have negativ indflydelse på natur og landskab. 
 
Uanset om man kunne ønske, at det var anderledes, må udgangspunktet for vores vurdering 
dog være det nuværende landskab og de nuværende afværgeforanstaltninger. Set fra natu-
rens side ville udviklingen være endnu mere betænkelig, hvis ikke der samtidigt var opstået 
en stigende opmærksomhed, overfor de skader som friluftslivet kan forvolde på naturen, og 
indhøstet en del erfaring med hvorledes sådanne skader kan forebygges og afhjælpes. Det 
er denne viden af videnskabelig og praktisk art, som den her foreliggende rapport har for-
søgt at samle i overskuelig form. 
 
Definitioner 
Når en udredning om friluftslivets effekter på natur og landskab er relevant, skyldes det 
endvidere, at ovennævnte billede i meget høj grad afhænger af, hvad det er vi mener, når vi 
bruger ordene friluftsliv og natur. 
 
Friluftsliv har ingen fast entydig definition. Den afhænger af sammenhængen. I denne rap-
port har vi fundet det hensigtsmæssigt at favne bredt, således at friluftsliv omfatter alle de 
aktiviteter, der dyrkes i fri luft uden for hjemmet og uden for arbejdstiden. Dog er også de 
aktiviteter, der har at gøre med at undervise og træne andre op til friluftsliv taget med. Så 
både læreren og eleverne på naturskolen udøver i denne betydning friluftsliv. Også turen til 
skole eller arbejde regner vi som del af fritiden, og foregår den til fods eller på cykel, er det 
friluftsliv.  
 
Også naturen har vi valgt at anskue bredt. Som natur regner vi alt, som ikke umiddelbart er 
affødt af menneskelige handlinger, dvs. det spontane, alt det der sker af sig selv, hvad en-
ten der er tale dyr, planter, bakker eller regnvejr. Men i de stærkt kulturpåvirkede landska-
ber der omgiver os, er natur og kultur så tæt sammenvævet, at vi foretrækker at betragte 
naturen som et aspekt, det relativt spontane aspekt i landskabet. Dermed er naturen ikke 
noget, der ligger et bestemt sted, men noget der er overalt, selv på Rådhuspladsen i Køben-
havn hvor mursejlerne kan svinge sig under himlen. 
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Metode 
Vi har benyttet to metodiske tilgange. For det første har vi gennemført en systematisk litte-
ratursøgning. Med assistance fra Roskilde Universitetscenters Bibliotek er der blevet søgt 
på de gængse danske og udenlandske databaser. Al dansk litteratur og al generel uden-
landsk litteratur er derved bestilt hjem og gennemgået i varieret omfang afhængigt af den 
fundne relevans. For at opstøve yderligere ’grå litteratur’ på dansk, har institutbiblioteker 
og amternes natur- og landskabsafdelinger været kontaktet. 
 
For det andet er der gennemført interviews med 9 danske og 9 udenlandske fagfolk udvalgt 
fra centrale og regionale forvaltninger, interesseorganisationer og forskningsinstitutioner. 
Der er tale om semistrukturerede kvalitative interviews udført med spørgeguide og bånd-
optager og efterfulgt af  udskrivning af strukturerede referater. Motivet for denne del af 
undersøgelsen har været at få indtryk af den praksis, der alt for sjældent findes nedskrevet, 
samt at hente inspiration fra udlandet og få fornemmelse af, i hvilken grad den danske de-
bat ligner eller eventuelt adskiller sig fra, hvad vi finder i vore nabolande. Oplysninger fra 
interviewene står dermed som ekspertudsagn og ikke som videnskabelig dokumentation i 
traditionel (videnskabeligt publiceret) forstand. 
 
Effekter 
Selvom den danske natur er de robuste levninger, efter at produktionen, byerne og trafik-
ken har taget, hvad de behøver, er intet friluftsliv uden effekter på naturen. Men på den 
anden side er ingen natur så sart, at den ikke kan tåle i hvert fald visse former for frilufts-
liv. Der er næppe tvivl om, at friluftslivets effekter på naturen i Danmark er øget betragte-
ligt over de sidste årtier og århundreder. Dels er vi blevet langt flere indbyggere, dels er 
forbruget pr. indbygger, også hvad angår det med friluftslivet forbundne forbrug øget be-
tragteligt, samtidigt med at arealet at udøve det på er indskrænket på flere måder. Dertil 
kommer det ændrede mobilitetsmønster, der betyder, at hver en afkrog af landet nu stadigt 
oftere kan besøges af folk i bil eller båd. 
 
En lang række danske og udenlandske undersøgelser har påvist negative effekter af frilufts-
liv på dyr (især fugle) og planter. Få undersøgelser har vist ingen eller positiv effekt. Når 
disse undersøgelser sættes i relation til de øvrige menneskelige påvirkninger af naturen 
samt omfanget og formen af friluftslivet i Danmark idag, vurderer vi imidlertid, at effek-
terne er begrænsede. De negative effekter af friluftsliv i Danmark er primært knyttet til jagt 
samt aktiviteter ved kysterne - herunder sejlads. Konkret ser vi hovedproblemerne som 
værende i relation til rovfugle og kolonirugende fugle samt gråsæl. Hvis der ses bort fra 
tidligere tiders jagtlige efterstræbelse af bl.a. rovfugle, er ingen af vore rødlistede arter 
sjældne og truede som følge af friluftsaktiviteter, men flere arter påvirkes i dag negativt af 
forstyrrelser og slitage som følge af bl.a. friluftsliv. 
 
Eksisterende viden  
Det billede, der kan tegnes af friluftslivets effekter på natur og landskab, må først og 
fremmest karakteriseres som yderst sporadisk. Forklaringen kan være, at især de ikke kon-
kurrenceprægede og ikke anlægskrævende former for friluftsliv relativt set ikke er knyttet 
til stærke erhvervsmæssige økonomiske interesser. Denne formodning bekræftes af, at to af 
de områder af det ikke konkurrenceprægede friluftsliv der trods alt er genstand for en vis 
kommercialisering jagt og lystfiskeri, netop er nogle af dem, hvor effekterne er bedst be-
lyst. Effekter af  jagt og andre aktiviteter på hjortevildt og vandfugle og habitater samt lyst-
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fiskeriets effekter på laksefiskene og deres levesteder er således de emner, der relativt 
bedst kan belyses.  
 
Til gengæld er der kvantitativt betydende aktivitetstyper først og fremmest ’almindelige 
skov- og naturbesøg’, hvor effekter kun vanskeligt lader sig dokumentere. Udover det alle-
rede nævnte forhold skyldes dette formentlig, at effekterne er små, ikke mindst fordi der 
allerede er udviklet en omfattende erfaringsbaseret praksis for, hvordan man kan imødegå 
uønskede virkninger fra almindelige skov- og naturbesøg - noget interviewene da også 
bekræfter. Der er dog andre relativt udbredte aktivitetstyper, hvor vores viden under alle 
omstændigheder forekommer for utilstrækkelig. Det drejer sig om lyst- og fritidsfiskeriets 
udøvere og deres praksis og effekter på den øvrige natur. Og det drejer sig om effekten af 
hunde på naturen og det øvrige friluftsliv. Også denne aktivitet synes i høj grad underbe-
lyst, set i forhold til hvor udbredt den er. Endvidere er det åbenlyst, at myndighedernes 
såvel som andre institutioners mulighed for at følge med, planlægge og hensigtsmæssigt 
forvalte friluftslivet lider under en udpræget mangel på løbende overvågning. 
 
Langsigtede effekter på populations- og samfundsniveau er utilstrækkeligt belyst for samt-
lige danske artsgrupper og naturområder. 
 
Afværgeforanstaltninger 
På baggrund af gennemgangen af den nuværende viden om friluftslivets effekter på natu-
ren har vi beskrevet eksisterende afværgeforanstaltninger, og foreslået en række tiltag som 
vi vurderer vil have yderligere positiv effekt på både friluftsliv og natur.  
 
De jagt- og forstyrrelsesfrie kerneområder samt det generelle motorforbud på land og be-
grænsningerne i motorsejlads, må i denne sammenhæng fremhæves som en succes i relati-
on til en minimering af friluftslivets negative effekter på naturen.. 
 
En højere grad af zonering i forhold til friluftsliv, med etablering af forstyrrelsesfrie kerne-
områder på land, mener vi, kan skabe både bedre muligheder for at opleve især pattedyr og 
fugle, og bedre muligheder for at en række store rovfugle kan finde fodfæste i Danmark. 
En anden væsentlig foranstaltning til yderligere at minimere de negative effekter af frilufts-
livet på naturen, og til at forbedre mulighederne for friluftsliv, er øget skovrejsning og na-
turgenopretning især nær byer på eksisterende landbrugsarealer. Endelig ser vi en positiv 
udvikling i relation til dialog og inddragelse af brugergrupper i naturforvaltningen, men det 
er helt centralt, at der sker en videreudvikling af omfanget af og metoder til inddragelse af 
brugergrupper både lokalt og på landsplan.  
 
Forslag til forskning 
Friluftslivsaktiviteter er altid multidimensionelle, dvs. de indeholder ikke et og kun et for-
mål men mange på en gang f.eks. både opnåelse af bedre fysisk form, socialt samvær og 
naturoplevelse. Tilsvarende retter aktiviteten sig ikke kun efter en enkelt type af genstand 
eller kvalitet ved naturen og landskabet. Selv ikke ’put and take’ fiskeri har kun ’flest mu-
ligt ørreder på krogen’ som mål. Freden og det sociale samvær omkring søen og meget 
mere spiller også en rolle. Derfor er der ikke kun brug for snævre naturvidenskabelige un-
dersøgelser, der kan påvise, om en bestemt type af handling giver en bestemt type af effekt. 
Der er også brug for en bredere forskning, der kan angribe friluftslivet i de komplekse 
sammenhænge, det nu engang indgår i.  
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Det billede, der således kan tegnes, viser, at der for det første er brug for at udfylde de vær-
ste huller. For det andet er brug for at inddrage den bredere kontekst, som friluftsaktivite-
ter er en del af. For det tredje er der behov for at inddrage lodsejere og friluftsfolk bl.a. i 
den endnu meget ufuldstændige overvågning og rapportering om friluftsliv. For det fjerde 
er der brug for at inddrage markarbejderne for at få nedskrevet, hvad der allerede vides om 
hensigtsmæssig forvaltning og for at få gennemført praktiske forsøg. Og for det femte er 
det vigtigt ikke kun at gå imod med begrænsninger og forbud, men at undersøge hvilke 
muligheder der ligger i nye friluftslivsaktiviteter, efterhånden som de dukker op.  
 
Dette er baggrunden for, at vi både fremsætter ideer til forskningstemaer, som ligger på 
kanten, af det vi er blevet bedt om (og som andre end Friluftsrådet må tage op) og mere 
konkrete ideer, som er svar på den opgave, som Friluftsrådet har stillet os. 
 
    Forslag til 6 generelle forskningstemaer/programmer (i uprioriteret rækkefølge): 
• Friluftslivet som udtryk for nutidens livsform (dagens modernitet) 
• Friluftslivets oplevelser – hvad er det vi går efter? 
• Friluftsliv og fysisk og psykisk sundhed 
• Friluftslivets økonomi og værdier 
• Friluftslivets teknologi og teknologivurdering 
• Friluftslivets pædagogik og formidling 
 
    10 forslag til mere konkrete projekter (hvor de to første punkter prioriteres højest og 
de øvrige er uprioriterede): 
• Forsøg med jagt- og forstyrrelsesfri kerneområder på land 
• Følgeforskning til skovrejsning, naturgenopretning og etablering af nationalparker 
• Modeller for samlede effekter og sårbarhed i naturområder 
• Forsøg med stisystemer 
• Udvikling af indikatorer for friluftslives omfang og dets effekter 
• Udredning om lyst- og fritidsfiskeriets sociologi og praksis (herunder undersøgelse af 

fritidsfiskeriets bifangst af bl.a. fugle). 
• Undersøgelse af enkelt arters sårbarhed 
• Udredning om hundes effekter på natur- og friluftsliv 
• Mobilisering af skjult viden og etablering af offentlighed 
• Friluftslivets oplevelse af friluftslivet 
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1 Introduktion 
En udredning om friluftslivets effekter på naturen er allerede i sit udgangspunkt inde i di-
skussionen om balancen mellem benyttelse og beskyttelse. Selvom den danske natur er 
robust, er intet friluftsliv uden effekter på naturen. Men på den anden side er næsten ingen 
natur så sart, at den ikke kan tåle i hvert fald visse former for friluftsliv. Naturen er i høj 
grad ramme om og genstand for friluftsmæssig benyttelse, lige som det at opleve dyrelivet 
i forbindelse med besøg i naturen er blandt de højest prioriterede oplevelser i befolkningen 
(Jensen & Koch 1997). Og friluftslivet er i høj grad naturbeskyttelsens begrundelse. 
   
Balancen mellem beskyttelse og benyttelse er også central både for myndighedernes for-
valtning af natur og friluftsliv og for Friluftsrådets idégrundlag. Af Friluftsrådets nationale 
friluftspolitiske handlingsprogram fra 1997 fremgår det også, at ”….når det kommer til 
spørgsmålet om prioritering, vægter Friluftsrådet som hovedregel menneskelige aktiviteter, 
naturen og miljøet ligeligt. Men kommer det til et definitivt valg, har hensynet til naturen 
og miljøet højeste prioritet”. 
 
Der er næppe tvivl om, at friluftslivets effekter på naturen i Danmark er øget betragteligt 
over de sidste årtier og århundreder. Dels er vi blevet langt flere indbyggere, dels er for-
bruget pr. indbygger, også hvad angår det med friluftsliv forbundne forbrug, øget betragte-
ligt. Alene fra 1976/77 til 1993/94 steg antallet af skovbesøg med 25% (Jensen og Koch 
1997). Også turismen er vokset kraftigt i de senere år (Østergaard 2000). Endelig er karak-
teren, af det vi foretager os og dermed effekterne heraf, blevet mere varieret. Eksempelvis 
var jogging, ’mountainbiking’ og kite-surfing næppe et problem for en menneskealder eller 
to siden, hvor der til gengæld var visse former for jagt og lystbetonet fiskeri, som i dag er 
forladt. 
 
Endnu en meget væsentlig kilde til forandring har været det ændrede mobilitetsmønster. 
Især har privatbilismen og den øgede lystsejlads bidraget til, at hver en afkrog af landet i 
langt større omfang end tidligere udsættes for friluftsliv under en eller anden form. 
 
Hertil kommer at den øgede urbanisering og opdyrkning har ændret naturen og landskabet 
på en sådan måde, at også karakteren, af de effekter der opstår i forbindelse med friluftsak-
tiviteter, har ændret sig. De mange nye friluftsaktiviteter og den øgede intensitet kan end-
videre forventes at have en række samvirkende effekter og dermed komplicere billedet af 
friluftslivets effekter på naturen. 
 
At beskrive friluftslivets effekter på omgivelserne er således en kompliceret sag, fordi beg-
ge er i stadig forandring. Og de utilsigtede effekter, der måtte opstå under forløbet, bliver 
af samme grund vanskelige at forholde sig til. I relationen mellem friluftslivet og naturen 
vil dette i mindre grad være et problem for friluftslivet end for naturen, som jo i reglen er 
”den krænkede part”. 
 
Situationen ville dog set fra naturens side være mere betænkelig, hvis ikke der samtidigt 
var opstået en stigende opmærksomhed, overfor de skader som friluftslivet kan forvolde på 
naturen, og indhøstet en del erfaring med hvorledes sådanne skader kan forebygges og af-
hjælpes. Det er denne viden af videnskabelig og af praktisk art, som den foreliggende rap-
port har forsøgt at samle i en overskuelig form. Oversigten, over den viden vi har om fri-
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luftslivets effekter på naturen, leder frem til at pege på en række problemstillinger, der bør 
gøres til genstand for videre forskning, ligesom der stilles forslag til nogle praktiske ekspe-
rimenter, der kan sætte os bedre i stand til at undgå uønskede effekter af friluftslivet på 
naturen.  
 
Herved vil de forholdsvis umiddelbare problemer kunne belyses og eventuelt løses. Men 
friluftslivets effekter på naturen rejser også mere langsigtede perspektiver, som ikke må 
glemmes. I modsætning til de umiddelbare effekter, som oftest er negative eller neutrale, er 
der både negative, neutrale og positive effekter på længere sigt. Turisme og nye former for 
friluftsmæssig udnyttelse af natur og landskab må ikke, som der tidligere kan have været 
en tendens til, kun ses som en trussel men også en mulighed (Kuijken pers. komm. 2003, 
Vistad pers. komm. 2003). Om det er det ene eller det andet afhænger bl.a. af, hvad der var 
før, og hvad der kommer efter, samt i hvilken grad det, som kommer, lader sig forme. Som 
det står i indledningen til den seneste norske Stortingsmelding om friluftsliv: 
 
”At dyrke friluftsliv vækker interesse for kvaliteten i vores omgivelser. En sådan øget mil-
jøbevidsthed er en forudsætning for bæredygtig forvaltning af den norske kultur- og natu-
rarv.” (Det Kongelige Miljøverndepartement 2001). 

1.1 Definitioner og afgrænsning af problemfelt 

En udredning om friluftslivets effekter på naturen må nødvendigvis gøre sig klart, hvad 
den lægger i de to begreber om friluftsliv og natur: 

1.1.1 Friluftslivet  
Nudansk Ordbog (Becker-Christensen 1999) definerer friluftsliv som ”det at dyrke uden-
dørs aktiviteter fx sejlsport, fiskeri eller lignende”. Regeringens Natur og Miljøpolitiske 
Redegørelse 1999 opererer ikke med nogen skarp definition, men skriver dog, at betegnel-
sen friluftsliv især bruges ”om en lang række menneskelige aktiviteter, der foregår i friti-
den udenfor hjemmet, arbejdspladsen og sportspladsen, og som vælges af lyst.” (Miljø- og 
Energiministeriet 1999, s.452).  Der siges desværre ikke noget om, hvad betegnelsen der-
udover dækker. Men definitionen er interessant ved at understrege, at aktiviteten skal udfø-
res i fritiden. Denne opfattelse findes også i den forrige norske stortingsmelding, der defi-
nerede friluftsliv som ”ophold og fysisk aktivitet i fri luft i fritiden med henblik på miljø-
forandring og naturoplevelse.” 
 
Den nyeste norske udredning citerer ligeledes det svenske Miljöverndepartement for nyligt 
at have defineret friluftsliv som ”udendørs ophold og aktivitet med henblik på at opnå mil-
jøforandring og naturoplevelse uden krav på præstation eller konkurrence.”  - Hvad det 
sidste angår, er der samklang med Den Natur- og Miljøpolitiske redegørelse (Miljø- og 
Energiministeriet 1999). - Men skal det kun være i fritiden og skal de konkurrenceprægede 
aktiviteter udelades? 
 
Den norske udredning lægger dog ligesom vi luft til denne tidligere norske og den svenske 
afgrænsning. I stedet indkredser nordmændene, hvad vi kunne kalde et bæredygtigt fri-
luftslivsbegreb, som er et mere rummeligt miljøvenligt og sundhedsskabende friluftsliv. 
Det er karakteriseret ved en række forhold som vist i boksen herunder. 
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Boks 1.1 : Krav til et bæredygtigt friluftsliv (Det Kgl. Miljøverndepartement 2001) 
• At det foregår i naturen eller naturprægede områder, 
• At det omfatter et bredt spektrum af aktiviteter fra spadsereture i nærmiljøet til 

længere ture i fjeld og skov, 
• At det ikke sætter store krav til personligt udstyr, 
• At det lægger vægt på kundskab, evner og fysisk aktivitet frem for avanceret tek-

nisk udstyr eller omfattende forberedelse, 
• At det ikke forstyrrer dyre- og planteliv eller jordbund og ikke bidrager til spred-

ning af fremmede organismer, smitte og sygdom. 
• At det ikke fører til omfattende støj og forurening, 
• At det udføres under mindst mulig forbrug af energiressourcer, 
• At det ikke er til væsentlig gene for lodsejere eller andre brugere af naturen. 

 
Vi finder både den svenske markering i forhold til konkurrencesport og den norske beto-
ning af bæredygtighedsperspektivet interessante, som, i hvert fald hvad det sidste angår, 
vel også kan stå som mål for politikken vedrørende den ikke-konkurrenceprægede del af 
det danske friluftsliv. Men af flere grunde er afgrænsningen ikke hensigtsmæssig i vores 
sammenhæng. Det skyldes først og fremmest, at vi er ude efter friluftslivets mulige negati-
ve effekter, og det vil sige, at vi ikke mindst beskæftiger os med netop de evt. ikke-
bæredygtige former for friluftsliv.  
 
Vi har også problemer med at lægge vægt på den skelnen, der ligger i begrebsparrene ar-
bejde/fritid, produktion/reproduktion og nedbrydning/gendannelse af arbejdsevnen = re-
kreation. En sådan afgrænsning medfører den komplikation, at den ikke ville omfatte de 
efterhånden ret udbredte udendørs aktiviteter, som udføres af mennesker i arbejdsprægede 
situationer, det være sig som pædagoger eller elever i skovbørnehaver, naturskoler og høj-
skoler, samt kurser mv. Andkjær (in prep.) bruger begrebet pædagogisk friluftsliv med 
henvisning til friluftsliv praktiseret i en pædagogisk kontekst med en (mere eller mindre 
bevidst) pædagogisk hensigt og med en eller flere pædagogisk ansvarlige. 
 
Vi har derfor i denne rapport valgt at definere begrebet friluftsliv som en delmængde af 
begrebet rekreative aktiviteter, nemlig dem der foregår udendørs. Men vi har slækket på 
kravet om, at det pár tout skal foregå i fritiden. Vi lader det også omfatte de arbejdspræge-
de aktiviteter, der sigter på at kvalificere deltagerne med henblik på et rigere friluftsliv. 
Begrebet friluftsliv inkluderer således hos os også både ledernes og deltagernes aktiviteter 
på naturskoler, team-building kurser mv. og friluftsorienteret turisme. Også den forstyrrel-
se, som forskere, der undersøger friluftslivets effekter på naturen, kan forvolde, er med i 
vores synsfelt. Da der således indgår både arbejde, undervisning og forskning, kan vi heller 
ikke opretholde et krav om at aktiviteterne altid skal udføres med lyst. Vores definition 
lyder: 
 
Friluftsliv er det at dyrke udendørs aktiviteter i fritiden, samt aktiviteter som i forsknings- 

og undervisningsmæssige sammenhænge sigter mod at kvalificere hertil. 
 
Med denne skelnen mellem ude og inde og mellem arbejde og fritid løser dog ikke alle 
problemer. Er eksempelvis en cykeltur i fritiden helt forskellig fra en tur på cykel til eller 
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fra arbejde? Er al tid udenfor fabriksporten eller kontoret fritid? Og er det ude at være inde 
på sportspladsen, i kahytten, teltet eller sommerhuset?   
 
Friluftsrådet har valgt at sætte friluftsliv i tæt relation til hverdagen. Rådet ser ikke kun 
friluftsliv, som noget der dyrkes i weekender og ferier, men også som de daglige oplevelser 
på vej til og fra skole og arbejde, eller når hunden luftes (Friluftsrådet 1997). Vi ønsker 
heller ikke at afgrænse os principielt fra sådanne friluftsaktiviteter.  
 
Den løsning, vi har valgt, er, at vi koncentrerer os om indiskutable former for friluftsliv. 
Dvs. hverken cykelturen til eller fra arbejdspladsen eller supermarkedet, men den der har 
sig selv eller en anden fritidsaktivitet som mål eller klart delmål. Og mht. ude og inde vil vi 
koncentrere os om de aktiviteter, hvor det at være ude under åben himmel er en uadskillig 
eller meget væsentlig del af den samlede aktivitet. Derfor kommer kahytten, teltet og 
sommerhuset med i vores synsfelt, men ikke parcelhushaven, selvom det måske er netop 
her, at en meget væsentlig del af danskernes udendørs aktiviteter i fritiden foregår (Agger 
2002a).  
 
Når vi ikke tager haven med, og dermed er på linje med den Natur og Miljøpolitiske Rede-
gørelse (Miljø- og Energiministeriet 1999), skyldes det bl.a., at spektret af aktiviteter og 
tilhørende effekter på naturen hermed ville blive voldsomt udvidet med alt spændende fra 
hobbypræget jordbrug, forskellige former for leg til ”indendørsagtige” aktiviteter som sel-
skabelighed og avislæsning. Haven glider umærkeligt over i udestuen (Frandsen 2003). Vi 
skal bevæge os lidt længere væk fra huset. Byparken kan opfattes som et grænsetilfælde, – 
der hvor friluftslivet begynder (Kaltenborn pers. komm. 2003) 
 
En anden afgrænsning der kan volde problemer er den mellem friluftsliv og visse former 
for sport. Både svenskerne og Miljø- og Energiministeriet (1999) udelader sporten. Herom 
siges det i den norske stortingsmelding: ”Al udendørs aktivitet i områder, hvor der er basis 
for naturoplevelser, kan karakteriseres både som idræt og friluftsliv.” Hermed berøres fri-
luftsaktiviteternes multidimentionalitet – de har ofte mere end et formål, et af dem er ofte 
naturoplevelse. Vi har dem med i alle tilfælde, også uanset om de foregår organiseret eller 
som ikke organiseret individuel færden. Men de konkurrenceprægede organiserede aktivi-
teter, for så vidt at de foregår på faste anlæg ligger dog perifert, i forhold til det vi har be-
skæftiget os med. 
 
Der kan som antydet ligge en del politiske overvejelser bag valget af definition. Vi har 
valgt bredt for at skaffe os albuerum, for dermed at bidrage til, at friluftslivet ses i bred 
sammenhæng med det øvrige samfund. I norsk friluftslivsforskning taler man i øvrigt hel-
lere om fritidsbrug af natur, for derved at undgå en del af definitionsproblemerne, og de 
politiske værdidiskussioner der kan ligge bag. 

1.1.2 Naturen 
Den ovennævnte udgrænsning af haven hænger også sammen med den måde, vi vælger at 
afgrænse naturen på. En almindelig definition er, at naturen er de vilde dyr og planter og 
deres levesteder. Denne definition lider imidlertid af, at mange vilde dyr og planter lever 
på steder, som de fleste af os ikke ville kalde natur f.eks. i vores huse og haver.  
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Så er ordbogens definition bedre. Den siger, at natur er den del af den omgivende virkelig-
hed, der ikke er skabt af mennesker; f.eks. planter, dyr, jord, klipper, klima o.l. Denne lidt 
stive definition er vi dog nødt til at gøre mere bøjelig.  
 
For det første er naturen ikke i bogstavelig forstand én gang skabt. Naturen er både det 
skabte og selve skabelsen, altså både strukturerne og de processer der har frembragt dem. 
Man kan i den forbindelse sige, at natur er de fra de geologiske og biologiske processer 
stammende (geogene og biogene) processer og strukturer i landskabet (Agger et al. 2000).  
 
En anden indvending mod ordbogens definition er, at hverken folk eller forvaltning skelner 
skarpt mellem det menneskeskabte (antropogene) og det spontane, fordi de to ofte er flettet 
intimt ind i hinanden. F.eks. kan de fleste være enige om, at en påfugl udsat i en herre-
gårdspark, ligeså lidt er natur, som slyngroserne i haveanlæggets pergola. Men hvad med 
fasanen, der er udsat i skoven på den anden side af hegnet? Og hvad med de tusindvis af 
andre dyr og planter, der er blevet udsat eller indslæbt gennem generationer, og som nu 
findes mere eller mindre forvildet i store dele af landet?  
 
Vi vil ikke stå så stejlt på kravet om spontanitet, og dermed på at sådanne introducerede 
arter eller deres voksesteder er udelukket, fra det vi her vil kalde natur. I stedet vil vi tale 
om, at ethvert landskab rummer et naturaspekt og et kulturaspekt. Nogen gange er det 
ene dominerende andre gange det andet. Også den enkelte mose, hede eller hegnet kan 
rumme disse to aspekter i varieret grad. I et plantet hegn er kulturaspektet mere fremher-
skende end i et selvgroet hegn, og mere fremherskende hvis hegnet (plantet eller selvgroet) 
er stynet, end hvis det får lov at vokse frit. Selv de dyrkede marker kan komme ind under 
denne betragtning. Her er det afgrøden, og det der gøres for at fremme den, der repræsente-
rer kulturaspektet. Medens naturaspektet er mere dæmpet men dog til stede i form af vejret, 
jorden, jordbundsorganismerne, ukrudtet og de fugle og pattedyr der måtte leve heraf eller 
af hinanden. 
 

Naturen er det relativt spontane aspekt i landskabet 
 
Denne relativitet i naturbegrebet er også den, der ligger bag DMU’s  forslag til naturkvali-
tetskriterier (som vi vender tilbage til i næste kapitel). Kriterierne vildhed, oprindelighed, 
kontinuitet og autenticitet er alle nogle, der netop kan gradbøjes, således at noget er bedre 
natur end noget andet, hvis det f.eks. er mere vildtvoksende, oprindeligt, sammenknyttet og 
autentisk (Nygaard et al.1999, se også kapitel 2). 
 
Når vi i det følgende taler om friluftslivets effekter på naturen, mener vi således friluftsli-
vets effekter på naturaspektet i landskabet (underforstået at friluftslivet også omfatter un-
dervisning i samme, og underforstået at naturen findes overalt også i bylandskabet). Men 
vi vil fokusere på de mest oplagte aktiviteter og fortrinsvis i landskaber, hvor naturaspektet 
er det fremherskende dvs. det almindelige friluftsliv udenfor byerne og udenfor de dyrkede 
marker. 

1.1.3 Effekter af friluftslivet på naturen 
Den ovenfor foretagne afgrænsning af aktiviteterne er imidlertid stadig ikke så klar, som vi 
kunne ønske. Tre yderligere afgrænsninger er særligt svære at foretage. Den ene knytter sig 
specifikt til jagt og i mindre grad til lystfiskeri. For disse områder er litteraturen også den 
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videnskabelige meget omfattende. Så omfattende at de hver for sig rigeligt kunne fortjene 
selvstændige undersøgelser. Vi søger at tackle dette praktiske problem ved at fokusere på 
den del af jagt- og lystfiskerilitteraturen, der har jagtens og lystfiskeriets langsigtede og 
indirekte samt deres utilsigtede effekter som emne. Hvorimod vi ikke ser på den store del 
af jagt- og lystfiskerilitteraturen, som har de kortsigtede og intentionelle effekter i fokus. 
 
Det andet afgrænsningsproblem har at gøre med afgrænsningen mellem aktiviteter, hvor 
landskabet med dets naturaspekter kun udgør en ramme eller bane frem for at være objekt 
for aktiviteten. Vi har allerede omtalt friluftsaktiviteternes multidimentionalitet, der gør en 
klar grænsedragning vanskelig. Vi har dog fravalgt at gøre noget videre ud af friluftsaktivi-
teter, der foregår på deciderede anlæg såsom racer-, ride- og skydebaner. Men andre baner 
f.eks. golfbaner har så fremtrædende naturaspekter inkorporeret, at det ville være urimeligt 
ikke at tage dem i betragtning i den foreliggende sammenhæng. 
 
Nogle friluftsaktiviteter kræver intet andet end fysisk og juridisk adgang, andre har etable-
ring af tunge anlæg som forudsætning. Det er dem som den norske definition af bæredyg-
tigt friluftsliv tager afstand fra, men som vi har med, såfremt naturaspektet har en væsent-
lig betydning for den samlede oplevelse. I forbindelse med de afhjælpende foranstaltnin-
ger, som behandles senere i rapporten, vil vi i nogen grad komme ind på effekten af even-
tuelle anlæg (stisystemer, parkeringspladser, fugletårne, vildtremiser m.v.) i forbindelse 
med de enkelte friluftsaktiviteter. 
 
Det tredje af de tilbagestående afgrænsningsproblemer har at gøre med effekterne på natu-
ren af de allerede nævnte aktiviteter, der er forbundet med den rekreative aktivitet, uden at 
de er en integreret del af denne. Som eksempel kan nævnes bilturen hen til parkeringsplad-
sen i skovens udkant, hvorfra selve skovturen tager sin begyndelse. Er drabet på den tudse, 
der uheldigvis bliver kørt over på vejen til skoven, en effekt af friluftsliv?  
 
Vi vil søge at komme om ved dette problem, ved i første omgang at koncentrere os om 
effekten af selve aktiviteten, her skovturen, for siden, i et afsnit der er ’fælles’ for de for-
skellige former for friluftsliv, at kommentere effekten af de aktiviteter, der er forbundet 
med friluftsliv uden egentlig at være en del deraf. Men da disse effekter er mangeartede og 
svære at adskillige fra effekten af andre aktiviteter i samfundet (f.eks. trafikdræbte dyr), 
har de ikke været genstand for målrettet søgning i litteraturen eller samtale med responden-
terne i undersøgelsens interviewdel (se afsnit 1.3.2).  
 
Ligeledes vil fritids- og hobbylandbrug ikke blive nærmere behandlet, da effekterne heraf 
ofte vil ligge tæt op ad den, der er almindelig for erhvervsmæssig drift. 

1.2 Struktur og opbygning 

I kapitel 2 gives en kort generel teoretisk indføring i de for sammenhængen mest centrale 
biologiske forhold og begreber. Herefter er det i kapitel 3 søgt at beskrive de mest udbred-
te og/eller i naturmæssig henseende kontroversielle friluftsaktiviteter i Danmark – både 
kvantitativt og kvalitativt. Dette for at give læseren baggrund for gennemgangen af pro-
blemfelterne i kapitel 4 samt de efterfølgende diskussioner og analyser i kapitel 5, 6 og 7. 
Dernæst følger det informationsbærende kapitel 4, hvor resultatet af litteratursøgningen og 
interviews er systematiseret, kogt sammen og præsenteret. Kapitel 5 er det konkluderende 
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og diskuterende kapitel, som sammenkæder kapitel 2, 3 og 4. I kapitel 6 gennemgås kort 
de eksisterende former for afværgeforanstaltninger, og vi kommer på baggrund af littera-
tur, interviews samt egne vurderinger med forslag til afværgeforanstaltninger. Afslutnings-
vis vurderes eksisterende forslag til ændringer af adgangsreglerne i lyset af konklusioner 
og vurderinger i kapitel 5. Kapitel 7 præsenterer de forhold og problemfelter, vi finder, det 
er vigtigt at tage op i forskningsmæssig sammenhæng. Afslutningsvis anbefales studier i 
forholdet 1:1. 
 
Opdelingen af kapitel 4 kræver et par ekstra ord med på vejen, da den har voldt en del 
overvejelser. For alle typer af effekter kan der (jf. kapitel 2), som anført af Knight & Cole 
(1991) skelnes mellem umiddelbare effekter og langtidseffekter på hhv. individ, populati-
ons- og samfundsniveau. Af operationelle grunde kan det imidlertid være hensigtsmæssigt 
at se på effekt-profilen aktivitetstype for aktivitetstype. Men da der ligeledes kan argumen-
teres for det hensigtsmæssige i at se på effektmønstret naturtype for naturtype og for den 
ene artsgruppe efter den anden, står vi med et noget uoverskueligt krydstabuleringspro-
blem: Skal vi disponere efter effekttype, aktivitetstype, naturtype eller artsgruppe? 
 
Vi har valgt først at gennemgå aktivitetstyperne overordnet i kapitel 3. Kapitel 4 er så op-
delt i afsnit om henholdsvis flora og fauna, som igen så vidt muligt er opdelt efter arter 
eller artsgrupper samt effekttyper. I det efterfølgende kapitel 5 vil der blive samlet op ef-
fekttypevis, lige som der vil blive opsummeret og diskuteret i relation til aktivitetstyper. 
Desuden bliver de beskrevne effekter samlet set diskuteret i kapitel 5 og sat i relation til 
forskellige niveauer både geografisk og økologisk, herunder naturtypevis samt diskuteres i 
relation til korttids- og langtidseffekter.  

1.3 Metode  

Måden vi har valgt at løse opgaven på omfatter to dele – en litteratursøgningsdel og en 
interviewdel. Der er udarbejdet en søgestrategi for litteratursøgningen og der er udarbejdet 
kriterierne for valg af interviewpersoner og udarbejdelse af spørgeguides for de enkelte 
interviews. 

1.3.1 Litteratursøgning 
Det første udgangspunkt for den systematiske litteratursøgning har været at udarbejde en 
bruttoliste med søgeord. Søgeordene er blevet valgt ved en ”brainstorm” samt ud fra cen-
tral litteratur. Bruttolisten er efterfølgende blevet systematiseret og reduceret ved at frasor-
tere søgeord, der ikke vurderedes at bidrage væsentligt til at indfange ny relevant litteratur.  
 
Efterfølgende er de danske betegnelser også blevet oversat til engelsk og suppleret med 
eventuelle særlige engelske betegnelser.  
 
De valgte søgeord er derefter blevet kombineret på forskellig vis i forbindelse med søgnin-
gerne i de udvalgte databaser. Kunsten har været at opnå nogle søgeresultater, der favnede 
den relevante litteratur og samtidig udelukkede irrelevant litteratur. Som udgangspunkt har 
sigtet været at strukturere søgningerne efter rapportens kapitler og underkapitler.  
 
 
 

 15



Søgeordene er blevet opdelt på følgende måde: 
• Overordnede søgeord (opdelt i menneskerelaterede og naturrelaterede ord) 
• Effekter på naturen (opdelt i en almen del samt en flora og en fauna del) 
• Brug og forvaltning af naturområder (opdelt i en forvaltningsdel og en påvirk-

ningsdel) 
• Former for friluftsliv og rekreation (opdelt efter specifik friluftstype samt generelle 

begreber) 
• Anlæg i forbindelse med friluftsliv og rekreation 

 
Fremgangsmåden har været at kombinere de overordnede søgeord med et udvalg af under-
kategorier. De enkelte søgeord har i princippet været brugt til enten at gøre en søgning bre-
dere eller mere snæver. "Eller" bruges når et emne eller begreb kan beskrives med flere 
forskellige ord. "Og" bruges når flere emner eller begreber skal kombineres. Der er i søg-
ningerne også brugt trunkering (søgning på ordstammer). Følgende er et simpelt eksempel, 
som viser både brugen af ”og” og ”eller” samt trunkering: (surf? eller windsurf?) og (for-
styr? eller flugt?). 
 
Parenteserne er nødvendige, for at kommandofortolkeren kan forstå søgelogikken. Som 
default uden parenteser ville ovenstående blive fortolket som: surf? eller (windsurf? og 
forstyr?) eller flugt?. 
 
De enkelte søgninger har været testet ved at se om kendte relevante publikationer fremgår 
af søgelisterne, samt om der er kommet for megen irrelevant litteratur med. Der har deref-
ter været foretaget mindre justeringer, dels i søgeord, dels i sammensætningen af søgeord 
og dels ved at ændre på kategorierne af ”eller” og ”og”. 
 
Litteratursøgningen har været baseret på en række databaser (se boks 1.2) for årene 1980-
2002. Dog har enkelte centrale ældre værker/artikler også været brugt som indgang. Hertil 
kommer søgninger på flere af internettets søgemaskiner (bl.a. Google). Der har i denne 
sammenhæng bl.a. været søgt efter litteratur og forskningsprogrammer m.v. på følgende 
landes statslige og statsligt knyttede hjemmesider: Danmark, Norge, Sverige, Holland, 
Tyskland, England. Det er dog kun for Danmarks vedkommende, at vi har søgt at nå ’til 
bunds’ i litteratursøgningen (ved bl.a. også at prøve at opspore ’grå’ litteratur). Dette er 
bl.a. sket ved søgninger/forespørgsler hos FSL, DMU, Friluftsrådet, Dansk Ornitologisk 
Forening (DOF), amternes natur, miljø- og landskabsafdelinger, Skov- og Naturstyrelsen 
og bibliotekerne på RUC, KVL, ÅU og KU (studenterafhandlinger). Generelt er det meget 
begrænset, hvad vi har kunnet finde af ”grå” litteratur, og det må siges, at det ikke har bi-
draget med væsentlig ny viden. 
 
Boks 1.2. : De i undersøgelsen anvendte databaser. 
• DanBib (bøger, tidsskrifter og rapporter på danske biblioteker) 
• Artikelbasen (artikler i danske tidsskrifter) 
• Infomedia (tidl. PolInfo) (avisartikler) 
• BIOSIS (database for biological abstracts) 
• Agricole (landbrug) 
• CSA Environmental sciences (miljø) 
• CSA Biological sciences (biofag) 
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• GeoBase (indeholder bl.a. Ecological Abstracts (økologi)) 
• ISI Web Of Science (generel) 
 
I litteraturlisterne til den udvalgte danske litteratur er der herefter blevet udvalgt relevante 
publikationer – også udenlandske. Der er desuden blevet spurgt til relevant litteratur og 
problemstillinger hos de interviewede nøglepersoner. I vore nabolande har vi gennem søg-
ningen prioriteret de emneområder, vi har vurderet bedst kunne supplere den i Danmark 
værende viden. Litteratursøgning fra verden i øvrigt har været begrænset til det alment 
teoretiske niveau.  
 
Søgningerne har således været koncentreret om skandinaviske samt engelsksprogede artik-
ler, ligesom hovedvægten har været på europæiske forhold. Dog er der især i relation til 
effekter på flora en del amerikansk litteratur. Eksisterende oversigter er i videst muligt om-
fang blevet indarbejdet i rapporten. Der er samtidig kun blevet samlet tilstrækkeligt mate-
riale inden for hvert felt til, at vi mener at kunne sandsynliggøre effekter samt tolke og 
diskutere. Det har altså ikke været formålet at samle al udenlandsk litteratur. 
 
Både snævre videnskabelige artikler og bredere diskuterende videnskabeligt baserede og 
diskuterende værker er brugt i rapporten. 

1.3.1.1 Rollefordeling  
Rent praktisk er søgningerne blevet foretaget på Roskilde Universitetsbibliotek med assi-
stance fra forskningsbibliotekar/lektor Søren Møller. Forfatterne har udarbejdet listerne 
med søgeord samt kombineret søgeordene til søgningerne. Biblioteket har så udført søg-
ningerne og har så vidt muligt fremsendt søgeresultaterne i elektronisk form. Herefter har 
forfatterne udvalgt den ønskede litteratur og har bedt biblioteket om at skaffe materialet 
hjem.  

1.3.1.2 Strukturering 
Der er først søgt dansk litteratur inden for alle søgekategorierne. Herved er der opnået et 
overblik over litteraturen inden for de forskellige områder og rapporten har kunnet tage 
form herefter. Derefter er ”grå” litteratur søgt indsamlet. 
 
Efter at den eksisterende danske litteratur har været indsamlet, er søgningerne på den uden-
landske litteratur påbegyndt. Igen som en kombination mellem databasesøgninger og gen-
nemgang af litteraturlister. Efterhånden som der er opnået overblik over litteraturen gen-
nem de store søgninger, har der været søgt specifikt på områder, hvor der har været mangel 
på information, f.eks. arter der vides tidligere at være vurderet som sky eller sårbare.  

1.3.1.3 Præsentation  
Litteraturen er præsenteret i en fordøjet form. Der indgår ikke beskrivelser og vurderinger 
af metoder, delundersøgelser og alle delresultater fra de enkelte artikler og værker i rappor-
ten. En vurdering af undersøgelserne og resultaternes gyldighed er blevet foretaget ved 
gennemlæsning og udvælgelse af litteraturen. Hvis der alligevel er blevet udvalgt litteratur, 
hvor der menes at være usikkerhed om resultaterne, vil dette fremgå. Tidligere bibliografi-
er, bredere reviews samt større værker om emnet natur og friluftsliv, har vi valgt at præsen-
tere indledningsvis i kapitel 4. 
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1.3.2 Interviewstrategi 
Der er udvalgt 18 personer som eksperter og nøglepersoner fra den centrale og regionale 
forvaltning og blandt NGO’er, foreninger og forskningsinstitutioner. Forventningen har 
været, at de særligt ville kunne bidrage med praktiske erfaringer, belysning af underpriori-
terede problemstillinger og mulige afværgeforanstaltninger, alternative vinkler på kendte 
problemstillinger og informationer om ”grå” litteratur. Det har dermed ikke været formålet, 
at bruge interviewene som videnskabelig dokumentation. 
 
Hovedparten af de gennemførte 18 interviews er gennemført som direkte, semi-strukturede 
kvalitative interviews (Kvale 1984) med brug af spørgeguide (se evt. bilag 1) og båndopta-
ger. Der er ikke blevet foretaget transskription af båndene, men blot udskrevet strukturere-
de referater, som efterfølgende har været sendt til godkendelse (dette sidste med undtagelse 
af de dansksprogede referater af de engelsksprogede interviews fra Holland). 
 
Boks 1.3. : Oversigt over de foretagne interviews (For nærmere persondata se bilag 2) 
9 danske praktikere og fagfolk med direkte tilknytning til dansk naturforvaltning og 
forskning er valgt, således at de tilsammen dækker praktiske forholdsregler overfor de væ-
sentligste problemer knyttet til friluftslivets effekter på naturen: 
 
* Slitage på klitter mv. Skovrider Frede Jensen, Nordj. 

Statsskovdistrikt 
* Beskyttelse af kolonirugene fugle og sæler,  Reservatinspektør Palle 
   samt jagt, færdsel og anden forstyrrelse  Uhd Jeppsen, Oksbøl 
* Rovfugle forstyrrelse og efterstræbelse Biolog Knud Flensted, DOF 
* Amternes forvaltning af friluftslivet  Fuldmægtig Charlotte Helsted, Ros-

kilde amt 
* Kommunernes forvaltning af samme  Århus Komm. skovrider –  
    Peter Brun Madsen 
* Skov- og Naturstyrelsen Fuldmægtig Lars Bendixen Poulsen 
* Friluftsforskningen i Danmark Seniorforsker Frank Søndergaard 

Jensen, FSL 
* Friluftsforskningen i Danmark Lektor Ib Johnsen, Botanisk Inst. 

KU  
* Friluftsforskning i Danmark Ornitolog Hans Meltofte 
 
9 Udlændinge fra Norge, Sverige og Holland er blevet opsøgt direkte med henblik på 1) at 
få gjort en bred status over problemfeltet i pågældende land, 2) få beskrevet løsningsmu-
ligheder, 3) indsamlet relevant litteratur og 4) indhente bud på fremtiden. 
 
* Norsk Institut for Naturforvaltning  Bjørn Kaltenborn 
   Lillehammer Odd Inge Vistad og 
 Margrete Skår 
 
* FRISAM – forskning i friluftsliv  Ulf Silvander 
   Sverige 
* Naturvårdsverket, Stockholm  Per Wallsten 
  
* Ministeriet for Landbrug, Natur og Fiskeri Kees Kuijken 
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    Haag 
* ALTERRA (’DMU’ i Holland)  Peter Visschedijk 
    Wageningen 
* Stichtung Recreatie (’FSL/Friluftsråds-agtigt) Emile J. Bruls  
    Haag 
* Natuurmonumente (Det hollandske DN) Onno de Bruijn 
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2 Teoretisk indføring 
Dette kapitel giver en teoretisk indføring i de relevante biologiske forhold og begreber. 
Indføringen omfatter en biologisk funderet definition af bl.a. forstyrrelse og stress, resi-
stens, resiliens og tolerance. Der vil også være en opdeling og definition af forskellige ef-
fekttyper samt bl.a. sårbarhed og bæreevne. Der gives en vurdering af både umiddelbare og 
potentielle langsigtede effekter på alle økologiske niveauer. Også potentielle effekter på 
naturkvaliteten beskrives. I relation til forstyrrelse vil der også være en samfundsmæssigt 
funderet gennemgang.  
 
Formålet med kapitlet er at skabe grundlag for en biologisk forståelse for de aktuelle pro-
blemstillinger i forhold til friluftsliv samt skabe udgangspunkt for vurdering af de mulige 
langsigtede konsekvenser af friluftslivet effekter på den danske natur. Diskussionerne vil 
bidrage til at se naturområderne som komplekse systemer, der er påvirket af en lang række 
fysiske, kemiske og biologiske forhold og processer. Målet er at præsentere friluftsaktivite-
ternes effekter på en nuanceret måde.  

2.1 Økologiske begreber og teori 

I dette afsnit søges det kort at beskrive præmisserne for den danske natur, som den ser ud i 
dag. Hensigten er at få beskrevet de forhold, der er centrale for at kunne forstå friluftsakti-
viteternes mulige langsigtede påvirkninger af naturen og konsekvenserne heraf. Med andre 
ord vil afsnittet give en basis for rapportens senere vurderinger af, om og evt. hvordan fri-
luftsaktiviteter påvirker centrale kvaliteter i naturen. Fokus vil være på biologiske forhold 
og processer og kun i mindre grad på grundlæggende fysisk/kemiske faktorer som vand, 
energistrømme, næringsstoffer, klima m.v.  

2.1.1 Økologiske niveauer 
Når man ønsker at forstå biologiske forhold er det centralt at beskæftige sig med processer 
på alle skalaniveauer. De forskellige økologiske niveauer er baseret på en kombination af 
funktionsopdeling og rumlig skala og beskrivelsen må samtidig være baseret på en kombi-
nation af videnskabelige og administrative opdelinger. 
 
Det laveste niveau vil normalt være individniveau og det højeste det globale niveau. Her 
imellem niveauerne: population, art, samfund, biotop /naturtype /økosystem og landskab. 
Vi anvender følgende praktiske definitioner: 
 
Et individ er en organisme, der tilhører en bestemt art. En art er en gruppe af dyr eller 
planter, der i alle væsentlige træk er ens, og som indbyrdes kan forplante sig og få levedyg-
tigt afkom. Populationer er samlinger af individer af samme art, der lever inden for et 
bestemt område. Samfund kan defineres som en kombination af arter, der forekommer på 
et areal under ensartede økologiske forhold (Petersen & Vestergaard, 1993). En biotop er 
et levested for planter og dyr. Ofte ser man ordene biotop og levested anvendt synonymt 
med ordet habitat. Men strengt taget betegner habitat en arts generelt foretrukne levested 
f.eks. ’på muldbund i bøgeskov’ og ikke et konkret sted. Habitat betegner altså en artska-
rakter, hvor biotop er noget der beskriver landskabet.  
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Et økosystem kan defineres, som et system der omfatter vekselvirkningen mellem levende 
organismer og deres omgivelser et bestemt sted som fx kan være en skov eller en sø. Et 
landskab er et område, som har en vis heterogenitet i forhold til de tilgrænsende landska-
ber og hvortil både de spontant forekommende og de af mennesket affødte strukturer og 
processer medregnes. Begrebet landskab er altså ikke som de øvrige begreber alene økolo-
gisk funderet, men relaterer til en rumlig skala. Et landskab er således af en vis udstræk-
ning (fra 1 km2 til mange km2) og rummer i varieret grad både natur- og kulturaspekter 
(baseret på Forman 1995).  
 
I Danmark kan vi i opdele landskabet i en række naturtyper, der er defineret efter botaniske 
og til dels driftshistoriske parametre. I ovenstående niveauinddeling vil vi af praktiske år-
sager slå biotop-, naturtype- og økosystemniveauet sammen til én kategori (betegnet som 
økosystemniveau i det følgende). 
 
Der er komplicerede økologiske samspil indenfor og mellem de forskellige niveauer. Pro-
cesser på et niveau har sammenhæng med og betydning for processerne på niveauet under 
og over. Dette er væsentligt at have i baghovedet, hvis man ønsker at få et indblik i, hvor-
dan vi mennesker påvirker naturen gennem vores friluftsaktiviteter. Omvendt behøver en 
påvirkning på et niveau ikke at give sig udslag i ændringer af betydning på andre niveauer. 

2.1.2 Centrale biologiske processer og sammenhænge 
En række af de centrale biologiske processer på de forskellige niveauer vil kort blive gen-
nemgået i det følgende. Hensigten er at give en fornemmelse for, hvilke normale funktio-
ner i de biologiske systemer der kan være kritiske i forhold til menneskelige påvirkninger. 
 
For det enkelte individ er der to (tre) forhold, der er livsnødvendige. Det er føde og hvile 
(og evt. socialisering). Hertil kommer krav til det fysisk/kemiske miljø. Der kan imidlertid 
være store forskelle mellem individer (og arter) på de mere specifikke krav til føde og hvi-
le. Inden for en art kan det bl.a. afhænge af køn, alder, årstid og kondition. Hvis en given 
art eller population skal overleve i længden, vil der desuden være nogle basale krav om 
formering, minimum populationsstørrelse og evt. udveksling af gener mellem populationer. 
For at kunne øge antallet af individer af en given art som er ’mættet’ i et område, skal der 
desuden være spredningsmuligheder til andre egnede levesteder (Begon et al. 1990).   
 
De enkelte individer, populationer og arter vekselvirker med hinanden på samfundsniveau 
bl.a. gennem konkurrence og prædation. Nogle arter har en særlig betydelig rolle for sam-
fundets og evt. økosystemets funktion. Sådanne arter kan betegnes som nøglearter. Det er 
arter, der har en særlig væsentlig økologisk funktion i systemet, og som derved har væsent-
lig indvirkning på centrale processer og dermed mange andre arters forekomst. En svæk-
kelse eller fjernelse af nøglearter vil kunne føre til store ændringer i hele samfundets ba-
lance og dermed i biodiversiteten (Begon et al. 1990). Et typisk eksempel på sådanne 
nøglearter er toppredatorer, der bl.a. kan være med til at styre populationerne af græssere 
som hjorte og harer, der igen kan have stor betydning for vegetationen og dermed for hele 
økosystemet. Et andet eksempel er bæveren, der har stor indvirkning på fysiske, kemiske 
og biologiske forhold gennem fældning af træer og bygning af dæmninger og deraf affødte 
oversvømmelser. 
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På økosystem- og landskabsniveau spiller både biologiske og fysisk/kemiske forhold ind. 
På økosystemniveau er centrale processer vand- og stofkredsløb samt vegetationens og 
faunaens udvikling. Vegetationens retningsbestemte udvikling over en længere tidsperiode 
betegnes succession. Det antages, at vegetationen gennem en række stadier udvikler sig 
mod et klimaksstadium, der er bestemt af klimaet og den lokale jordbund og topografi. I 
Danmark vil det de fleste steder være blandet løvskov. Eksempler på eksisterende klimaks-
stadier i Danmark er ellesump, kildevæld og klithede. Undervejs kan der være en række 
subklimaks stadier af kortere eller længere varighed. Successionen kan også afbrydes i 
kortere eller længere perioder via f.eks. afbrænding eller græsning (Petersen & Vester-
gaard, 1993). 
 
På landskabsniveau er vigtige processer vandets og vindens dynamik. Disse processer ska-
ber bl.a. tidevandsbevægelser, erosion, nedbør, oversvømmelser og transport og aflejring 
af jord, sand, grus og sten (Nygaard et al, 1999). 

2.1.3 Forstyrrelse 
Ordet forstyrrelse defineres i Politikens store ordbog som ’en udefrakommende, uønsket 
afbrydelse’ eller ’afvigelse fra den normale tilstand’. Vores forståelse af begrebet refererer 
til den effekt, der kan være af en påvirkning forårsaget af friluftsliv.  

2.1.3.1 Økologisk definition 
I relation til en økologisk definition er begrebet forstyrrelse hverken positivt eller negativt 
ladet, men refererer blot til en ændring i en eksisterende (normal)tilstand. Forstyrrelse de-
fineres i Van Andel & Van den Bergh (1987) som; ”en ændring i forholdene som indvirker 
på den normale funktion af et biologisk system”. 
 
Ovenstående definition af forstyrrelse rejser imidlertid en række spørgsmål, bl.a. om hvad 
der er det biologiske systems normale funktion. Det giver f.eks. ikke i dansk sammenhæng 
mening at tage udgangspunkt i naturområder, der er helt upåvirkede af menneskelige akti-
viteter, når man skal vurdere friluftsaktiviteters forstyrrende effekt. 
 
Pickett et al. (1989) definerer forstyrrelse som ”en ændring i den minimale struktur1 i et 
objekt, som er forårsaget af en faktor, der er ekstern i forhold til det niveau der har interes-
se”. Denne definition sætter sig ud over ovenstående definitionsproblemer. Samtidig kan 
definitionen anvendes på alle økologiske niveauer. Definitionen afhænger imidlertid af at 
man i hvert tilfælde kan erkende den minimale struktur. Lidt mere hold på begreberne op-
nås ved at begrænse forstyrrelse til menneskelige forstyrrelser. Herom siger Bolduc & Gul-
lemette (2003): ”Menneskelig forstyrrelse er en menneskelig aktivitet, som forårsager en 
ændring i stofskifte og/eller adfærd hos et dyr.” Ud fra denne definition kan alle danske 
arter, der er stabile eller i fremgang, siges på artsniveau at være mere eller mindre tilpasset 
det aktuelle niveau af menneskelige forstyrrelser. Men på individniveau kan der naturligvis 
være tale om menneskelig forstyrrelse f.eks. i form af bortskræmning og andet. Keller 
(1991) betegner det som en forstyrrelse når dyr (fugle) viser en synlig ændring i deres ad-
færd som følge af at mennesker nærmer sig. Van der Zande et al. (1984) definerer forstyr-

                                                 
1 Ved minimal struktur forstås det system af enheder, der interagerer på en sådan vis, at de vedbliver med at 
eksistere. En organiseret struktur. 

 23



relse som den reduktion i tætheden af fuglepopulationer forårsaget af tilstedeværelsen af en 
menneskelig stimulus i en vis afstand. 
 
I økologisk sammenhæng betegnes storme, oversvømmelser, tørke og brande m.v. ofte 
som forstyrrelser. Dette uagtet, at et givent økosystem kan være tilpasset bestemte forstyr-
relser eller være betinget af sådanne forstyrrelser. Også på individniveau kan arter være 
tilpasset f.eks. brand, tørke og oversvømmelser. En given art kan siges at være tilpasset en 
forstyrrelse, hvis den kan vedblive med at eksistere efter en forstyrrelse af det samfund den 
eksisterer i (Van Andel & Van den Bergh 1987). Men er det tilfældet, altså at en tilpasning 
har fundet sted, er det blevet en del af ’den normale funktion af det biologiske system’, 
hvorved der med andre ord ifølge Andel & Bergh’s definition ikke længere er tale om for-
styrrelse. 
 
Når man med Van Andel & Van den Bergh (1987) vælger at betegne f.eks. græsning og 
oversvømmelser af vandløbsnære arealer som forstyrrelser er det med baggrund i en øko-
logisk betragtning af, at et givent system (naturtype) er i balance og at økosystemet uden 
disse ”forstyrrelser” ville udvikle sig mod et klimakssamfund. I princippet kan ophør af en 
cyklisk forstyrrelse også betragtes som en forstyrrelse af det eksisterende system. Eksem-
pler herpå er kanalisering af vandløb og dermed ophør af oversvømmelser af vandløbsnære 
arealer, ophør af husdyrafgræsning af enge og overdrev samt effekten af effektiv bekæm-
pelse af naturlige skovbrande, som tidligere jævnligt fik lov at brede sig. Overføres denne 
betragtning på områder som benyttes til friluftsliv, vil både en øgning og en mindskelse af 
intensitet eller ændring af aktivitetstype således kunne betragtes som en forstyrrelse af det 
tilpassede system.  
 
Forstyrrelser kan foregå på forskellige økologiske niveauer (jf. afsnit 2.1.1). Det er imidler-
tid vigtigt at slå fast, at en forstyrrelse på individniveau ikke nødvendigvis vil føre til en 
forstyrrelse på populationsniveau, og at en forstyrrelse på populationsniveau ikke nødven-
digvis vil føre til en forstyrrelse på artsniveau. Og så fremdeles på samfunds-, økosystem- 
og landskabsniveau. Samtidig er det ud fra en biologisk betragtning langt mere alvorligt 
med forstyrrelser på landskabsniveau end på individniveau – skadevirkningerne stiger altså 
med stigende biologisk niveau. Der skal normalt også langt mere til at forårsage en forstyr-
relse på et højt biologisk niveau end på et lavt. En forstyrrelse kan f.eks. først betegnes 
som en forstyrrelse på økosystemniveau hvis der sker ændringer i centrale økosystemfunk-
tioner f.eks. som følge af drastiske ændringer i artssammensætning. 
 
Forstyrrelse benytter vi i denne rapport som betegnelse for en menneskeforårsaget hæn-
delse (lyd, lugt, visuel, fysisk kontakt), som forårsager en ændring i det naturlige mønster i 
adfærd eller fordelingen af dyr og planter i vegetationen, økosystemet eller landskabet, 
som ikke umiddelbart oplagt kan henføres til en af de øvrige tre effektkategorier – høst, 
habitatforandring og forurening. I visse tilfælde kan det være svært at afgøre, om en for-
styrrelse er menneskeskabt eller naturlig (f.eks. sygdomsspredning, eller brand). Og der er 
ganske givet grænsetilfælde, som har både menneskelig handling og naturlige processer 
som forudsætning.  

2.1.3.2 Samfundsmæssig definition 
I relation til en samfundsmæssig definition ser vi begrebet forstyrrelse i betydningen ’en 
udefrakommende, uønsket afbrydelse’ som negativt ladet. Med ’uønsket afbrydelse’ forstår 
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vi en kortere- eller længerevarende afbrydelse af den eller de kvaliteter ved naturen, man 
netop er optaget af, og en afbrydelse som opfattes negativt af den enkelte person, eller som 
generelt opfattes negativt af en gruppe. F.eks. kan dyrs skyhed eller manglende tilstedevæ-
relse som følge af jagt henregnes som en forstyrrelse af friluftsaktiviteter såsom fuglekig-
geri eller skovtur. 
 
Baggrunden for definitionen er, at vi af afgrænsningsmæssige årsager ikke vil bevæge os 
ind i en nærmere sociologisk analyse af, hvordan personer og grupper opfatter hinandens 
aktiviteter i naturen (se evt. Jensen & Koch 1997; Jensen 2003). Vi vil derimod koncentre-
re os om egentlige konflikter, særligt i tilknytning til de indirekte effekter som følger af 
friluftsaktiviteternes effekter på naturen. Vi vil i øvrigt koncentrere os om de typer af for-
styrrelse, der knytter sig til naturkvaliteten og ikke til f.eks. den tekniske gennemførelse af 
en given friluftsaktivitet. 

2.1.4 Høst 
Høst vil sige de friluftsaktiviteter, hvori der indgår en fjernelse af hele eller dele af dyr, 
planter eller geologiske dannelser. Eksempler på sådanne aktiviteter er jagt og fiskeri, 
sandormegravning, plukning af nødder, bær, svampe og blomster, sankning af ved og op-
samling af rav og forsteninger. Tidligere havde flere af disse aktiviteter en langt større ud-
bredelse og dermed betydning i samfundet – også økonomisk. Vi kan i Danmark endnu 
have svært ved at afgøre om visse former for fiskeri er arbejde eller fritidsbeskæftigelse – 
sandsynligvis fordi der er tale om begge dele.  

2.1.5 Habitatforandringer 
Habitatforandringer (egentlig biotopforandringer) som følge af friluftsaktiviteter kan også 
opdeles i dem der har direkte, og dem der har indirekte effekter. Hvor vi til høstens direkte 
og indirekte effekter henregnede de effekter der ramte populationen af bytteorganismer, 
regner vi til habitatforandringer dem, der umiddelbart eller siden fører til mere eller mindre 
blivende forandringer af habitaten herunder det genetiske materiale.  

2.1.6 Forurening 
Forurening vil vi her begrænse til den stoflige forurening, dvs. de situationer, hvor enten 
miljøfremmede stoffer ledes ud i miljøet, eller hvor stoffer, der er i miljøet i forvejen, ledes 
ud i unaturligt høje koncentrationer.  

2.1.7 Stress 
En reaktion på høst, habitatforandringer, forurening og forstyrrelse behøver ikke at være 
drab, men de kan hver for sig eller sammen føre til udløsning af akut eller kronisk stress, 
som kan have en række negative langsigtede effekter på enkeltindivider og populationer af 
dyr, planter og dermed økosystemer på længere sigt. 
 
Olesen (1994) definerer stress som en tilstand som følge af en reaktion på forstyrrelse. 
Stress kan også defineres som en miljømæssig faktor (en stressor), der forårsager en æn-
dring i et biologisk system, der er potentielt skadelig (Hoffmann & Parsons, 1991). I natu-
ren vil tørke, brand, temperatursvingninger, inter- og intraspecifik konkurrence, sult, syg-
dom, rovdyr samt ukendte situationer m.m. være typiske stressorer. Reaktionen på stress 
kan være umiddelbar (akut stress) eller af længerevarende virkning (kronisk stress). 
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2.1.8 Skyhed, føl-
somhed og 
tilvænning 

Skyhed dækker her 
over dyrs tilbøjelig-
hed til at reagere på 
friluftsaktiviteter. Et 
givent individ, popu-
lation eller art i et 
givent område under 
givne betingelser har 
en skyhed over for 
mennesker (og even-
tuelle rovdyr). Denne 
skyhed kan variere 
med bl.a. alder, køn 
og årstid. Skyheden 
kan som følge af 
menneskelige på-
virkninger enten øges 
eller mindskes, f.eks. 
ved efterstræbelse 

eller fodring.  

Fig. 2.1. Sammenhængene mellem de ikke-konsumerende forstyrrelsestyper
og de mulige konsekvenser for de berørte organismer (efter Liddle & Scor-
gie 1980). 

 
For at kvantificere dyrs skyhed kan der foretages målinger af en række parametre som be-
skrives kort i det følgende. Hvert af disse forhold kan tages som mål for forstyrrelsens in-
tensitet og dermed den umiddelbare effekt. 
 
Forstyrrelsesafstanden er den afstand fra forstyrrelseskilden inden for hvilken tætheden af 
reder, fugle eller pattedyr er reduceret (Madsen et al. 1999). Begrebet bruges også som 
udtryk for den afstand inden for hvilken dyret bliver opmærksom på forstyrrelseskilden og 
hvor det bereder sig på flugt. 
 
Flugtafstand er afstanden til fuglen eller pattedyret idet dyret tager flugten. Flugtafstanden 
bruges i flere undersøgelser som mål for den forstyrrende effekt af en given menneskelig 
aktivitet. Når et menneske nærmer sig en fugl, vil denne på en vis afstand blive opmærk-
som på, at noget er i gære. Denne opmærksomhed vil før eller siden føre til at fuglen letter. 
Det sker, når mennesket er nået indenfor fuglens flugtafstand. Forskellen mellem forstyr-
relsesafstanden og flugtafstanden kaldes bufferafstanden (Fernández-Juricic et. al. 2002). 
Der kan være store variationer i flugtafstanden mellem lokaliteter, mellem tidspunkter på 
døgnet og året, mellem forskellige vejrforhold og selvfølgelig mellem arter og typer af 
friluftsaktiviteter (Madsen et al. 1999). 
 
Flugtdistancen er den afstand dyret flygter som følge af en forstyrrelse (Olesen et al. 
1998). Igen kan der være store forskelle selv inden for samme art og population. 
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Forstyrrelsesperiode. Når f.eks. fuglen har taget flugten, befinder den sig i en vis tid, i luf-
ten i en vis højde, før den lander på ny. Tiden, der går, fra at den afbrydes, til at den har 
genoptaget, det den var i færd med, kaldes forstyrrelsesperioden eller flugttiden. 
 
Forstyrrelsesintensiteten er den reduktion, (f.eks. udtrykt i %) i udnyttelsesgraden der er 
inden for forstyrrelsesafstanden (Madsen et al. 1999). 
 

Følsomhed bruger 
vi som et begreb, 
der bl.a. dækker 
over skyhed, men 
som er bredere og 
derfor også dækker 
planter og naturty-
per. Følsomhed er 
direkte relateret til 
den givne rekreati-
ve aktivitets effekt 
på dyr, planter og 
naturtyper og tager 
ikke en samlet be-

dømmelse af de økologiske forhold i betragtning (se sårbarhed). 

Fig. 2.2. Skitse der illustrerer flugtdistance og flugttid. Eksemplet er en fugle-
floks reaktion ved fire efter hinanden følgende forstyrrelser foranlediget af en
persons passage (efter Bregnballe et al. 2001). 

 
Tilvænning Ved tilvænning, også kaldet habituering, indlærer individet en i forhold til 
forstyrrelsen mere hensigtsmæssig adfærd, end det havde som udgangspunkt. Ved tilpas-
ning, også kaldet adaptation, kan en population ændre sig genetisk, så den bliver bedre i 
stand til at klare en ny blivende ændring i dens miljø. Burger og Gochfelt (1983) skelner 
mellem indlæring, som ikke nødvendigvis nedsætter dyrets reaktion, og habituering som 
pr. definition indebærer, at reaktionen nedsættes ved forøget latenstid eller nedsat intensi-
tet.  
 
Vi bruger tilvænning i relation til begrebet skyhed og friluftsaktiviteter. Tilvænning er det, 
at individet, populationen eller arten med tiden får en mindre skyhed over for mennesker. 
Tilvænningen kan ske i en sådan grad at dyrene får en unaturlig lav skyhed. Nogle arter 
kan desuden tilvænne sig på en sådan måde, at de i nogle områder er mindre sky end i an-
dre områder, og at de er mere sky på nogle tidspunkter af året og døgnet end andre. 

2.1.9 Resistens, resiliens og tolerance 
Begreberne resistens, resiliens og tolerance benyttes særligt i forbindelse med planters re-
aktion på en forstyrrelse, som oftest slitage Liddle (1997).  
 
Resistens er den enkelte plantes, populations eller et samfunds evne til at modstå forstyrrel-
sen uden at der sker betydelige ændringer i forhold som plantetæthed, planteantal, artsdi-
versitet m.v.  
 
Resiliens er tilsvarende evnen til at regenerere efter en forstyrrelse, dvs. evnen til at vende 
tilbage til en oprindelig tilstand.  
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Tolerance bruges normalt om plantearters og plantesamfunds samlede evne til at forblive 
uforandret i relation til et givent forstyrrelsesmønster i tid og rum. Der kan altså være et 
større eller mindre element af både resistens og resiliens. 

2.1.10 Sårbarhed og bæreevne  
Et begreb som bæreevne er væsentligt at inddrage i en diskussion om naturmæssige effek-
ter af friluftsliv. Der er på den ene side en bagatelgrænse, for hvilke påvirkninger og æn-
dringer det er relevant at beskæftige sig med. På den anden side er det vigtigt at have så 
præcist et mål som muligt for, hvornår påvirkningerne giver sig udslag i forringelser, af de 
værdier der lægges vægt på at bevare. 
 
Bæreevnen af et område kan for en given art være bestemt af områdets størrelse og dermed 
antallet af mulige revirer, områdets udbud af muligheder for redeplacering eller (og især) 
dets udbud af føde på forskellige årstider. Et naturområdes bæreevne vurderes i denne rap-
port at være overskredet, når levemulighederne for den eksisterende flora og fauna er ble-
vet forringet i en grad der ikke tilladerbestandene at opretholde deres nuværende størrelse. 
Definitionen af, hvad der skal til af ændringer i flora og fauna, før man kan tale om, at bæ-
reevnen er overskredet væsentligt, er imidlertid vanskelig. 
 
Bæreevne kan ud over den ovenfor beskrevne økologiske bæreevne opdeles i følgende 
subjektive typer: 

• Oplevelsesmæssig eller social bæreevne. Dette er den maksimale udnyttelse til fri-
luftsliv der kan ske uden at der sker en uacceptabel nedgang i kvaliteten af frilufts-
oplevelsen. 

• Økonomisk bæreevne. Den maksimale anvendelse til friluftsliv der kan ske uden at 
der sker uacceptable driftsøkonomiske tab 

• Fysisk bæreevne. Den maksimale udnyttelse til friluftsliv, der rent fysisk kan finde 
sted (Canger & Koch 1986).  

 
Sårbarhed bruges her som betegnelse for et givent naturområdes, naturtypes eller arts 
muligheder for og evne til fortsat at eksistere i Danmark, med det nuværende niveau af 
friluftsaktiviteter. Ved en bedømmelse af sårbarheden ses der altså både på friluftslivets 
konkrete effekt og artens, naturtypens eller naturområdets samlede økologiske tilstand. 

2.2 Natur- og landskabskvalitet 

Grundlaget for en økologisk funderet vurdering af langsigtede effekter på naturen af for-
skellige friluftsaktiviteter, må være en bevidsthed om de værdier eller kvaliteter ved natu-
ren, som ønskes bevaret. Naturkvalitet er imidlertid vanskelig at definere, bl.a. fordi begre-
bet dækker over både biologiske, rekreative, æstetiske og evt. kommercielle aspekter. I det 
følgende vil fokus være på de biologiske aspekter, men også rekreative og æstetiske aspek-
ter vil blive berørt. Intentionen er at sætte potentielle effekter af friluftsliv i direkte relation 
til naturkvalitetsbegrebet. 

2.2.1 Biodiversitet 
Biodiversitet eller biologisk mangfoldighed er variationen og variabiliteten blandt levende 
organismer og de økologiske sammenhænge de indgår i (Prip et al 1996). Biodiversiteten 
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er organiseret på alle økologiske niveauer og kan dermed omfatte variationen af både land-
skaber og gener. Desuden skal tidsaspektet tages i betragtning. Et givent areal kan f.eks. 
have en stor artsmæssig og naturtypemæssig diversitet over tid, til trods for at den aktuelle 
diversitet måske er lav.  
 
Normalt betragtes en høj diversitet af oprindelige arter, økosystemer og landskaber som en 
kvalitet, mens ikke hjemmehørende arter og en høj grad af menneskelig forstyrrelse betrag-
tes som negative ift. naturkvalitet. 
 
I relation til friluftsliv (og naturforvaltning i almindelighed) fokuseres der af operationelle 
grunde oftest på biodiversitet på arts- og samfundsniveau.  

2.2.2 Sjældenhed 
Det sjældne og specielle har en stor strategisk værdi for naturforvaltningen. For fagfolk og 
amatører kan det endvidere være af interesse i friluftsmæssig forstand. Der kan være flere 
årsager til at arter, strukturer eller processer er sjældne, og der er flere typer og niveauer af 
sjældenhed. En given art, naturtype eller landskabstype kan være sjælden på globalt, regio-
nalt, nationalt og/eller lokalt niveau. En art kan også f.eks. være almindelig nationalt, men 
sjælden regionalt (f.eks. skarven i Danmark). Det omvendte kan også være tilfældet (f.eks. 
hvid stork). Værdien af det sjældne bør derfor altid relateres til en skala. 

2.2.3 Kvalitetskriterier 
Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) udgav i 1999 publikationen ’Naturkvalitet – kriteri-
er og metodeudvikling’ (Nygaard et al. 1999). Heri opstilles fire naturkvalitetskriterier, 
som tilsammen beskriver væsentlige biologiske og geomorfologiske kvaliteter ved naturen. 
Det drejer sig om vildhed, oprindelighed, kontinuitet og autenticitet. Disse kvalitetskri-
terier kan erkendes og beskrives på alle økologiske niveauer.  

2.2.3.1 Vildhed 
Vildhed er den frie udfoldelse af naturlige processer uden påvirkninger fra menneskelige 
aktiviteter (Nygaard et al 1999). På økosystemniveau er vildhed betinget af fri dynamik i 
vand- og stofkredsløbene samt i floraens og faunaens udvikling og på landskabsniveau af 
vandets og vindens frie dynamik (erosion, klitvandring, tidevandsbevægelser, oversvøm-
melser m.v.). På artsniveau er vildheden betinget af uhindrede naturlige populationsproces-
ser som reproduktion, spredning, konkurrence og prædation. 

2.2.3.2 Oprindelighed 
Oprindelighed kan betyde uforandret, naturtypemæssigt oprindeligt eller naturligt hjem-
mehørende (Nygaard et al 1999). På landskabsniveau kan der tales om geomorfologisk 
uforandrede eller oprindelige landskabsformationer, f.eks. dødislandskaber, kystklinter og 
naturlige søer. En oprindelig geomorfologi kan også være de dannelser, der fremkommer 
som resultat af den frie dynamiske kystudvikling over en længere periode. Landskaber, der 
er præget af f.eks. opdyrkning, råstofgravning og tekniske anlæg, er i mindre grad oprinde-
lige. 
 
Grundet den dynamiske udvikling i naturen kan det være vanskeligt at identificere uforand-
rede økosystemer. Økosystemer med upåvirkede hydrologiske og jordbundsmæssige for-
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hold har derimod en høj grad af oprindelighed. Tilsvarende for økosystemer med mange 
karakteristiske, hjemmehørende arter. Arter er oprindelige hvis de er hjemmehørende i 
landet, eller rettere den biogeografiske region, og tilhører et oprindeligt økosystem. 

2.2.3.3 Kontinuitet 
Kontinuitet kan være relateret til både tid og rum. En tidsmæssig kontinuitet, dvs. vedva-
righed, er ofte helt afgørende for, at der kan udvikles økosystemer med stor variation og 
kompleksitet. Et givent område kan godt have en lang kontinuitet i tid samtidig med udfol-
delsen af en naturlige dynamik med deraf følgende forandringer. Et naturområde med lang 
kontinuitet er imidlertid ikke nødvendigvis oprindeligt.  
 
Kontinuitet i rum betyder sammenhæng - f.eks. store sammenhængende naturområder - 
hvor en lang række biologiske processer kan forløbe frit – også mellem forskellige typer af 
biotoper. Det giver samtidig mulighed for flere og større bestande af planter og dyr, og 
dermed mindre risiko for uddøen af arter. Store arealer øger normalt også mulighederne for 
en højere biodiversitet, og det forbedrer spredningsmulighederne for dyr og planter.  

2.2.3.4 Autenticitet 
Autenticitet er ægthed. At dét vi ser, faktisk er, hvad det giver sig ud for at være. I et auten-
tisk naturområde har mennesker ikke foretaget indgreb for at få området til at ligne andet 
end dét, det er. Autenticitet kan ofte kun bedømmes ud fra et forhåndskendskab til om na-
turen er konstrueret eller ej. Natur kan altså godt være autentisk uden at være oprindelig, 
f.eks. er en gravhøj autentisk, men ikke oprindelig. Vildhed og autenticitet er relateret på 
den vis, at autentisk natur også er spontan. Dyre- og plantearternes naturlige spredning, 
udbredelse, artssammensætning og genetiske struktur er vigtige elementer i autenticitet. 
 
I årene inden DMU kom med sit bud på kriterier for naturkvalitet (Nygaard  et al. 1999) 
havde begrebet autenticitet hyppigt været anvendt synonymt med oprindelighed og ofte i 
bestemt form, autenticiteten, som betegnelse for rester af den oprindeligt i Danmark hjem-
mehørende natur. Altså den der ville have været her, hvis mennesket ikke havde blandet 
sig i de spontane processer. Den referer altså til et historisk forløb, og burde derfor mere 
præcist være betegnet historisk autenticitet. Nu hvor Nygaard et. al. har argumenteret for, 
at autenticitet skal reserveres til at betegne det ægte, hvorved alt andet end netop produktet 
af naturpleje og genopretning bliver autentisk, må dette begreb forkastes som betegnelse 
for, hvad der tilstræbes med naturforvaltningen, som altså er den størst mulige grad af 
spontanitet (vildhed) og oprindelighed. 

2.2.4 Menneskeorienterede naturkvaliteter 
For senere bl.a. at kunne beskrive mulige forstyrrelser friluftsaktiviteter imellem er det 
formålstjenligt at gennemgå yderligere nogle grundlæggende naturværdier. Kategorierne er 
baseret på Arler (1997) (se evt. også Kærgård 2003). 

2.2.4.1 Nytteværdi 
Alle naturområder kan i princippet have en værdi i relation til en konkret menneskelig ud-
nyttelse/benyttelse. Der kan være tale om værdier i relation til produktion – f.eks. jagt- og 
fiskeriudbytte, i relation til økosystemydelser – f.eks. grundvandsbeskyttelse og kvælstof-
filter samt i relation til immaterielle værdier – f.eks. symbolværdi, forskning og undervis-
ning og rekreative muligheder. I friluftsmæssig sammenhæng kan der altså være tale om 

 30



jagt & fiskeri, bær-, frugt og svampeplukning m.v. Naturen kan også have en nytteværdi 
som udfoldelsesrum for f.eks. mountainbiking, orienteringsløb, paintball m.v. I princippet 
kan mere ’bløde’ værdier ved naturen som f.eks. kilde til personlig inspiration og som livs-
kvalitetsforbedrer også indirekte henregnes til nytteværdi (bl.a. i form af øget produktivitet 
på arbejdspladsen, mindre sygdom m.v.)  

2.2.4.2 Naturområders billedlighed 
Naturområder kan have en billedlig tiltrækning eller frastødning afhængigt af deres kvali-
teter. Her kan man tale om tre typer: a) den skønne natur, som er harmonisk, parkagtig og 
imødekommende, som f.eks. det bløde danske gennemplejede kulturlandskab med enge, 
småskove og marker; b) den pittoreske natur, som er mindre glat og harmonisk, og som i 
reglen vil rumme en række mere eller mindre overraskende elementer, og som indeholder 
en mangfoldighed af liv og forskellighed, som den skønne natur ofte mangler. For eksem-
pel små områder med urørte pletter, hvor døde træer får lov at stå, områder som får lov at 
ligge, etc.; c) den sublime natur, som er overvældende voldsom enten i kraft, størrelse eller 
dynamik. Der kan være tale om vejrfænomener, havet, kysterne, etc. 

2.2.4.3 Karakterfulde naturområder 
Naturområder kan have en særlig atmosfære, som spiller sammen med følelsesmæssige 
stemninger af forskellig art. Bøgeskoven, den mørke skovsø og heden appellerer alle følel-
sesmæssigt på forskellige måder. Stemningen afhænger samtidig af vejr, årstid og tiden på 
døgnet, samt det enkelte menneskes egen sindsstemning. Naturens stilhed og mørke er kva-
liteter, som er svære at kategorisere og derfor ofte glemmes, men som i høj grad har med 
sanserne og dermed oplevelsen af naturen at gøre (Agger 1998).  

2.2.4.4 Graden af uberørthed 
En meget ofte set modstilling er modstillingen mellem kultur og natur. Som et element i 
denne opdeling er graden af menneskets eller kulturens berøring af den konkrete natur me-
get forskellig. Et selvstændigt formål kan være at lade et område være uberørt. Natur der 
fremstår uberørt af menneskelig aktivitet kan have stor oplevelsesmæssig værdi og betyd-
ning for menneskers selvforståelse. Begrebet ligger meget tæt op ad begrebet vildhed. 

2.2.4.5 Naturens historie 
Til alle naturområder er tilknyttet en historie, hvad enten den er konstrueret eller reel. Hvor 
man end befinder sig i Danmark, vil historierne om egnen, landskabet og de forskellige 
naturarealer være afgørende for de kvaliteter de tillægges. Det, der har en historie, tillæg-
ges en positiv værdi. Der er således i høj grad knyttet en vis konservatisme til naturens 
historie, og det er et temmelig udbredt fænomen, at man ønsker at bevare den natur, man er 
vokset op i, og som fortæller nogle historier, der giver en identitet. Ud over at man føler sig 
hjemme og tryg i en natur, der fortæller en historie, er det også centralt, at der er knyttet et 
element af selvforståelse, dvs. identitet, såfremt den natur, der omgiver en, fortæller histo-
rier om ens fortid.  

2.2.5 Støj og stilhed 

Fordi stilhed og ro er en meget højt prioriteret kvalitet ved naturen (Jensen & Koch 1997) 
og fordi støj er en forstyrrende faktor ift. dyrelivet, har vi fundet det relevant med et særligt 
afsnit.  
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Stilhed i friluftssammenhæng er ikke bare fravær af målbar lyd. Det er en kvalitet, som 
ofte har et målbart niveau af naturlyde, men som forudsætter at man er i fri natur (Statens 
forureningstilsyn 1992). Stilhed har først og fremmest en værdi i sig selv, men har også 
bl.a. betydning som kilde til inspiration og refleksion samt som lindring fra støj. Der kan 
skelnes mellem lyd fra naturlige kilder og den type lyd der oftest opfattes som støj (uøn-
sket lyd) (Statens forureningstilsyn 1994: 1992). I et naturligt lydbillede (naturlyd) vil især 
hørbare, teknisk generende lyde kunne føre til at iagttagelsesevne og sanseindtryk distrah-
res og svækkes. Synsindtryk kan desuden forstærke lydoplevelsen. Jo mere fortrolig en 
person er med naturen og i jo højere grad man er i et naturområde hvor der forventes stil-
hed (naturlyd), des stærkere reageres der på fremmede lyde (Statens forureningstilsyn 
1994: 1992). Der er også forskel på hvornår og hvordan mennesker opfatter lyde som støj, 
men generelt vil det være sådan at des højere lyd, des flere vil opfatte det som generende 
støj (Statens forureningstilsyn 1994; Miljö- och naturresursdepardamentet 1993). 
 
Kilder til støj i den danske natur bl.a. kan både fra friluftslivet selv (vejtrafikstøj, motor-
drevne både, flystøj, plæneklippere og andre redskaber, skydebaner, motorsportsbaner og 
mennesker). 
 
Fravær af støj er en forudsætning for at naturområder kan have fuld værdi som friluftsom-
råde. Dermed kan stilhed eller fravær af støj henregnes som en (stadig svindende) naturres-
source, der bl.a. har værdi i markedsføring af turisme (Statens forureningstilsyn 1994; Mil-
jö- och naturresursdepardamentet 1993).  

2.3 Forhold af betydning for intensiteten og effekten af friluftsaktivite-
ter 

Når man snakker påvirkning, er det ud over at snakke om typer også relevant at snakke om 
påvirkningsintensiteter, samt om forhold der har betydning for indirekte effekter og konse-
kvenser. Endvidere er naturens og friluftsaktiviteters ”sårbarhed” afgørende. En given på-
virkning, der ingen nævneværdig effekt har i et område, kan have betydelige effekter i et 
andet. Det afhænger af arternes og det samlede økosystems evne til at modstå påvirknin-
gen.  
 
Påvirkningens intensitet kan i relation til friluftsliv typisk afhænge af: 
• antal udøvende personer 
• varighed og hastighed 
• rytme dvs. forudsigelighed og variation (årstid, døgnvariation, systematik) 
• arealmæssig spredning 
• lydniveau 
• synlighed 
 
Der kan være stor forskel på, om der f.eks. er få mennesker over et langt tidsrum eller 
mange mennesker i et kort tidsrum. Ligeledes kan årstiden og tid på døgnet spille en stor 
rolle f.eks. i forhold til dyrenes ynglesæson og fødesøgningstidspunkt.  
  
En lang række biologiske forhold kan have betydning for systemets sårbarhed, og dermed 
for hvilken effekt en given påvirkning har (systemets sårbarhed).  
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Boks 2.1.: Forhold af betydning for sårbarhed på forskellige økologiske niveauer 
Individ 
• sundhedstilstand  
• køn 
• stadie i livscyklus, herunder alder og reproduktion 
• skjulemuligheder 
• spredningsmuligheder og evne 
• mulighed for alternative habitater 
• evne til at ”regenerere” og tilvænne og tilpasse sig 
• andre påvirkninger og deres eventuelle additive effekter 
• klimatiske forhold (nedbør, temperatur, vind m.v.) 
 
Art/population 
• sundhedstilstand 
• antal eller areal med den pågældende art (sjældenhed) 
• type af livscyklus og formering samt livsform og adfærd 
• evne til at ”regenerere”, modstå og tilvænne og tilpasse sig  
• alsidighed og specialicseringsgrad 
• mulighed for alternative habitater og arealer samt disses type og placering 
• spredningsmuligheder 
• andre påvirkninger og additive effekter 
• klimatiske forhold (nedbør, temperatur, vind m.v.) 
 
Samfund/naturtype/økosystem 
• sundhedstilstand 
• nøglearter herunder muligheden for at andre arter evt. kan tage over 
• graden af uberørthed, vildhed og kontinuitet 
• aktuelle økologiske balance og tærskelværdier (i nogle situationer vil selv små forstyrrelser kunne for-

skubbe en balance) 
• evne til at ”regenerere” og hurtighed hermed: resiliens 
• andre påvirkninger og evt. additive effekter 
• klimatiske forhold (nedbør, temperatur, vind m.v.) 
 
Landskab 
• landskabstype og grad af uberørthed, vildhed og kontinuitet 
• sammensætning af og sammenhæng mellem landskabselementer 
• rumlig udstrækning af landskabselementer  
• andre påvirkninger og evt. additive effekter 
• klimatiske forhold (nedbør, temperatur, vind m.v.) 
 

2.4 Overordnede nationale og internationale naturforvaltningsmål 

Vores forpligtelser i henhold til internationale konventioner og direktiver samt nationale 
strategier og målsætninger vil kort blive opsummeret i det følgende for at have grundlag 
for vurderingerne i kapitel 5. Det primære udgangspunkt vil være Habitatdirektivet, Vand-
rammedirektivet, Biodiversitetskonventionen og den danske biodiversitetsstrategi samt den 
Natur- og Miljøpolitiske redegørelse og Wilhjelmudvalgets rapport. Amternes regionplan-
lægning omfatter desuden både natur- og friluftsliv, lige som der i flere amter ud over na-
turstrategier også er udarbejdet en egentlig friluftsoplitik/friluftsstrategi. Disse vil vi dog af 
afgrænsningsmæssige hensyn ikke beskæftige os yderligere med (der kan bl.a. henvises til 
Nordjyllands Amt (1997: 2003: 2003a: 2003b), Det Grønne Råd i Nordjyllands Amt 
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(2000), Lindberg & Larsen (1999), Københavns Amt (2001), Fyns Amt (2003), Fyns Amt 
(1992) samt Jepsen et al. 1995). 

2.4.1 Natur 
På nationalt og internationalt plan er det et overordnet mål at sikre en gunstig bevaringssta-
tus for naturtyper og arter omfattet af EF-habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet 
samt at sikre en god økologisk status for alle vådområder som følge af Vandrammedirekti-
vet2. Samtidig er der et generelt overordnet mål om at øge landskabets biologiske og øko-
logiske mangfoldighed (Habitatdirektivet, Vandrammedirektivet, Biodiversitetskonventio-
nen samt Prip et al. (1996).  
 
Disse målsætninger søges nået gennem forskellige tiltag:  
• bevaring og sikring af eksisterende naturværdier, 
• forbedringer af eksisterende naturværdier, 
• genopretning af forsvundne naturværdier.  
 
Under hvert af disse tiltag kan der identificeres en række mere konkrete naturmålsætnin-
ger, som dog ikke vil blive genstand for videre omtale her. Dog skal det nævnes, at der i 
Wilhjelmudvalgets rapport peges på behovet for større sammenhængende naturområder. 
Dette har bl.a. ført til igangsættelse af pilotprojekter i relation til evt. at oprette danske na-
tionalparker. De arter og naturtyper Danmark har et særligt ansvar for fremgår af den dan-
ske rødliste samt habitatdirektivet. 
 
I forbindelse med EF-Habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet samt Ramsarkonven-
tionen er der desuden udarbejdet en bekendtgørelse, der indbefatter bemærkninger om fri-
luftsaktiviteter og deres mulige konflikt i forhold til beskyttelsesbestemmelserne. Det 
fremgår bl.a., at bekendtgørelsen ikke regulerer færdsel og jagt eller aktiviteter, som ikke 
hidtil har været reguleret. Udpegningerne forhindrer ikke umiddelbart ændringer i de al-
mindelige adgangsregler for offentlighedens færdsel.  
 
I de tilfælde, hvor eksisterende, lovlige aktiviteter er i strid med beskyttelsesforpligtelser-
ne, kan ændring af eksisterende anvendelse blive nødvendig. Dette reguleres ikke af be-
kendtgørelsen og i sådanne tilfælde må myndighederne benytte lovgivningens almindelige 
regler (plejeaftaler, fredning eller lignende) til at sikre bevaringsmålsætningen for områ-
det3. I praksis er der imidlertid en række bestemmelser for jagt og sejlads i mange Ramsar- 
og fuglebeskyttelsesområderne fordi de også er udlagt som vildtreservater.  
 
Der kan ikke udlægges nye arealer til f.eks. sommerhusesommerhusområde. Sommerhus-
områder lokalplanlagt før 15. november 1998 kan dog gennemføres efter normale procedu-

                                                 
2 Vandrammedirektivet indeholder målsætninger og krav til grundvand og overfladevand. Direktivet skal 
bl.a. sikre uforurenet overfladevand med et naturligt og varieret dyre- og planteliv. Formålet er bl.a. at fore-
bygge yderligere forringelser og beskytte og øge vandøkosystemernes kvaliteter. I relation til terrestriske 
økosystemer, der er direkte afhængige af vandøkosystemerne pga. deres vandbehov, skal kvaliteten også 
beskyttes og øges. Det er målet at opnå en god overfladevandskvalitet i alt overfladevand senest i år 2010. 
3 Vejledning til Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 782 af 1. november 1998om afgrænsning og 
administration af internationale naturbeskyttelsesområder (EF-habitatområder, EF-fuglebeskyttelsesområder 
og Ramsarområder). 

 34



rer. Tilsvarende gælder for anlæg der kræver landzonelokalplan, som f.eks. golfbaner ofte 
gør. 

2.4.2 Friluftsliv/turisme 
Af ’Natur- og miljøpolitisk redegørelse 1999’ (Miljø- og Energiministerier 1999) fremgår 
det, at det overordnede mål på friluftsområdet er, at "naturen skal tættere på borgerne". 
Målet skal nås bl.a. gennem følgende: 
 

• fremme overkommelig og sikker adgang til naturområder tæt på, hvor folk bor.  
• fremme etableringen af naturområder (f.eks. skove og søer) i bl.a. bynære områder.  
• prioritere friluftsliv højt i forbindelse med ændret arealanvendelse, f.eks. ved byud-

vikling, naturgenopretning, kulturmiljø og etablering af grønne arealnetværk.  
• udbygge formidling - særligt til børn og unge - bl.a. som led i miljøundervisningen, 

og naturvejlederordningen skal udvikles, udvides og koordineres med andre lignen-
de ordninger.  

 
Det overordnede mål på turistområdet er, at udviklingen i turistsektoren skal bygge på hen-
synet til natur og miljø samt til kulturmiljøer i landskaber og byer. Målet skal nås bl.a. ved:  

• at bevare sommerhusområdernes rekreative værdier og den danske sommerhuskul-
tur,  

• at friholde kystområderne for bebyggelse og anlæg, der ikke er afhængige af kyst-
nærhed, og ved at yderligere turisme i kystområderne udvikles inden for eksiste-
rende bygnings- og anlægsmæssige rammer,  

• at aflaste turismens belastning af kystområderne ved at by-, tema-, og erhvervstu-
risme styrkes.  
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3 Typer af friluftsaktiviteter 
Vi har fundet det vigtigt at beskrive de forskellige friluftsaktiviteters type, karakter, poten-
tielle naturpåvirkning, udbredelse og, hvor det er væsentligt, den lovmæssige regulering 
(hvor, hvordan, hvornår kan aktiviteten udøves). Baggrunden er, at disse forhold har stor 
betydning for en vurdering af de faktiske effekter på naturen i Danmark. Gennemgangen af 
typerne er dermed en væsentlig del af forudsætning for rapportens senere diskussioner og 
konklusioner. 
 
Grupperingen af typer er foretaget ud fra to overordnede betragtninger: 
• Det er tilstræbt at beskrive de mest almindelige og/eller naturmæssigt kontroversielle 

aktiviteter 
• Det har været formålet at gruppere efter fællestræk mht. effekter på naturen, men sam-

tidig så vidt muligt efter en traditionel opdeling. 
 
Der er langt fra tale om en dækkende liste over friluftsaktiviteter i Danmark. Generelt er 
mindre udbredte friluftsaktiviteter (f.eks. rulleskøjteløb, cykelcross, rollespil m.v.), der 
effektmæssigt ikke vurderes at adskille sig fra andre mere udbredte aktiviteter ikke medta-
get særskilt. Herudover er opdelingen styret af, hvor det overhovedet har været muligt at 
finde oplysninger om udbredelsen og de naturmæssige effekter. 
 
Der er gennemført flere større undersøgelser af danskernes brug af naturen til friluftsformål 
(se bl.a. Jensen 2003; Jensen 1998; Jensen 1995; Jensen & Koch 1997; Koch 1984), og der 
er lavet undersøgelser af danskernes holdning til naturen (Agger et al. 2003). Tilsvarende 
er der foretaget undersøgelser i bl.a. Norge (se bl.a. Kaltenborn & Vorkin 1993). 

3.1 Friluftsliv i tid og rum 

Generelt kan det siges, at rumlig kontinuitet (større naturområder) har stor betydning for 
friluftsmulighederne. Større naturområder og landskaber vil, alt andet lige, ofte indeholde 
en større variation i landskabs- og biotoptyper med deraf følgende variation i aktivitetsmu-
ligheder. Større naturområder giver også større mulighed for en rumlig differentiering af 
forskellige aktiviteter, så eventuelle konflikter aktiviteterne imellem kan minimeres. Flere 
friluftsaktiviteter er desuden afhængige af en vis rumlig udstrækning af naturområderne for 
at kunne gennemføres. De større vandløb giver f.eks. ud over fiskeri mulighed for kanosej-
lads, og de større søer samt fjorde giver mulighed for flere typer af sejlads samt fiskeri, 
badning, naturiagttagelser m.m. Større skov- og naturområder giver mulighed for areal-
krævende aktiviteter som O-løb, mountainbiking og større fællesarrangementer. Småsøer 
og småskove giver ikke samme mulighed for variation i aktivitetstyper, hvilket imidlertid 
ikke udelukker, at selv små bynære skove kan være endog meget flittigt besøgt (Jensen 
2003).  
 
Friluftslivet er overordnet set koncentreret på relativt små arealer ved skov og strand og 
kystnære vandområder især nær de større byer (Jensen 2003; Jensen pers. komm. 2003). 
Hertil kommer, at friluftsaktiviteterne i høj grad er koncentreret til eventuelle parkerings- 
og stianlæg samt seværdigheder og ikke mindst områder med et ”interessant/ sjældent/ 

 37



smukt” naturindhold. Også i nedlagte råstofgrave foregår der ofte en bred vifte af frilufts-
aktiviteter herunder ofte motoriserede former (Friluftsrådet 1991). 

 
Endvidere foregår store dele af friluftslivet 
særligt på bestemte tider af døgnet og ugen 
(Koch, 1984; Jensen pers. komm. 2003). I 
skovområder er friluftsaktivteterne mest kon-
centreret i dagtimerne, særligt i weekends og 
evt. om aftenen i ferier (Koch 1984). 
 
Der vil altså typisk være store forskelle i type 
og intensitet af friluftsaktivitet mellem som-
mer og vinter, mellem godt og dårligt vejr og 
mellem hverdag og weekends samt ferier, og 
mellem de enkelte lokaliteter. Som det vil 
fremgå af de efterfølgende kapitler er mange 
danskere og udenlandske turister ude i den 
danske natur hvert år. Langt hovedparten af 
tiden opholder vi os imidlertid i hjemmet, på 
arbejde eller på vejene. Selv i weekends og 
ferier vil den typiske dansker ofte tilbringe 
mere tid med andre gøremål end aktivt fri-
luftsliv. 

3.2 Almindelige skov- og naturbesøg 

Det almindelige skov- og naturbesøg omfatter 
gåtur, hundeluftning, leg, solbadning, motion 
og frokost i det grønne. Også jogging og alm. 
cykelture henregner vi hertil. Seværdigheder 
som f.eks. bygningsværker, skibe, kulturspor 
foruden udsigtspunkter og idylliske steder 
indgår ofte sammen med natur og landskab i 
den samlede oplevelse. Vi har afgrænset os fra 
de aktiviteter, som foregår i områder, hvor 
naturaspektet ikke er fremtrædende (jf. kap.1). 

3.2.1 Omfang  
Det almindelige skov- og naturbesøg er klart 
den mest udbredte form for friluftsliv i Dan-
mark. Det anslås således at naturen (uden for 
byerne) hvert år besøges ca. 100 mio. gange 
på denne vis (Jensen & Koch 1997; Jensen 

2003). Generelt er skoven den mest besøgte naturtype. De mest besøgte lokaliteter er Jæ-
gersborg Dyrehave (7,5 mio. besøg pr. år), stranden på Rømø (1,9 mio. besøg pr. år), 

Figur 3.1. Eksempler på friluftsaktiviteter og
fordeling over året. Der er tale om menneske-
lig aktivitet vadefladen eller på fladvandet
inden for et 200 x 200 m kvadrat i Østvend-
syssel mellem Stensnæs-Voerså og Asaa-Gerå
i årene 1997-2000 (Bregnballe et al. 2001). 
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Hornbæk strand og plantage (1 mio. besøg pr. år), Løkken Strand (866.000 besøg pr. år) og 
Hareskoven (850.000 besøg pr. år)4 (Jensen, 2003).  
 
Det almindelige skov- og naturbesøg er kendetegnet ved primært at foregå nær byer ofte i 
skove, og at man generelt holder sig til og nær anlagte stisystemer. Undersøgelser har vist, 
at gennemsnitligt 52% bevæger sig uden for stierne i større eller mindre grad (31% en stor 
del af tiden og 21% en mindre del af tiden), mens 48% ikke bevæger sig uden for stierne. 
Der vides meget lidt om hvad folk foretager sig uden for stierne, og hvor længe og hvor 
langt de har været fra stierne (Jensen 2003). Hertil kommer, at der ofte er tale om aktivite-
ter af kort varighed - den typiske skovtur er over de seneste 25 år reduceret fra ca. 1½ time 
til 1 time (Jensen & Koch 1997). Og så er det typiske mønster, at de fleste besøg sker midt 
på dagen evt. med aftenture i sommermånederne især i ferierne (Koch 1984). 
 
Omfanget og fordelingen af friluftsaktiviteter i den danske del af Vadehavet kan tjene som 
eksempel på friluftsliv langs kysterne. Flyobservationer har her vist, at de fleste aktiviteter 
foregår på sandstrandene på Skallingen samt Fanø og Rømø og i perioden juni-august. Ved 
højvande holder folk sig hovedsageligt til strandene og marskarealerne, mens der ved lav-
vande er flest mennesker på tidevandsfladerne. Ved højvande er gå- og løbeture de mest 
almindelige aktiviteter på både strandene og tidevandsfladerne. Ved lavvande er lidt over 
halvdelen af aktiviteterne på tidevandsfladerne dog sandormegravning og lystfiskeri (Laur-
sen 1982). Laursen et al. (1997) registrerede mennesker til fods i 91% af deres registrerin-
ger af menneskelige aktivitete i Vadehavet. 
 
Løsgående hunde kan være en væsentlig undtagelse til konstateringen af, at ’man’ stort set 
holder sig til stierne. Da en meget væsentlig del af de 100 mio. naturbesøg, som nævntes 
ovenfor, foregår med hund, berettiger dette ofte oversete emne til en særlig omtale. Der 
holdes af størrelsesordenen 550.000 hunde i Danmark og ca. 450.000 familier har hund 
(www.hunde-info.dk/statistik). Alle skal luftes mindst 1 gang om dagen (hvis de da ikke 
har mulighed for selv at ordne det fornødne), hvilket svarer til i størrelsesordenen 164 mio. 
hundeluftninger om året5. Hovedparten af hundeluftningerne må forventes at foregå i og 
nær byer. 17% angav i 1994/95 at de luftede hund i forbindelse med deres seneste besøg i 
naturen, eksklusiv byparker (Jensen 1998). Laursen et al. (1997) rapporterer om registre-
ring af i gennemsnit ca. 10 løse hunde ved de 217 registreringer fra fly af aktiviteter de 
foretog i den danske del af Vadehavet i årene 1980-95 og 13 løse hunde pr. overflyvning i 
sommerhalvåret. I en anden undersøgelse blev der ved 275 timers overvågning af 5 kystlo-
kaliteter kendt for sårbare, truede eller forsvundne bestande af ynglende kystfuglearter, 
registreret 139 hunde (1 hund hver anden time) hvoraf de 74 var løse (svarende til 
53%)(Dansk Ornitologisk Forening 1992). 

3.2.2 Forvaltning 
Det almindelige skov- og naturbesøg er reguleret gennem naturbeskyttelsesloven og Be-
kendtgørelse om offentlighedens adgang til at færdes og opholde sig i naturen (LBK Nr. 85 
af 04/02/2002) samt Mark- og Vejfredsloven. Hovedreglerne for færdsel er opdelt efter 
naturtyper. Man kan færdes døgnet rundt på offentlige arealer. På strande og klitter må 

                                                 
4 Disse besøgstal inkluderer også aktiviteter som f.eks. løb, cykling, naturiagttagelser og indsamling og høst-
ning. 
5 Hvis der regnes med et gennemsnit på 1 tur om dagen året rundt pr. familie med hund/hunde. 

 39



man færdes til fods og bade, men ikke slå telt op. Man kan frit færdes til fods på udyrkede 
arealer, der ikke er indhegnede. Dog er der kun adgang til private arealer fra kl. 7 til sol-
nedgang. Der er normalt ikke adgang til de dyrkningsfrie zoner langs vandløb. I private 
skove må man gå og cykle på skovveje og grusstier fra kl. 7 til solnedgang. Skove under 5 
ha og skove hvortil der ikke fører offentlig vej eller sti, kan være lukkede. I offentlige sko-
ve kan man færdes døgnet rundt også uden for stierne. Der er særlige regler for organiseret 
færdsel på Skov- og Naturstyrelsens arealer. Eksempelvis må man ikke færdes i indhegne-
de bevoksninger og klitter samt rørbevoksninger. Derimod er det tilladt at bade i skovens 
vandløb og søer, og skøjteløb og anden færdsel på is er tilladt, med mindre andet fremgår 
af skiltning (www.sns.dk). 
 
Ifølge Naturbeskyttelsesloven skal hunde på strandarealer i perioden 1. april til 1. septem-
ber føres i snor, og i langt de fleste skove er det påbudt hele året. 

3.2.3 Tendenser 
Adskillige af vores informanter giver udtryk for en forventning om, at friluftslivets omfang 
vil stige i de kommende år (Johnsen, Flensted, Helsted, Jensen og Bruijn pers. komm. 
2003). Det forventes især at være de bynære aktiviteter, der vil stige. Tendensen går mod 
flere og kortere ture (Jensen pers. komm. 2003; Visschedijk pers. komm. 2003). Der er 
desuden planer om længere regionale vandre/cykelstier bl.a. Isefjordsstien og den 250 km 
lange Sydfynsk natursti Øhavet Rundt6. Også det landsdækkende projekt "Spor i Landska-
bet" er et mere systematisk eksempel herpå. Inden for rammerne af dette projekt er der 
etableret over 65 "Spor i Landskabet" med tilhørende formidling, hvor der gives offentlig-
heden mulighed for ad markerede ruter at færdes i områder, der ellers ikke ville have været 
offentligt tilgængelige.  

3.3 Fællesarrangementer 

Til denne kategori henregnes alle typer af større arrangementer, der ikke falder ind under 
sport og motion. Der kan være tale om spejderture, lejrture, skoleudflugter eller andre insti-
tutionsudflugter, foreningsudflugter, rollespil, firmature, teambuildingkurser og koncerter 
og forestillinger. Der kan også være tale om specielle arrangementer som skovens dag, 
hubertusjagt, naturvejlederture m.v. 
 
Bortset fra evt. større svampeture er fællesarrangementerne kendetegnet ved ikke at høste 
af naturen, samt ved at de foregår i større grupper. Typen af aktivitet er meget forskellig, 
og dermed er de forventelige effekter også af meget varieret art. Der kan være tale om ar-
rangementer, hvor en større gruppe er samlet eller hvor folk er spredt over et større områ-
de. De primære fællestræk ift. naturpåvirkning er det store antal mennesker, der er samlet i 
det enkelte skov- eller naturområde. 

3.3.1 Omfang 
Alle disse aktiviteter er det ikke muligt at få samlede tal på. Sådanne arrangementer er dog 
ikke så udbredte som den almindelige uorganiserede brug af naturen. 10% angiver at have 
deltaget i fællesarrangementer i forbindelse med deres seneste naturbesøg i 1994/95 (15% 

                                                 
6 Landmænd og lodsejere på Langeland har dog foreløbig sagt kollektivt nej til planerne. 
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hvis større arrangementer med familie/venner medtages) (Jensen 1998). Som eksempler på 
omfanget af fællesarrangementer var der i 2001 21.000 naturvejledningsaktiviteter med 
sammenlagt 800.000 deltagere og der var ca. 30.500 KFUM spejdere7 i Danmark (Andkjær 
in prep.).  

3.3.2 Forvaltning 
Arrangementerne reguleres gennem Naturbeskyttelsesloven. Organiserede aktiviteter i 
skove og på udyrkede arealer kræver ejerens tilladelse hvis deltagerantallet overstiger 30. 
Desuden kræver kommercielle arrangementer, offentligt annoncerede arrangementer, 
sportsarrangementer, aktiviteter der kræver afmærkning, aktiviteter der afvikles i natteti-
merne og lejrslagning ejerens tilladelse. Det er op til ejeren om der gives tilladelse og på 
hvilke vilkår. På Skov- og Naturstyrelsens arealer kræves der uanset deltagerantal  kun 
tilladelse til arrangementer, som ikke er almindelig stilfærdig brug af naturen. Om natten 
må det dog kun foregå på veje og stier. Tilladelsespraksis administreres meget forskelligt 
uden for Skov- og Naturstyrelsens arealer. 

3.3.3 Tendens 

En meget stor del af udviklingen i dansk friluftsliv er sket inden for de organiserede former 
for friluftsliv. Der er bl.a. tale om en stor stigning i aktiviteter og medlemmer inden for 
høj-, efter- og ungdomsskoler, naturvejledningen, gymnasieskolen og Danske Gymnastik- 
og Idrætsforeninger samt mindre stigninger for Dansk Vandrelaug og spejderbevægelsen. 
Mange af de aktiviteter der foregår organiseret i naturen sker i større eller mindre grupper. 
Der er også påvist en tendens til at friluftsliv i dag i højere grad foregår i større grupper 
(Jensen 1997 i Andkjær in prep.). 

3.4 Løb & Mountainbike 

Løb og cykling spænder over mountainbike (MTB), orienteringsløb (O-løb), cross/ terræn-
løb og motionsløb. Jogging og alm. cykelture falder under alm. skov- og naturbesøg. Akti-
viteter som landevejscykling, cykelcross, skiløb/rulleski og rulleskøjte/skøjteløb har vi 
valgt ikke at berøre nærmere grundet deres begrænsede omfang og/eller tilknytning til stør-
re vejanlæg.  

3.4.1 Omfang  
For både løb og cykling kan der med udgangspunkt i effekterne på naturen foretages en 
opdeling i aktiviteter på anlagte stier i naturområder og aktiviteter uden for anlagte stier i 
naturområder. Der kan desuden foretages en opdeling efter spredte uorganiserede aktivite-
ter med få deltagere og større organiserede aktiviteter. Selvom langt hovedparten af al cyk-
ling foregår individuelt og på stier og veje, er effekter på naturen af løb og cykling primært 
knyttet til aktiviteter uden for stisystemerne og til arrangementer med mange deltagere. I 
1994/95 angav 5% at de løb en tur, og 12% at de cyklede en tur (1% på MTB) i forbindelse 
med deres seneste besøg i naturen udenfor byen (Jensen 1998). 
 

                                                 
7 Spejdere har typisk gruppeaktiviteter i og omkring spejderhytter i skov- og naturområder samt arrangerede 
ture og aktiviteter i lejre m.v. 
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Skov- og Naturstyrelsens opgørelser viser, at Statsskovdistrikterne i 1995 registrerede 
13522 ansøgte/anmeldte arrangementer med sammenlagt 843823 deltagere. I 1995 blev der 
også registreret det hidtil største antal O-løbsdeltagere på statens arealer. Der blev dette år 
registreret 3400 O-løb med godt 300.000 deltagere (incl. Eremitageløbet, der ikke er et O-
løb, med 19.000 deltagere). Dette tal var i 1994 godt 250.000 (excl. Eremitageløbet). Stig-
ningen skyldes primært flere skoleidrætsarrangementer i skovene – langt overvejende i 
Nordsjælland (fra 45.000 i 1994 til 120.000 i 1995). Nordsjælland er også den landsdel 
med klart flest O-løbere. 58% af alle O-løbsdeltagere er tilknyttet arrangementer på de 5 
nordsjællandske Statsskovdistrikter, hvor Jægersborg skovdistrikt står for halvdelen (We-
ber, 1998; Skov- og Naturstyrelsen, 1995). Dansk Orienteringsforbund havde i 1994 ca. 
12.000 medlemmer (Olesen, 1994). Et stort orienteringsløb varer som regel 3-5 timer, og 
der er ved de store løb med omkring 2.000 løbere mere end 20 ”baner”. 
 
Mht. cykling er det primært mountainbike (MTB) og cykelcross, der foregår i naturområ-
der. De fleste mountainbikere er bosat i de større byer og kører oftest i nærheden heraf. 
Antallet af mountainbikes er ifølge Skov- og Naturstyrelsen stigende i danske skove - ty-
pisk omkring storbyer med skove med stejle skrænter og bakker bl.a. i nærheden af Silke-
borg og København (www.mem.dk/ presseresume/ 2000/ september/ 25-09-00). Der er 
anlagt enkelte MTB-baner på Skov- og Naturstyrelsens arealer og flere steder samarbejdes 
der med lokale cykelklubber for at få skabt flere mountainbike-ruter (Skov- og Naturstyrel-
sen 2002). 
 
Den 7. juni 2003 blev det første officielle mountainbikeorienteringsløb (MTB-O) afholdt i 
Danmark. Det blev afholdt i Grib Skov og var for både motionister og elite. MTB-O fore-
går primært på stinettet. Sportsgrenen forventes at have et stort potentiale i Danmark. De 
aktive skal primært findes blandt sportsfolk, som dyrker MTB-Cross Country, orienterings-
løb og Multisport, der tilsammen samler over 1000 eliteudøvere og derudover mere end 
10.000 motionister (www.mtb-o.dk).  

3.4.2 Forvaltning 

Cykling er reguleret gennem Naturbeskyttelsesloven. Løb er reguleret som almindelig 
færdsel til fods samt større arrangementer. Ved større løb i skov- og naturområder skal der 
gives tilladelse fra den relevante ejer. Ruter og løbsplaner skal godkendes. Statsskovene er 
opdelt i A og B skove, hvor A skovene må benyttes af alle organiserede grupper herunder 
O-løb og MTB. B-skove dækker ca. 7,5% af statsskovene, og her gives der som hovedregel 
ikke tilladelse til organiserede aktiviteter. Dansk Orienteringsforbund og Dansk Skovfor-
ening har desuden indgået en aftale om O-løb i private skove, lige som der er indgået en 
aftale med Skov- og Naturstyrelsen (Weber 1998). Sidstnævnte aftale indeholder bl.a. føl-
gende punkter: 

• Gælder for A-skovene 
• Der skal foretages en naturvenlig banelægning 
• Særligt sårbare områder (jordbund, plante- og dyreliv) kan udlægges til frizone, 

som friholdes for poster og gennemløb 
• Ved løb med over 100 deltagere, skal Skov- og Naturstyrelsen have en liste i sep-

tember over det kommende års løb. Derudover udarbejdes en langtidsterminliste 
over de næste to års meget store løb 

• Der skal være begrænsninger for løbsafholdelse i forårsperioden, 1. februar – 1. juli 
• Særlige aftaler indgår ved flerdagesstævner med mange deltagere 
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• Løb med under 100 deltagere skal skriftligt meddeles statsskovdistriktet senest 14 
dage før løbet 

 
Cykling er tilladt på veje og stier i det åbne land. Ejeren kan dog forbyde færdslen i særlige 
tilfælde. I private skove gælder samme adgangsregler for cykler som for færdsel til fods. I 
statens skove er cykling kun tilladt på veje og stier. MTB er svært at regulere med generel-
le forbud, da mountainbiking ikke klart kan adskilles fra andre former for cykling (Poulsen 
pers. komm. 2003, Vistad pers. komm. 2003). Et problem er ligeledes, at definere hvad der 
er en sti, og hvad der ikke er (Larsen & Jørgensen 1995). 

3.4.3 Tendenser 
Mountainbiking er en forholdsvis ny sport i udvikling. Flere landevejsryttere har taget 
denne form for cykling op især om vinteren som afveksling. MTB er en aktiv udstyrssport, 
som flere mener vil stige i fremtiden (Helsted, Poulsen, Madsen pers. komm. 2003). En ny 
gren af MTB er MTB-orientering. 

3.5 Ridning 

Under denne kategori henregner vi hesteridning uden for anlagte baner med og uden vogn, 
i terrænet og på ridestier. 

3.5.1 Omfang  

Ca. 78.000 familier holder heste og har tilsammen ca.175.000 heste, hvoraf ca. halvdelen 
er ponyer og den anden halvdel store heste. I København og forstæderne er der relativt få 
heste. I Jylland findes 60 pct. af de store heste, hvorimod der er næsten ligeså mange pony-
er på Sjælland som i Jylland. 40 pct. af hestene findes på landbrugsejendomme, og 60 pct. 
tilhører familier der bor i parcelhus (www.hunde-info.dk/statistik). 
 
Antallet af heste på landbrugsbedrifter er opgjort til 43.000. Der vil formentlig være et vist 
sammenfald således, at man ikke umiddelbart kan få landets samlede hestebestand ved at 
lægge de to tal sammen, men det kan ikke siges, hvor mange af de 43.000 "landbrugshe-
ste", der indgår i de 175.000 heste (www.hunde-info.dk/statistik). 
 
Kun en del af hestene er rideheste, og kun en del af dem benyttes jævnligt i naturen. Knap 
1% angav i 1994/95, at de var ude at ride i forbindelse med deres seneste naturbesøg (Jen-
sen 1998). Ofte vil ridningen udgå fra rideskoler. Hertil kommer, at ridning ofte er koncen-
treret på stier anlagt specifikt herfor, og at det primært foregår i bynære skov- og naturom-
råder. Jægersborg Dyrehave er et eksempel på et område, hvor der er særligt mange ryttere, 
og hvor der også bl.a. udlejes heste og arrangeres turridning. Der er ifølge Skov- og Natur-
styrelsen mindst 1000 kilometer ridestier spredt over hele landet (Skov- og Naturstyrelsen 
2002).  

3.5.2 Forvaltning 
Ridning på private arealer kræver altid ejerens tilladelse. I offentlige skove må man nor-
malt ride på asfalterede veje, og på grusveje der er bredere end 2½ m., samt på andre veje 
hvor det ifølge skiltning er tilladt. Der må ligeledes rides i skovbunden dog ikke i unge 
bevoksninger og selvsået skovbund. Der må kun rides med vogn på befæstede veje og sti-
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er. Ridning, der udgår fra rideskoler, rideklubber, stutterier m.v. kræver altid tilladelse. 
Skovvæsnet anvender ganske mange ressourcer på at tilgodese ryttere ved etablering af 
ridestier (www.sns.dk).  

3.6 Klatring m.v. 

Med klatring menes rapelling, træklatring og klatring på klinter, sten og klipper. 

3.6.1 Omfang  
Ifølge dansk Sportsklatreforbunds hjemmeside er der registreret 21 klatreklubber i Dan-
mark. Det har ikke været muligt at anslå antallet af aktive medlemmer. Der klatres typisk 
på klatrevægge, og klatring i naturen i Danmark er begrænset. Der er dog en række klatre-
muligheder på Bornholm, og der er en række klatresten rundt om i landet. Klinter og træer 
bruges desuden til klatring. 

3.6.2 Forvaltning 
På statens arealer vil det typisk være det lokale statsskkovdistrikt, der evt. laver restriktio-
ner i forhold til klatring. Det kan typisk være for at beskytte dyre- og plantelivet. 

3.7 Naturobservationer, fotografering m.v. 

Der er i denne kategori tale om alle typer af amatørobservationer i fritiden af planter og dyr 
samt landskabselementer, naturfænomener, geologiske formationer samt sten og mineraler. 
Kategorien omfatter også evt. fotografering og filmoptagelser. 
 
En af de væsentlige måder hvorpå denne type friluftsliv adskiller sig fra det alm. skov- og 
naturbesøg, er ved at aktørerne ofte bevæger sig uden for de etablerede stisystemer, og 
målrettet opsøger områder, hvor der er samlet mange eller sjældne dyr eller planter, bl.a. 
fordi der måske netop ikke er ret mange andre besøgende. 

3.7.1 Omfang  
13% angav i 1994/95 at de studerede naturen og 8% at de fotograferede i forbindelse med 
deres seneste naturbesøg (Jensen 1998). Mest udbredt er fugleobservationer. Dansk Ornito-
logisk Forening (DOF) har ca. 13.000 medlemmer. Der er formentlig ikke mange aktive 
fuglekiggere, der ikke er medlem af DOF. I størrelsesorden 10.000 tager formentlig jævn-
ligt på deciderede fugleture (Flensted pers. komm 2003). 
 
Der findes desuden en række mindre foreninger, der har medlemmer med særlig interesse 
inden for blomster, insekter/sommerfugle eller svampe, padder og geologi. Som eksempel 
kan nævnes Dansk Botanisk forening, der har ca. 1400 medlemmer – både professionelle 
botanikere og amatørbotanikere (www.botaniskforening.dk). Dansk geologisk forening har 
ca. 750 medlemmer. Dansk Entomologisk forening har i omegnen af 350 medlemmer, og 
Lepidopterologisk forening har ca. 425 medlemmer størsteparten i Danmark, men også 
mange i vore nabolande. Medlemmerne er såvel amatører, som halv- og helprofessionelle 
sommerfugleinteresserede og - samlere. 
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3.7.2 Tendenser 
DOF har haft en meget kraftig stigning i antallet af medlemmer i perioden 1970-2002 (fra 
3243 til 11800). Om denne stigning fortsætter er uvist, men der er samtidig intet der tyder 
på, at interessen for naturobservationer og fotografering m.v. generelt er for nedadgående. 

3.8 Indsamling og plukning 

Denne kategori omfatter friluftsaktiviteter, der har det primære formål at indsamle effekter 
i naturen. Indsamling og plukning som sekundært formål er berørt under afsnittet ’alminde-
ligt skov- og naturbesøg’. En væsentlig måde hvorpå plukning og indsamling kan adskille 
sig fra det almindelige skov- og naturbesøg, er ved, at den aktive udøver ofte bevæger sig 
uden for de etablerede stisystemer (i ikke-privatejede skov- og naturområder) og evt. i na-
turtyper og dele af f.eks. kyststrækningen, hvor der ikke foregår meget andet friluftsliv. 
Ligeledes kan det forventes, at man evt. går efter velkendte lokaliteter eller særlige natur-
typer, således at bynærhed og nærhed til f.eks. parkeringsplads er af mindre betydning. 

3.8.1 Omfang  

Indsamling og plukning omfatter alle typer af bær, frugter, nødder og svampe samt blom-
ster, blade, grene og hele planter samt mosser og laver. Også sankning af brænde og fæld-
ning af juletræer samt indsamling af f.eks. skaller, kogler, sten, rav, fossiler, samt æg og 
øvrige naturting er indbefattet. De mest udbredte former for samling er nok sankning af 
brænde og fældning af juletræer samt svampeplukning. Foreningen til Svampekundskabens 
Fremme havde i 1997 ca. 1600 medlemmer, fordelt over det meste af landet, men med ho-
vedcentre i København og Århus. De fleste af medlemmernes hovedinteresse for svampe 
vurderes at være at samle spisesvampe, men en del medlemmer er også aktive i udforsk-
ningen af Danmarks svampeflora (www.mycosoc.dk). 
 
Det vurderes, at der kun er relativt få personer i Danmark, der har en og eller anden form 
for indsamling eller plukning i naturen som decideret hobby, og som primært er i naturen 
for at samle. Dog angav 8% i 1994/95 at de blandt andet samlede bær, svampe m.m. i for-
bindelse med det seneste naturbesøg (Jensen 1998). 

3.8.2 Forvaltning 
En række arter er fredede og må ikke plukkes eller indsamles. Ellers er det tilladt at plukke 
blomster, bær og svampe m.v. til eget forbrug, hvor man lovligt kan færdes. 

3.9 Jagt 

Ved jagt forstås høst af pattedyr og fugle ved nedlæggelse med skydevåben. Jagten omfat-
ter ud over de vilde jagtbare arter også udsatte fugle. Der vil i dette afsnit hovedsageligt 
blive fokuseret på indirekte og ikke intentionelle effekter af jagt. 

3.9.1 Omfang  
Der er ca. 230.000 danskere registreret i jagttegnsregisteret. Der er ca. 160.000 årlige jagt-
tegnsløsere, hvoraf ca. 130.000-150.000 er aktive jægere. Tætheden af jægere i Danmark 
er dermed meget høj, også når vi sammenligner os med de fleste andre lande i verden. Ca. 
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80.000 af de aktive jægere er organiseret i Danmarks Jægerforbund (DJ). Det syd-, midt- 
og vestjyske område har relativt flest jægere, mens Storkøbenhavn og Nordsjælland har 
relativt færrest – 2/3 af  DJ’s medlemmer er bosat i Jylland (Hansen 2001).  
 
En spørgeskemaundersøgelse (Hansen 2001) byggende på tilbagemeldinger fra ca.1200 
(N=88.000, n=15.000) jægere organiseret under DJ viser, at over 90% havde udøvet jagt i 
1999/2000 – heraf stort set alle i Danmark. 80% af disse jægere havde været på drivjagt 
med hund. Aften- og morgentræk (ikke fra båd) samt pürch- og anstandsjagt havde ca. 
63% dyrket. 42% havde været på klapjagt, og 14% havde jaget fra båd. 95% har jagtet 
småvildt, mens 71% har jagtet hjortevildt. Over 60% af jægerne har mindst én jagthund. 
Næsten alle, der var på jagt i 1999, har brugt haglgevær mens kun 68% har anvendt riffel. 
Det gennemsnitlige antal jagtdage med haglgevær er 17 og 10 for riffel. Halvdelen af jæ-
gerne har været på jagt i mere end 14 dage den forgangne jagtsæson. 70% af jægerne har 
været på jagt i skove og 66% på dyrkede arealer. Jagten foregår som regel i weekends. 
79% af jægerne har brugt 1 eller flere dage på vildtplejende aktiviteter og 35% har brugt 
mere end 5 dage. Skov- og Naturstyrelsen skønner, at jægerne årligt planter ca. 2 mio. træ-
er og buske og at der årligt udtages 4-500 ha landbrugsjord til vildtvenlige foranstaltninger 
(Hansen 2001: 2001a). 
 
Jagten i Danmark foregår med skydevåben og primært på landarealet. Der kan være tale 
om alt fra énmandsjagt til større jagtselskaber. Det har stor betydning for påvirkningen af 
omgivelserne, om jægeren er i bevægelse (f.eks. drivjagt) eller sidder stille og venter på 
vildtet (anstandsjagt). Desuden har det stor betydning, om der er tale om jagt med hund 
som ved drivjagt. Ved gravjagt er hundens forstyrrende effekt mindre. Ligeledes betyder 
det noget, om den type vildt der jages er i flok. Jagten foregår desuden ofte over en længe-
re tidsperiode og også på tidspunkter af døgnet, hvor alm. skov- og naturbesøg normalt 
ikke finder sted f.eks. tidligt om morgenen. Hovedparten af jagten foregår dog i dagtimerne 
og i weekends. Hertil kommer at jægeren ofte bevæger sig i utilgængelige områder uden 
for de etablerede stisystemer, der bruges ved de fleste andre friluftsaktiviteter. Jagterne 
koncentreres typisk i såter, der afvikles inden for ½-1 time. En dansk undersøgelse i et 
10.000 ha stort landbrugsområde ved Bjerringbro har vist, at ca. 77% af arealet var berørt 
af jagt. Der nedlægges 2½ mio. stykker vildt8. Fasan og gråand udgør ca. 1½ mio. (60%) 
(Bregnballe et al. 2003). 
 
Boks 3.1. Gennemsnitligt ca. antal nedlagt vildt i sæsonerne 96/97-00/01 (Bregnballe et al. 2003). 
• 734.500 fasaner 
• 663.000 gråænder 
• 276.000 ringduer 
• 88.600 ederfugle 
• 82.500 krager 
• 60.000 agerhøner, 
• 43.000 husskade  

• 40.000 måger 
• 28.800 skovsnepper 
• 18.000 gæs 
• 110.000 harer 
• 105.000 rådyr 
• 3.500 krondyr 
• 43.500 ræve 

                                                 
8 Andelen af jægere, der husker at oplyse deres jagtudbytte til Skov- og Naturstyrelsen, er faldet fra godt otte 
ud af ti for nogle år siden til seks ud af ti sidste år (Miljøministeriets presseresumé 5. september 2003) 
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3.9.2 Forvaltning 
Jagten er reguleret gennem lov om jagt- og vildtforvaltning. Der må ikke drives jagt mel-
lem solnedgang og solopgang. Undtagelsen er trækjagt på ænder og gæs, der er tilladt 1½ 
time efter solnedgang og 1½ time før solopgang. Generelt er der jagt udenfor dyrenes yng-
leperiode, dvs. mellem 1.februar og 1. september. Her er undtagelserne bl.a. bukkejagt, jagt 
på ræv og på ederfugl i februar samt jagt på råger. Der er totalfredning af en række arter og 
jagttider på øvrige arter. På landarealet er jagt forbudt på arealer under 1 ha. Der er desu-
den reservater med yderligere jagtrestriktioner. Samlet set var der ved udgangen af 2001 
forbud mod jagt på 899 km2 (668 på søterritoriet, 70 i søer og vandløb, 161 på landarealet), 
forbud mod opsøgende jagtformer på 111 km2 af søterritoriet, andre reguleringer af jagt-
former på 117 km2 og forbud mod motorbådsjagt på 2782 km2. Hertil kommer forbud mod 
jagt på vandfugle i den største del af Vadehavet samt begrænsninger i jagtformen på de 
øvrige arealer. Der kan desuden være færdselsforbud der overlapper med jagttiden samt 
forbud mod motorbådsjagt (Bregnballe et al. 2003).  
 
Der er desuden bestemmelser om bl.a. jagtmåder og jagtredskaber, og der er i medfør af 
jagtloven udarbejdet jagtetiske regler. På statens arealer fastlægges antallet og typen af jagt 
på de enkelte distrikter. På de private arealer fastsættes antal og type af jagt ofte gennem 
jagtlejekontrakter. Mht. udsætninger er den enkelte endvidere underlagt bestemmelserne i 
Naturbeskyttelsesloven. 
 
Ramsar-konventionen, EF-habitatdirektivet, EF-fuglebeskyttelsesdirektivet og Bonn-
konventionen har også betydning for vildtforvaltningen og jagten i Danmark, særligt hvad 
angår trækfugle (Bregnballe et al. 2003). 

3.9.3 Tendenser 
Det vurderes i Hansen (2001), at antallet af jagtdage pr. jæger må forventes at falde, mens 
forventningerne til udbytte vil stige. Færre vil have hund og flere vil benytte riffel og jage 
større vildt. Andelen af jordløse og lønmodtagere blandt jægerne er langt den største i dag, 
og med den betydning indkomsten har for jægernes jagtmuligheder, kan det forventes, at 
stadig flere vil blive henvist til at udnytte den frie jagtret på fiskeriterritoriet. Men antallet 
af aktive strandjægere har været faldende i de senere år (Meltofte pers. komm. 2003, Flen-
sted pers. komm. 2003). Andelen af ”betalingsjagter”, hvor man betaler for en enkelt dags 
jagt, forventes også at stige (Flensted pers. komm. 2003). Der vil formentlig også blive 
brugt færre menneskelige ressourcer (arbejdstimer) på vildtplejeaktiviteter (Hansen 2001). 

3.10 Fiskeri 

Med fiskeri menes der her alle former for ikke erhvervsmæssig fiskeri dvs. lystfiskeri og 
fritidsfiskeri ved kysten, søer, moser og åer. Lystfiskeri er fiskeri som hobby, og er funde-
ret i oplevelses- og sportsmæssige aspekter, de fangne fisk udsættes ofte igen. Lystfiskeri 
foregår primært med stænger fra båd eller fra land. Fritidsfiskeri har i højere grad end lyst-
fiskeri værdien af de fangne fisk som motivation. Der er primært tale om fiskeri fra båd 
med redskaber som ruser og garn.  
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Der vil i dette afsnit hovedsageligt blive fokuseret på indirekte og ikke intentionelle effek-
ter af fiskeri.  Derudover vil alene det ikke kommercielle fiskeri omtales. Men fiskeri i 
rekreativ sammenhæng kan være umulig at adskille fra det almindelige kommercielle fi-
skeri. 

3.10.1 Omfang  
Af fiskeristatistisk årbog 2001 fremgår det, at der i 2001 var 147.722 lystfiskere, der indlø-
ste 12 mdrs. fiskekort. Antallet af registrerede fritidsfiskere var på 34.408 (Fiskeridirekto-
ratet, 2002). En bemærkelsesværdig undersøgelse fra Gallup i 1996 viser at 17% af alle 
adspurgte danskere (3.157 personer) i aldersgruppen 18-66 år, i løbet af 1996 havde fisket 
med stang. Der er altså ca. 600.000 danskere, som mere eller mindre regelmæssigt er lyst-
fiskere ved å, sø, kyst eller hav9. Hertil kommer et antal børn og pensionister, vurderinger 
lyder på ca. 50.000 (www.ulnits.dk/artikler).  
 
73% af de adspurgte havde fisket i saltvand i 1996. 30% i søer, 27% i Put & Take og 25% i 
vandløb. 39% havde fisket i 2-5 dage i løbet af 1996. 21% havde brugt 6-10 dage på lystfi-
skeri. 15% havde brugt enten 11-20 dage eller så meget som 21-50 dage.  
 
Tal fra Gallup i 1994 viser, at antallet af lystfiskere i Danmark er steget med næsten 20% i 
løbet af blot to år - fra 550.000 i 1994 til 650.000 i 1996 (www.ulnits.dk). Selvom der kan 
være et vist overlap mellem de enkelte angivelser, viser de, at vi her står med en af de mest 
udbredte friluftsaktiviteter i Danmark. 4% angav i 1994/95, at de fiskede i forbindelse med 
deres seneste naturbesøg (Jensen 1998). 
 
Fiskeriet strækker sig ofte over en forholdsvis lang tidsperiode samt ofte både fra før sol-
opgang til efter solnedgang. Lige som det øvrige friluftsliv er meget fiskeri døgn- og års-
tidsbestemt. Dette er bl.a. pga. de forskellige arters livscyklus samt fredningstider. 

3.10.2 Forvaltning 
Reguleringen  af fiskeriet er bl.a. bestemt i Fiskeriloven og Bekendtgørelse om rekreativ 
fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand (Bekendtgørelse nr. 990 af 
14. december 1999). Hertil kommer en lang række lokalt forankrede bekendtgørelser og 
regulativer, lige som der er en række artsspecifikke fredningsbestemmelser (fredningstider 
samt mindstemål). Laks og havørred i yngledragt er bl.a. fredet i perioden 16. november-
15. januar. Se evt. bekendtgørelse om fredningstider for fisk og krebsdyr i saltvand (be-
kendtgørelse nr. 895 af 6. november 1992).  
 
Enhver kan udøve lystfiskeri med stang, pilk eller lignende lette håndredskaber, når regler-
ne om lystfiskertegn er overholdt. Ud over lystfiskeri kan personer, der ikke er registreret 
som erhvervs- eller bierhvervsfisker, eller som ikke er særligt fiskeriberettiget udøve fri-
tidsfiskeri. Retten til at drive fiskeri i ferskvand tilkommer ejeren af den grund, der støder 
op til fiskevandet, medmindre andre har erhvervet en særlig ret til fiskeri i fiskevandet. 
Langs kysterne er der som udgangspunkt frit fiskeri. Saltvandsfiskeriloven fastsætter dog 
et fredningsbælte på 500 meter ved åers, bækkes og indvandes udløb, hvis de er over en vis 
bredde. Der er også bestemmelser om fiskeredskabernes udformning, antal og placering. 
                                                 
9 Med udgangspunkt i, at der i 1996 var 5.275 mio. danskere hvoraf 1,8 mio. var yngre eller ældre end hen-
holdsvis 18 og 66 år. 
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Skov- og Naturstyrelsen forvalter omkring ¼ af Danmarks sø areal, i alt ca. 10.700 ha, 
samt 170 ha større vandløb. Godt 10 % af styrelsens samlede vandareal, overvejende min-
dre søer, er helt lukket for fiskeri af hensyn til dyre- og planteliv eller på grund af farlige 
eller vanskelige adgangsforhold. En del af de fiskevande hvor der ikke er frit fiskeri, lejer 
Skov- og Naturstyrelsen i stedet ud fortrinsvis til lokale lystfiskerforeninger. Lystfiskeri fra 
båd eller lignende er normalt ikke tilladt, og der må bl.a. ikke anvendes forfodring. Der 
henstilles i øvrigt til lystfiskerne, at der ikke anvendes fiskegrej fremstillet af bly10. Af hen-
syn til smitterisiko og utilsigtet introduktion af fiskearter må der ikke anvendes agnfisk 
eller rogn hidhørende fra andre fiskevande (www.skovognatur.dk). 
 
Udarbejdelse af udsætningsplaner og iværksættelsen af fiskeplejen i øvrigt varetages af 
Danmarks Fiskeriundersøgelser. Udsætning eller omplantning af fisk, krebs- og bløddyr 
samt æg og yngel heraf er forbudt, medmindre særlig tilladelse er givet af ministeren for 
fødevarer, landbrug og fiskeri efter forhandling med fiskeriets hovedorganisationer og efter 
indhentet udtalelse fra Danmarks Fiskeriundersøgelser. 

3.10.3 Tendenser 
Med baggrund i, at der kun er relativt få unge under 20 der fisker (www.ulnits.dk), kan der 
forudsiges en nedgang i lystfiskeriet i fremtiden. Til gengæld er der over de senere år set 
en stigning i antallet af Put & Take søer.  

3.11 Golf 

I forbindelse med golf er der i højere grad tale om anlægningen af golfbaner med tilhøren-
de bygninger, p-pladser, stier m.v. og kun i mindre grad om selve spillet 

3.11.1 Omfang  
Ifølge Dansk Golfunions hjemmeside var der pr. 31/12-2002 138 registrerede golfklubber i 
Danmark med tilsammen 113.599 aktive og 13.442 passive medlemmer. Ifølge Friluftsrå-
dets hjemmeside var der i 1986 ca. 25 golfbaner og i 1996 ca. 120 golfbaner. En 18 hullers 
golfbane kræver et areal som en bondegård på 50-70 ha, hvoraf ca. halvdelen er det egent-
lige spilleareal. Der er desuden tilknyttet klubhus, P-plads, maskinbygning m.v. Der er 
altså i dag mellem 7.000 ha og 10.000 ha golfbaner i Danmark. Ca. halvdelen af arealet på 
en golfbane henligger som naturlige eller plantede biotoper11. At gennemføre en 18 hullers 
bane tager mellem 2½ og 4 timer, og man bevæger sig ca. 10 km. Den primære sæson lig-
ger fra april til oktober (Skov- og Naturstyrelsen 1991). 

3.11.2 Forvaltning 

Anlæggelse af golfbaner kræver ifølge Planloven, at der laves en lokalplan og ofte også et 
tillæg til kommuneplanen. Lokalplanen skal sendes til kommentering i amtet og de rele-
vante offentlige myndigheder. Det kan evt. være nødvendig med tilladelser ifølge Naturbe-
skyttelsesloven, Skovloven og Vandforsyningsloven (Skov- og Naturstyrelsen 1991). 

                                                 
10 Salg og import af blyholdige fiskeredskaber til lystfiskeri blev forbudt fra december 2002 (BEK nr 1012 af 
13/11/2000). 
11 På en landbrugsejendom er det i reglen ikke over 5%. 
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3.11.3 Tendenser 
Der kommer stadig flere til, og golfsporten er i kraftig vækst. Dansk Golfunion har som 
erklæret mål, at der skal være golfbaner i alle landets 275 kommuner (Skov- og Natursty-
relsen 1991). 

3.12 Sommerhusområder 

Til sommerhusområder henregnes i princippet også f.eks. feriecentre og spejderhytter. Ko-
lonihaver medtages ikke. 

3.12.1 Omfang  
Vi har i Danmark lidt over 200.000 sommerhuse. Efter en næsten eksplosiv udvikling med 
vækstrater på op til 10% per år i 1960’erne til nu under i gennemsnit 1% i 1990’erne (Tress 
2002). Der er tale om et ’bolig antal’ på 15-20% af landets samlede antal, og et areal af 
størrelsesordenen 40.000 ha eller 1% af landets samlede areal. 

3.12.2 Forvaltning 
Udlægning af sommerhusområder er i Danmark reguleret bl.a. gennem zonelovgivningen. 
Der er endvidere regler for, hvor meget man må opholde sig i sit sommerhus. 

3.12.3 Tendenser 
Der hersker en vis usikkerhed med, hvad fremtiden vil bringe på sommerhusområdet. 
Væksten er som nævnt næsten gået i stå i 1990’erne og den turistorienterede sommerhus-
udlejning, som i 1999/2000 omfattede næsten 16 mio. overnatninger heraf 14 mio. udlæn-
dinge, hvoraf 12,3 mio. var tyskere er meget afhængig af konjunkturerne, der efter årtusin-
deskiftet har været vigende i det toneangivende Tyskland. Dertil kommer, at danskernes 
rejsevaner er stærkt påvirkelige af charterpriserne, som over de senere år har været stærkt 
faldende og dermed stimulerende for interessen i at holde ferie under fjernere himmelstrøg. 
Dette taler ikke for en genstart af interesse for bygning af nye sommerhuse. På den anden 
side har den siddende regering annonceret, at udviklingen skal stimuleres i udkantsområ-
derne af landet bl.a. ved at lempe på de gældende restriktioner mht. sommerhusbyggeri. 

3.13 Sejlads 

Med sejlads menes alle former for sejlads med små og store, hånd- vind- eller motordrevne 
fartøjer. Det vil altså bl.a. sige sejlbåde, windsurfere, kanoer og kajakker, jetski m.v. Føl-
gende gennemgang er imidlertid ikke dækkende for al sejlads i Danmark. 

3.13.1 Omfang  
Dansk Sejlunion er en landsdækkende interesseorganisation samt hovedorganisation for 
sejlsport, lyst- og fritidssejlads i Danmark. Unionen består af 282 foreninger med tilsam-
men ca. 60.000 medlemmer. Disse foreninger, klubber, bådlaug m.v. omfatter alle former 
for sejlads i kølbåde, motorsejlere, motorbåde, joller, windsurfere og flerskrogsbåde, og 
uanset om man er tursejler eller kapsejler. 4% angav at de sejlede i forbindelse med deres 
seneste naturbesøg i 1994/95 (fordelt ligeligt mellem motoriseret/ikke motoriseret sejlads) 
(Jensen 1998). 
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Der findes ingen præcise opgørelser over antallet af fritidsfartøjer i Danmark. I 1986 foretog 
Søsportens Brancheforening en optælling af fartøjer over 6 meter med fast havneplads. Resul-
tatet var 32.500 lystfartøjer over 6 meter, hvoraf 9.600 var motorbåde. Hertil kommer skøns-
mæssigt ca. 5000 uden fast havneplads (motor og sejlbåde). Fremskrives det faktuelle tal samt 
den skønsmæssige vurdering, er der i dag skønsmæsigt 41.000 sejlbåde og 12.500 motorbåde 
over 6 meter. Udover de ovennævnte både findes et ukendt, men ikke ubetydeligt antal både 
under 6 meter. Det er typisk motorjoller, sejljoller og speedbåde (Højrenvang 2002). Det må 
formodes, at et stort antal især af ejere af mindre både ikke er organiseret i DS.  
 
En omfattende optælling af færdslen på Ringkøbing Fjord blev foretaget i 1981-82 (Frednings-
styrelsen 1984). Der registreredes knap 3.000 vind- og motordrevne fartøjer foruden et ikke 
nøjere angivet antal af ’hånddrevne’ fartøjer i form af gummibåde og kanoer mv. foruden et 
ikke ubetydeligt antal windsurfere. I en optælling på basis af 11 flyvninger over Det Sydfynske 
Øhav i 1991-92 opgiver Petersen (1995) op til 1.200 lystbåde dvs. sejl- og motorbåde, hvis 
sejlads begrænses til områdets trafikale hovedruter. Laursen et al. (1997) registrerede over en 
årrække i gennemsnit ca. 1000 opankrede eller fortøjrede fritidsbåde i Vadehavet i august-
september ved optællinger fra fly12. 
  
Ud af det samlede antal sejlbåde sejler ca. 13% kapsejlads (ca. 5.500 både i 2001). Resten er 
tursejlere, dvs. både der primært anvendes til dag-, weekend- og ferieture. I gruppen af kapsej-
lere anvender hovedparten dog samtidig båden som turbåd, og kun meget få anvender udeluk-
kende båden til kapsejlads. Alle motorbåde falder også ind under betegnelsen tursejlere (Hø-
jenvang 2002).  
 
Halvdelen af de danske fritidsbåde skønnes at have en sejladsaktivitet svarende til mellem 50-
400 sømil pr. sæson. Andre omkring 40% skønnes at sejle 400-700 sømil pr. sæson. De reste-
rende 10 % er meget aktive og sejler mere en 700 sømil pr. sæson. Alt i alt svarer det for samt-
lige fritidsbåde til ca. 20 millioner sømil eller 100 timers sejlads pr. båd. Sejlbådenes gennem-
snitsfart ligger på 3,5-6 knob afhængigt af bådtypen. Den gennemsnitlige fart og størrelse er 
vanskeligere at bestemme for motorbådenes vedkommende, da der er bygget mange forskellige 
bådtyper (Højenvang 2002). 
 
I forbindelse med tursejlads med ikke vind- eller motordrevne småbåde er kanosejlads sær-
ligt udbredt. Dansk Kano- og Kajakforbund havde i 2000 ca. 12.250 medlemmer (Andkjær 
in prep.). 87% af tursejladsen finder sted på kun 5 vandløb (Gudenå (57%), Suså (14%), 
Mølleåen (8%), Skjern å (5%), Uggerby å (3%) (Friluftsrådet, 1991: 1991a)). Der er ho-
vedsageligt tale om udlejningssejlads i tilknytning til bestemte vandløb. Men der kan også i 
mindre grad være tale om lokal fritidssejlads og ”gæstesejlads” på fjernere liggende vand-
løb med privatejede både. Hertil kommer gruppeture (f.eks. klubber og ungdomsskoler) 
særligt i ferieperioden. Der er indført begrænsninger på flere sejlbare vandløb – primært 
med hjemmel i vandløbsloven og de enkelte vandløbsregulativer (Friluftsrådet, 1991, Hel-
sted pers. komm. 2003). Begrænsninger i sejladsen på Gudenåen har ført til en større geo-
grafisk spredning af tursejladsen (Friluftsrådet, 1991). 
 
Wind- og kitesurfing dvs. brætsejlads med sejl eller drage foregår primært ved kysterne 
ofte i lavvandede områder. En af de væsentlige forskelle på de to typer brætsejlads i relati-
on til deres potentielle forstyrrende effekt på naturen er, at dragen (’kiten’) ved kitesurfing 
har stor skræmmeeffekt på vandfugle og, at denne form for surfing kan udøves ved vind-
                                                 
12 Vanskelige sejladsforhold i Vadehavet betyder, at der generelt er et lavt antal fritidsbåde her. 
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styrker helt ned til 5 m/s, hvor windsurfing typisk kun udøves ned til 10-12 m/s (Berg, 
2003). Det giver potentielt kitesurfere flere aktivitetsdage og aktivitetsområder, om end 
kitesurfing stadig er langt mindre udbredt end windsurfing, men man kan forvente, at det 
vil vokse (Meltofte pers. komm. 2003). Forskellen ift. tursejlads med ikke motordrevne 
småbåde er, at brætsejlads foregår ved høje hastigheder og spredt over en lang kyststræk-
ning.  
 
Undersøgelser i Vadehavet viser, at sejlads kun udgjorde en begrænset del af de samlede 
aktiviteter. Ved højvande ca. 20% og ved lavvande ca. 9%. Sejlbåde udgjorde ca. 6% af 
disse og windsurfere ca. 12%, resten var motor- og robåde (Laursen 1982). 
 
I jagtlig sammenhæng sejles der desuden i forbindelse med kravle-, træk- og motorbådsjagt 
i oktober-februar. Omfanget heraf er for os ukendt, men det er oplagt, at denne sejlads, 
fordi den netop opsøger fuglerige områder, i sig selv har en forstyrrende effekt. 

3.13.2 Forvaltning 
Der er flere myndigheder, der er involveret i reguleringen af sejladsen i Danmark, bl.a. 
amterne og Skov- og Naturstyrelsen. Der må generelt sejles på hav og langs kysterne hele 
året og hele døgnet. Der er dog en lang række lokale regler for forskellige former for sej-
ladsaktivitet. Disse kan typisk være gældende i fuglenes yngletid og/eller i bestemte områ-
der. De kan også omfatte hastighedsbegrænsninger. De mest støjende aktiviteter som vand-
skiløb og jetskiing/vandscootere reguleres med positive områdeudpegninger, hvor de må 
foregå, medens de alle andre steder er forbudt. Speedbådssejlads nær kysten kan bl.a. for-
bydes, hvor der bades. Vandløb og søer er åbne over for sejlads med små fartøjer uden 
motor, med mindre andet er bestemt af f.eks. amtet. I vandløb og søer med særskilt ejen-
domsret må der kun sejles efter aftale med ejeren. Der er desuden særlige regler for en 
række søer ejet af staten. Færdsel med fartøjer af enhver art på søer og vandløb i skovene 
er ikke tilladt med mindre andet følger af Vandløbslovens regler. Der er bl.a. forbud mod 
anvendelse af motordrevne fartøjer f.eks. på Arresø. Og på andre er der hastighedsbe-
grænsninger f.eks. Furesøen. 
 
EF-fuglebeskyttelsesområder, Ramsarområder og vildtreservater har desuden særlige be-
stemmelser for bl.a. sejlads med småbåde. 

3.13.3 Tendenser 
Især sejlads med kanoer og havkajakker er blevet mere populært de seneste år (Andkjær in 
prep.; Meltofte pers. komm. 2003). For kanoer vurderes det at gælder både for udlejnings-
både samt foreningsejede- og privatejede både (Friluftsrådet 2001). Også inden for sejl-
sport generelt er der set en betydelig stigning siden 1980 (Andkjær in prep.). Kite-surfing 
er også stigende i popularitet (Flensted pers. komm. 2003). 

3.14 Fritidsflyvning og luftsport 

Til denne kategori henregnes alle aktiviteter i luften i fritiden f.eks. hanggliders, svævefly, 
sportsfly, drageflyvning, faldskærm og ballonflyvning. Også rundflyvninger med fly og 
helikopter medregnes. 
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3.14.1 Omfang  
Der findes ikke en samlet opgørelse af omfanget af den fritidsrelaterede flyvning. Dansk 
Motorflyver Union (DMU) er en sammenslutning af 41 motorflyveklubber fordelt rundt i 
landet med i alt ca. 1200 medlemmer. Kun en del af disse har flycertifikat udelukkende til 
fritidsbrug. Visse steder i landet er der, særligt i turistsæsonen, dagligt flere rundflyvnin-
ger. 
 
Mht. de ultralette fly er der aldrig sket den kraftige udvikling i omfanget som set i bl.a. 
Tyskland. Der er ca. 411 aktive og ca. 200 ultralette fly i Danmark (www.dulfu.dk).  
 
I Danmark er der registreret omkring 400 paraglidere. En paraglider udnytter opadgående 
luftstrømme til at give sin tolv meter brede skærm løft. Luften er enten presset op ad bjerge 
og skrænter eller varmet op over jorden, hvorefter den stiger til vejrs som termik. Ved at 
udnytte termikken kan piloterne holde sig i luften i timer, nå flere tusind meters højde og 
hastigheder på op til 60 km/t (www.danskdrageflyverunion.dk). Også hanggliding er ho-
vedsageligt knyttet til klit- og klintkyster, og har bl.a. derfor en begrænset udbredelse i 
Danmark. 
  
Dansk Ballonunion har ca. 50 aktive ballonpiloter med ca. 35 indregistrerede balloner. 
Ballonflyvning finder sted i rolige vindforhold, dvs. svage vinde og ingen turbulens (ter-
mik). I sommerhalvåret flyves der derfor i de første par timer efter solopgang og i de sidste 
timer inden solnedgang. I vinterhalvåret kan der flyves hele dagen, men regn, fugt og blæst 
giver normalt ikke mange flyvedage på denne årstid.  
 
Der var pr. 31/12 2002 2541 aktive faldskærmsspringere i Danmark, og der bliver hvert år 
gennemført mellem 30.000 og 40.000 faldskærmsspring heraf cirka 1000 tandemspring 
(www.dfu.dk).  
  

3.14.2 Forvaltning 

Der findes en række bestemmelser for civil luftfart herunder særlige bestemmelser for bl.a. 
svæveflyvning, flyvning med varmtluftsballon, ultralette flyvemaskiner, flyvning med dra-
gefly og om rundflyvning. Bestemmelserne er at finde på Statens Luftfartsvæsens hjemme-
side (www.slv.dk). Generelt skal lufttrafikreglerne overholdes. Som eksempel må der ikke 
flyves med ballon og ultralette fly lavere end 150 m over tæt bebyggede områder (herunder 
sommerhusområder og campingpladser), og der må kun flyves i dagtimerne. Ved flyvning 
med ballon må der desuden ikke flyves tættere på mennesker, græssende tamdyr og byg-
ninger m.m. end 25 m. Hvis der anvendes brænder, skal afstanden til græssende tamdyr 
være mindst 150 m. Der er desuden støjkrav i forbindelse med de ultralette fly. Dragefly 
må ikke flyve over tæt bebyggede områder, der må kun flyves om dagen og der må ikke 
flyves i højder under 150 m over følsomme naturområder (nærmere beskrevet i BL 7-16). 
 
Af ministerdeklarationen fra den sjette trilaterale regeringskonference om beskyttelse af 
Vadehavet fremgår det desuden, at påvirkningen fra civil luftfart skal begrænses. Det bety-
der bl.a. anvendelsen af ultralette fly forbydes i Vadehavsområdet og, at der indføres en 
generel minimal flyhøjde på 450-600 m og, at der etableres ruter for helikopterflyvning og 
flyhøjder herfor så forstyrrelsen af dyrelivet minimeres.  
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3.14.3 Tendenser 
Dansk Ultralet Flyve Union har de seneste år mistet medlemmer (www.dulfu.dk). Antallet 
af medlemmer af Dansk Drageflyver Union toppede i 1997 med ca. 1350 medlemmer, men 
har ligget nogenlunde stabilt de seneste år (www.danskdrageflyverunion.dk). Vi er ikke 
bekendt med, at de øvrige former for fritidsflyvning og luftsport samlet set er i hverken 
voldsom vækst eller nedgang. 

3.15 Motorsport og motorisering på land 

Al form for kørsel med motordrevet køretøj på landjorden i naturen på og uden for vejnet-
tet henregnes til denne kategori. Kørsel på anlagte baner omfattes ikke. 

3.15.1 Omfang 
Vi er ikke bekendt med undersøgelser, der viser, at der foregår betydelig brud på reglen 
om, at der ikke må køres med motorkøretøj uden for veje i den danske natur. Tilsvarende 
gælder for det omfattende forbud mod motorkørsel på skovveje. Kørsel med knallert har 
dog især tidligere været et problem flere steder, især i bynære skov- og naturområder (Hel-
sted pers. komm. 2003; Madsen pers. komm. 2003). Sand-buggy på Rømø Strand er et 
eksempel på lovlig motoriseret færdsel i naturen, om end det er henlagt til et særligt områ-
de. Et andet eksempel er kørsel på visse strande.  
 
Det primære omfang af motoriseret færdsel i naturen er knyttet til transporten til og fra det 
område, hvor friluftsaktiviteten foregår. Jensen (2003) bygger bl.a. undersøgelser om fri-
luftslivet på stikprøvevise tællinger af biler i 592 naturområder (samlet ca. 200.000 ha) 
gennem ét år. 108.00013 biler blev talt, og det samlede antal bil-besøgstimer14 blev opgjort 
til 13,5 mio., hvilket svarer til 67 bil-besøgstimer pr. ha pr. år. Det opgives endvidere, at 
ved en transportafstand på 0-500 m er bilen transportmiddel for 1-1,7% af 
skov/naturanvendelsen, medens denne procent var ca. 30 ved en transportafstand på 2 km 
og ca. 80% ved 40 km. Selv om disse procenter kan variere meget både geografisk og i 
forhold til friluftsaktiviteterne, ankommer en stor del af de skov- og naturbesøgende altså i 
bil. Der bruges i gennemsnit 31 min. på bilturen ud til skov/naturområdet, 30% bruger hø-
jest 10 min., mens 24% bruger mindst 45 min. Igen er der store variationer fra område til 
område. Den gennemsnitlige transportafstand var 26 km. Andelen med en transportafstand 
på højest 3 km udgjorde 13%, mens 30% havde kørt mere end 25 km (Jensen 2003). 

3.15.2 Forvaltning 
Det er, ifølge Naturbeskyttelsesloven, normalt ikke lovligt at køre med motordrevet køretøj 
på landjorden i skov- og naturområder i Danmark på offentlige arealer. De fleste skovveje 
er også lukket for kørsel. På private skov- og naturarealer er motoriseret kørsel også som 
udgangspunkt forbudt. Der er dog ikke noget til hinder for at lodsejere kan køre med f.eks. 
off-roadere på deres arealer så længe de overholder bl.a. Naturbeskyttelseslovens bestem-
melser. Øvrige motoriserede aktiviteter er henlagt til baner – f.eks. i nedlagte råstofgrave 

                                                 
13 Der blev lavet 9874 optællinger af parkerede biler på 2159 lokaliteter på 22 tidspunkter fordelt over mere 
end et år. 
14 Én bilbesøgstime er én bils tilstedeværelse i én time eller f.eks. 4 bilers tilstedeværelse i 15 min. Det er 
beregnet, at ca. 77% af bilerne er parkeret med friluftsformål. 
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(Friluftsrådet 1991b). Der kan i øvrigt henvises til Nordisk Ministerråd (1994) for en gen-
nemgang af reglerne i Danmark og de øvrige nordiske lande samt forslag til regelændrin-
ger). 

3.15.3 Tendenser 
I takt med at 4-hjulstrukne ’off-roadere’ bliver mere almindelige i den danske bilpark og, 
at adgangen til kørsel udenfor det asfalterede vejnet i øvrigt mindskes pga. nedlæggelse af 
mark- og grusveje (pers. komm. Madsen 2003), kan man forvente, at fristelsen til alligevel 
at benytte disse køretøjers formåen vokser. 
 
Der er desuden sket en stigning i privatbilismen de senere år, hvilket også må forventes at 
smitte af på antallet af bilture i forbindelse med friluftsaktiviteter. 
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4 Naturmæssige effekter af friluftsliv 
Dette er det centrale informationsbærende kapitel, hvor resultatet af litteratursøgningen og 
interviews er systematiseret, koncentreret og præsenteret. Formålet er at beskrive den eksi-
sterende viden om friluftslivets effekter på naturen i Danmark. Kapitlet er opdelt i under-
kapitlerne fauna, flora og jordbund. Faunaafsnittet er yderligere opdelt efter artsgrupper og 
arter, som igen er opdelt efter friluftstyper, der så vidt muligt er opdelt efter typen af på-
virkning – høst, forstyrrelse, forurening og habitatforandring (Knight & Cole, 1991). Op-
delingen af floraafsnittet er i høj grad bestemt af, at mekanisk slid er en dominerende ef-
fekttype. Det er derfor en planteøkologisk funderet inddeling (inspireret af Liddle 1997) 
med efterfølgende afsnit om effekttyper samt sårbarhed hos danske vegetationstyper og 
arter. Afsnittet om jordbund er koncentreret om erosion og kompaktion. Effekten af fri-
luftsliv på de øvrige fysisk/kemiske forhold, særligt effekterne af kompaktion, er indarbej-
det under henholdsvis fauna og flora afsnittet. 
 
Vi vil ikke komme nærmere ind på de samfundsmæssige og kulturelle kendetegn for og 
forskelle mellem de forskellige friluftsaktiviteter. Ej heller vil vi søge at analysere dybere-
liggende formål med og motivation for de enkelte friluftsaktiviteter. Fokus er på de faktu-
elle naturmæssige påvirkninger. Hvilket alt i alt – stoffets begrænsning og vores afgræns-
ning – betyder, at kapitlet får et noget uensartet præg. Nogle emner får omfattende omtale 
og andre berøres knap nok. Det kan irritere læsningen, men er jo en del af svaret på opga-
ven: Hvad ved vi om friluftslivets effekter? 

4.1 Litteratur 

I det følgende vil vi kort beskrive, de vigtigste større værker og artikler vi har brugt i vores 
arbejde. En vurdering af den samlede viden på de enkelte arter og artsgrupper findes i kapi-
tel 5. 
 
Der foreligger nogle udmærkede opsamlende bibliografier og reviews i relation til både 
fugle, pattedyr og planter. To er bøger, der søger at samle den eksisterende viden inden for 
alle områder. Det drejer sig om Liddle’s ’Recreation Ecology’ fra 1997 og Hammitt & 
Cole’s ’Wildland Recreation’ fra 1998, hvor sidstnævnte også kommer ind på forvalt-
ningsmæssige overvejelser. Der findes også en norsk rapport, der søger at opsummere mil-
jøkonsekvenserne af friluftsliv (Vistad et al. 1996). Kuss & Graefe (1985) har skrevet en 
review artikel om slitage på vegetationen som følge af friluftsliv. Specifikt for fauna skal 
fremhæves en artikelsamling af Knight og Gutzwiller (eds.)(1995) samt en review artikel 
af Boyle & Samson (1985), der desuden har forfattet en større bibliografi om interaktioner 
mellem mennesker og dyr i relation til friluftsliv (Boyle & Samson 1983). Sidstnævnte 
gennemgår 166 originalartikler hvoraf 52 omhandler vandring og camping, 37 sejlads, 27 
naturobservationer og fotografering, 20 off-road køretøjer, 12 snescootere, 8 badning og 
strandaktiviteter og 7 omhandler klippeklatring. 61% af artiklerne omhandlede fugle, 42% 
pattedyr og 4% krybdyr og padder. Negative effekter er registreret inden for de fleste akti-
vitetstyper og alle dyregrupper. Der er kun få eksempler på positive effekter. Knight & 
Cole (1991) har skrevet en god artikel, der på et mere teoretisk plan beskæftiger sig med 
effekterne af rekreative aktiviteter på den vilde fauna.  
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Af dansk litteratur bør fremhæves Olesen (1994): ’Fauna og friluftsliv’, der er en litteratur-
udredning om menneskeskabte forstyrrelser af større pattedyr. Løjtnant (red.) (1983) er 
ligeledes et dansk bud på en samlet opgørelse af vegetationens sårbarhed over for rekreativ 
brug. Desuden er der udgivet et temanummer af URT (1984) om planter og rekreativ ud-
nyttelse samt et temanummer af Flora & Fauna (1994) om benyttelse og beskyttelse af na-
turen. 
 
Generelt er det dog meget fragmentarisk, hvad der foreligger af undersøgelser på effekten 
af rekreative aktiviteter især på faunaen. Der foreligger en stor dansk og international litte-
ratur på fugle samt en del danske undersøgelser om rådyr og krondyr, mens der f.eks. kun 
foreligger en enkelt dansk undersøgelse angående padder. Der er ingen egentlige undersø-
gelser om krybdyr med relevans for Danmark og danske forhold. Her baseres gennemgan-
gen på vurderingerne i den danske rødliste. For invertebraterne er der en sparsom uden-
landsk litteratur, men ingen dansk ud over vurderingerne i rødlisten. Vurderinger og viden 
om en række sårbare danske arters økologi, herunder særligt de primære trusler - indgår 
derfor i mangel af bedre som baggrund for vurderinger af friluftsaktiviteters effekt. I relati-
on til flora og slitage er der en omfattende litteratur primært fra USA, men også Australien 
og Europa. Der foreligger også, om end i begrænset omfang, danske undersøgelser. 

4.1.1 Fuglelitteratur 
Fugle (særligt vandfugle) er den dyregruppe, om hvilken der foreligger mest dokumenteret 
viden. Endnu i 1984 kunne Van der Zande et al. i en omtale af Wall’s bog ’Impacts of out-
door recreation on the environment’ (Wall, 1977) ganske vist konstatere, at kun tre ud af 
183 indsamlede titler eksplicit refererede til fugle. Men sådan er det ikke længere. Götmark 
(1989) referer således i sin ’Effekter av friluftsliv på fågelfaunan – en kunskapsoversikt’  
næsten 400 titler. Dahlgren & Korchgen(1992) har i sin annoterede bibliografi over men-
neskeforårsaget forstyrrelse af vandfugle 211 titler og Keller har i sin ’Auswirkungen 
menschlicher Störungen auf Vögel – eine Litteraturübersicht’ fra 1995 været igennem ca. 
500 publikationer. Endvidere er der litteraturgennemgange på mere afgrænsede områder. 
Vi har her haft fat på Carney & Sydeman’s review af 64 artikler over forstyrrelse af koloni-
rugende vandfugle fra 1999 og Nisbet’s modsvarende oversigt over terner fra 2000 med 
130 referencer.  
 
Af Götmark’s over 400 publikationer omhandlede de 179 friluftsliv. Disse deler han i to 
grupper. Den ene drejer sig om blivende habitatforandringer. Den anden drejer sig om for-
styrrelse af fuglelivet i snævrere forstand. Det er sidstnævnte, der behandles videre. Dog 
behandles effekterne af jagt mere perifert med en henvisning, til at dette emne for nylig har 
været behandlet af en anden kilde, en som vi desværre ikke har kunnet skaffe. Det drejer 
sig om et upubliceret manuskript ”Gerell, R. 1986: Jakt i naturreservat –Statens Natur-
vårdsverk, 28 s.”). 
 
I den videre bearbejdning går Götmark håndfast til værks, idet han optæller antallet af pub-
likationer, der taler for eller imod en givet formodning. Tyngden ligger på udforskning af 
forskellige former for vandfugle samt rovfugle. Først ses på forstyrrelser forårsaget af for-
skerne selv. Her fordeler publikationerne sig som ca. 2:1 mht., om signifikante skader har 
kunnet påvises eller ej. Dernæst behandles friluftslivets effekter på ynglesuccessen dels 
fuglegruppe for fuglegruppe dels efter påvirkningstype. Efterfølgende gennemgås forskel-
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lige modforholdsregler, inden der sluttes af med et afsnit om forskningsbehov. Det er klart, 
at vi ofte vil henviste til Götmarks arbejde i de efterfølgende afsnit. 
 
Dahlgren & Korschgen’s arbejde (1992) stammer fra Nordamerika. Der er tale om en 
kommenteret gennemgang af 211 titler (herunder 6 fra Danmark, bl.a. Madsen og Meltofte 
der begge citeres flittigt i det følgende). Gennemgangen er ledsaget af effektive indeks og 
dermed let tilgængelig og nyttig i vores sammenhæng. 
 
Keller’s litteraturovesigt har omfattet ca. 500 arbejder, som behandles på blot 13 sider med 
15 sider tabeller, der på stikordsform indikerer, hvilke arter og forstyrrelsesformer, der er 
på tale i de enkelte artikler. 
 
Endelig er der Carney & Sydeman (2000) og Nisbet (2000), der hører sammen på den må-
de at Nisbet’s artikel udover selv at være et review over litteraturen indenfor en mere af-
grænset gruppe af vandfugle (terner), er et kritisk diskussionsindlæg i forhold til Carey & 
Sydeman. Sidstnævnte er kort (10 s.) og klar og slutter med en tabel over de i de 64 gen-
nemgåede publikationer rejste forslag til at imødegå forstyrrelser. 

4.2 Fugle 

Der er endnu tale om en ret sporadisk viden selv om fuglene. Ikke alle grupper er lige ud-
satte og dermed genstand for forskningsmæssig opmærksomhed. Det er især ’de store vin-
gefang’ dvs. rovfugle, hejre og stork (Flensted, 2001), de kolonirugende, de jordrugende, 
de fiskeædende fugle samt generelt vandfuglene, og de fuglearter der må jages, som er 
undersøgt. Generelt varierer sårbarheden med fuglenes alder, årstiden og over døgnet. 
Gamle fugle har gjort flere erfaringer end unge, voksne fugle er særligt følsomme overfor 
forstyrrelse i yngletiden, og fjerfældningstiden er sårbar hos de arter, der forbigående mi-
ster flyveevnen. Slutningen af vinteren, hvor føderessourcerne er knappe, er også en sårbar 
periode for mange arter. De fiskeædende fugle trues desuden af fiskeriets redskaber og evt. 
aktive forfølgelse. Og jagt, fugleiagttagelse og almindelig menneskelig tilstedeværelse 
griber på utallige måder ind i fuglefaunaens eksistensmuligheder. 

4.2.1 Generelle effekter på fuglelivet 
Efter nu at have set på effekterne af høst kommer vi til de tre andre påvirkningskategorier: 
Forstyrrelse, forurening og habitatændringer, hvor den første er den, der foreligger langt 
den meste litteratur om, så meget at dette afsnit udgør en tredjedel af hele kapitel 4. 

4.2.1.1 Flugt  
Flugtafstande kan variere efter art og kropsstørrelse (Rodgers & Schwikert 2002), flokstør-
relse (Arctander et al. 1984; Bélanger & Bédard 1989), floksammensætning (enkelt- eller 
flerartsflokke), forstyrrelsesårsag, hyppighed, varighed, forudsigelighed, tidligere erfaring, 
stedlige og vejrmæssige omstændigheder (Burger & Gochfeld 1981; Mori et.al. 2001; 
Madsen  & Fox 1995). Husby (2001) giver et diagram over de mulige virkninger af men-
neskelig forstyrrelse i rugetiden (se fig. 4.1). I et andet forsøg undersøgte han reaktionen på 
forstyrrelse hos rugende musvit og blåmejse (Husby 2001a). Blåmejse forlod reden signifi-
kant oftere end musvit. Hvis observatøren stod ved redekassen i 35 minutter kunne den helt 
hindres i at yngle. 
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Nærmer man sig direkte en 
fugl på reden, er flugtafstan-
den større, end hvis man 
nærmer sig mere tangentielt, 
som påvist for sølvmåge og 
svartbag af Burger & Goch-
feld (1981). Større arter er 
ofte mindre tolerante overfor 
forstyrrelse, og forstyrrelses-
tærsklen afhænger meget af 
omgivelsernes mulighed for 
at yde skjul eller anden form 
for sikkerhed, det er f.eks. 
påvist for almindelige park-
fugle i Madrid (Fernández-
Juricic et al. 2001). Jo flere 
fugle (arter eller individer) 
der er i en flok, desto større 
er muligheden for, at de kan 
påvirke hinanden, hvorved 
den mest vagtsomme fugl får 
hele flokken til at lette (Arc-
tander et al. 1984). 
 
Skyhed kan formentlig leve-
res videre til ungerne gen-
nem generationer (Meltofte 

pers. komm. 2003), og den kan overføres fra en art til en anden i den forstand, at hvis en 
art i en blandet flok fugle skræmmes op, vil ofte den samlede flok tage flugten. Effekten af 
skyhed kan også ’overføres’ fra en friluftsaktivitet til en anden. 

Figur 4.1. Mulige konsekvenser for ynglesuccesen hos fugle som
følge af menneskelige forstyrrelser i rugetiden (efter Husby 2001). 

 
DMU har udarbejdet et index for vandfugles potentielle følsomhed overfor forstyrrelser 
beregnet som en sum af 5 faktorer, der hver er tillagt værdierne 1, 2  eller 3. Jo nærmere 
kysten, jo mere klumpet fordelt, jo større flokstørrelse den forekommer i, jo mere vegeta-
risk dens føde er og des højere jagtlig popularitet en vandfugleart har, desto mere følsom er 
den bedømt til at være, og des højere point-tal har den fået (Madsen & Pihl 1993). 
 
Boks 4.2. : Vandfugles potentielle følsomhed (efter Madsen & Pihl 1993) 
Følsomhed  Point sum  Arter 
Særligt følsom:               14:           Grågås, Sædgås, Kortnæbbet Gås, Piband,  
                     13:   Blisgås, Lysbuget Knortegås, Bramgås,Canadagås 
                                   12: Sang-/Pibesvane, Mørkb. Knortegås, Krikand,
   Skeand, Taffeland, Troldand, Bjergand, Spidsand 
Følsom:  11:  Blishøne 
  10:  Knopsvane, Gråand, Ederfugl 
    9:  Sortand, Lille Skallesluger 
    8:  Hvinand, Stor Skallesluger 
Ikke særlig følsom:   7:  Gravand, Havlit, Fløjlsand, Toppet Skallesluger 

 60



Pflüger & Ingold (1988) er med til at nuancere billedet af de enkelte arters flugtrespons. De 
påviser gennem eksperimentel forstyrrelse, hvordan der kan være forskelle mellem to arter 
af vandfugle (toppet lappedykker og blishøne), der yngler under samme forhold. Når per-
soner nærmede sig fra landsiden forlod blishøner deres rede ved en betydeligt kortere af-
stand end toppet lappedykker, mens blishønerne forlod reden ved en lidt større afstand end 
toppet lappedykker, når robåde nærmede sig fra søsiden. Ved forstyrrelse fra landsiden var 
der endvidere ingen forskel i tiden, inden de to arter vendte tilbage til reden, men ved for-
styrrelse fra søsiden blev blishønerne længere tid borte fra reden. Toppet lappedykker er 
altså tilsyneladende mest følsom over for forstyrrelser fra landsiden, mens blishøne er mest 
følsom fra vandsiden. 
 
Også Knight & Cole (1991) refererer flere undersøgelser der viser store forskelle mellem 
flugtdistancerne både inden for samme art og mellem arter. Amerikanske studier af hvid-
hovedet havørn viser bl.a. at flugtafstanden fra rederen i rugeperioden og opfostringsperio-
den, i den samme population, varierede mellem 57m og 991m (Fraser et al. 1985). Under-
søgelsen viste i øvrigt, at flugtafstanden blev øget ved gentagne forstyrrelser og det vurde-
res, at de store forskelle i flugtafstande også mellem populationer i USA afspejler de geo-
grafiske forskelle i menneskelig forfølgelse.  

 
Et skotsk forsøg med at 
skræmme mærkede rastende 
bramgæs fra landbrugsarealer 
(Percival et al 1997) viste, at 
det delvist var muligt at ændre 
fuglenes fourageringsmønster. 
En del af fuglene blev dog ved 
med at fouragere på de for-
styrrede marker, med de ener-
giomkostninger dette må have 
indebåret. Den efterfølgende 
registrering af ynglesuccessen 
hos de mærkede fugle gav det 
noget overraskende resultat, at 
den var højere hos de fugle, 
der havde opholdt sig i for-
styrrelseszonen, end hos dem 
der var fortrukket. 
 
Et af de få forstyrrelsesforsøg, 

der er udført herhjemme, er Laursen & Rasmussens forsøg med menneskelig færdsels ef-
fekt på rastende vandfugle i Saltvandssøen bag det fremskudte dige i Tøndermarsken (Lau-
ersen & Rasmussen, 2002). Ved at lade 2-3 personer pr. dag passere langs diget på udvalg-
te dage kunne fordelingen af fugle på hhv. forstyrrede og uforstyrrede dage iagttages. An-
tallet af stor regnspove, hvis flugtafstand angives til 350 m, faldt signifikant på dage med 
forstyrrelse, men ikke for de øvrige arter. Da folk allerede siden 1997 havde gæstet diget 
og i 1999 gjorde det med en hyppighed på 2-3 personer pr dag, vurderes åbningen af ad-
gangen til dette niveau, ikke i væsentlig grad at have forringet vandfuglenes muligheder i 
området. 

Figur 4.2. Gennemsnitlig flugtsfstand for en række fødesøgen-
de/rastende vandfugle i forhold til mennesker til fods på vadefla-
der i Vadehavet. Streger angiver 95% konfidensgrænser omkring
gennemsnittene (efter Madsen et al. 1999). 
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I en geografisk meget bred overvågning af de ikke ynglende vandfugle udført af amatøror-
nitologer i Storbritannien (Robinson & Pollitt 2002) blev observatørerne opfordret til også 
at registrere tegn på forstyrrelser som ’ingen’, ’medium’, ’høj’ og ’meget høj’. Ved regi-
streringerne, der fortrinsvis blev foretaget om morgenen, viste 44% af de 43.053 registre-
ringer ingen menneskelig tilstedeværelse, 30% viste tilstedeværelse, uden at det blev opfat-
tet som forstyrrende, og endelig var der 26%, hvor mennesker var tilstede og forstyrrede. 
De dominerende aktiviteter var fodture, hunde (evt. med ledsager) og lystfiskere. Undersø-
gelsesresultaterne, der i artiklen er gengivet i et histogram, tillader også med forsigtighed 
at opstille en rangorden af aktiviteter efter forstyrrelsesgrad, dvs. hvor mange gange den 
enkelte aktivitet er blevet registreret som forstyrrende delt med, hvor mange gange pågæl-
dende aktivitet overhovedet er blevet registreret. 
 
Boks 4.3. : Kategorisering af forstyrrelser (efter Robinson & Pollitt 2002) 
Forstyrrende mere end 50% af gangene  F.  mindre end 50% af gangene 
Ultralette fly    Robåde 
Jetski    Hunde 
Muslingesamlere   Flyvere 
Strandjægere    Lystfiskere 
Motorbåde    Færdsel til fods 
Windsurfere    Ryttere 
Sandormegravere   Køretøjer 
 
Hyppigheden, hvormed disse aktiviteter udføres, kan naturligvis i nogen grad vende op og 
ned på den samlede rækkefølge, ligesom den konkrete sammenhæng, der altid spille ind, 
når man skal bedømme forstyrrelse, også må gøre sig gældende her. Ovenfor er registre-
ring fra ferskvandsområder slået sammen med de marine. Forskellen mellem disse to er, at 
hvor det ved kysten især er færdsel til fods, strandjægere og fly, er det i indlandet fartøjer 
dvs. motorbåde af enhver art og robåde, der er kilde til forstyrrelse. Det kan bemærkes, at 
de aktiviteter, der direkte efterstræber vandfuglene eller deres fødeemner, er i bås med de 
mest støjende og uforudsigeligt bevægende aktiviteter.  
 
Graden af menneskelig forstyrrelse er særligt høj i byen. Det påvirker både artsudbudet og 
fuglenes adfærd. Fernández-Jurisic (2002), der har registreret fuglelivet i 27 parker i Ma-
drid, fandt at jo mindre og jo mere forstyrrede parkerne er, des større er artsudskiftningen. 
De fuglearter, der især lader sig forstyrre, er dem, der søger føde på jorden. Endvidere 
kunne det vises, hvorledes flugtafstanden afhænger af fuglenes mulighed for at nå i sikker-
hed i træer eller buske, og af fuglenes kropsstørrelse. Flugtafstanden er stigende i række-
følgen gråspurv, solsort, husskade, ringdue. I en anden artikel (Fernández-Juricic & Tella-
ria 2000) vises delvis på samme materiale, at fodgængere var den væsentligste årsag til 
forstyrrelse af fouragerende solsort, dernæst husskade og endelig hund med ledsager.  
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I en undersøgelse af 7 
områder i Holland af 
varierende urbanise-
ringsgrad fandt Van der 
Zande et al. (1984) at 10 
ud af 13 arters fore-
komst kunne korreleres 
negativt med intensite-
ten af friluftsliv her målt 
som antallet af hunde, 
fodgængere og cyklister. 
Ser man på de 10 rela-
tivt mest almindelige 
arter, var de 5, som lod 
sig forstyrre mindst: 
bogfinke, rødhals, ring-
due, musvit og gærde-

smutte. Medens de 5 der ud af disse 10 var relativt mest forstyrrede var gransanger, sang-
drossel, løvsanger, turteldue og havesanger. Zande at al. ender med den interessante land-
skabsmæssige overvejelse, at hvad angår den samlede biodiversitet, kan det være bedre at 
lade forstyrrelsesintensiteten stige, der hvor nogen forstyrrelse allerede finder sted, frem 
for at lade den øge i områder, der som udgangspunkt er relativt uforstyrrede.  

Figur 4.3. Gennemsnitlig forstyrrelsesafstand og flugtafstand for 4 fug-
learter i 5 parker i Madrid (n= 125 pr. art) (Fernandez-Juricic et al. 
2001). 

 
Fernández-Juricic (2000) fandt i sine studier i byparker i Madrid også at fodgængere redu-
cerede både antallet af arter og antallet af individer. Antallet af fødesøgende individer af 
husskade, solsort, stær og ringdue blev reduceret når der var fodgængere og deres yngle-
tæthed blev også reduceret med stigende forstyrrelsesniveau. Mellem skovområderne var 
antallet af fodgængere negativt relateret til artstallet. På artsniveau havde antallet af fod-
gængere en negativ effekt på sandsynligheden af forekomsten af 16 fuglearter i skovområ-
derne.  
 
Gutzwiler et al (1998) undersøgte om moderat påført forstyrrelse i form af 1 person 1-2 
timer/uge i en subalpin skov i Woyoming havde effekt på fuglelivet, i retning af at placere 
reder, sangposter eller at foretage fouragering højere op i trævegetationen end før forstyr-
relserne. Selvom forfatterne kunne henvise til andre arbejder, som dokumenterer noget 
sådant, fandt de ikke selv signifikante ændringer i så henseende. Dette, at publicere under-
søgelsesresultater, der ikke viser, hvad man forventede, ses sjældent. Som vi kommer til-
bage til i næste kapitel, kan det være en fejlkilde i formningen af det samlede billede. 
 
Boyle & Samson (1985), Knight & Cole (1991) samt (Liddle 1997) refererer endvidere 
undersøgelser, der viser, at vegetationsændringer, ændret og øget fødeudbud som følge af 
madrester samt forstyrrelse nær ’campsites’ i amerikanske skovområder sandsynligvis er 
årsag til en opgang i antallet af individer af en række almindelige og vidt udbredte fuglear-
ter, mens flere sjældne skovarter, der findes i nærliggende områder, ikke findes her. 

4.2.1.2 Tilvænning og tilpasning 
Om der drives jagt i et område er noget, som fuglene tilsyneladende hurtigt finder ud af. 
Jepsen (1983) beretter eksempelvis, at man kunne finde hvinænder, troldænder og blishøns 
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uforstyrret tæt ved Virksund-Dæmningen, hvor mange mennesker færdedes, og der ikke 
blev drevet jagt. Medens de fugle, der rastede i Lovns Bredning nord for Hjarbæk Fjord, og 
hvor der blev drevet jagt, havde en flugtafstand på 200-500 m. En tysk undersøgelse refe-
reres og bekræftes af Meltofte (1982) for, at flugtafstanden hos rastende gæs overfor ræve 
kun er 8-10 meter. I Sydengland, hvor knortegås ikke jages, kan flugtafstanden om vinte-
ren komme ned på 20 m. Og de selv samme mærkede grågæs, som i Utterslev Mose kan 
fodres med hånden, har andre steder en flugtafstand på flere hundrede m. over for menne-
skelig tilstedeværelse.  
 
Et andet eksempel på tilvænning (og tilpasning) er, at grågæs i den jagtfri Utterslev Mose 
lader sig fodre ved hånden, medens de selv samme individer udviser ’normal’ flugtafstand, 
når de opholder sig andre steder på Sjælland (Meltofte 1982). Endnu et eksempel er kon-
geørnen, der normalt opfattes som særdeles sky især i yngletiden. I Fylladalen i Skåne kan 
man imidlertid fra kanten af dalen kigge direkte ned i kongeørnens rede, uden at fuglen 
skræmmes bort (Johnsen pers. komm. 2003). Fox & Madsen (1997) vurderer, at tilvænning 
til menneskelige aktiviteter generelt kan ske hvis der er tale om hændelser, der er forudsi-
gelige i tid og rum.  
 
Tilvænning synes dog ikke altid at ske lige let. Nogle arter som f.eks. sort stork og topmej-
se er ikke specielt sky når de konfronteres med mennesker i almindelighed, men de forla-
der reden og vender ikke tilbage, hvis deres forstyrrelsestærskel overskrides i rugetiden 
(Flensted pers. komm. 2003). 
 
Meltofte (1982) omtaler, hvorledes hele bestanden af kortnæbbede gæs frem til 1955, da 
der endnu var forårsjagt,  var koncentreret på Tipperreservatet indtil jagten var ovre, og de 
spredte sig ud i en lang række lokaliteter i Vestjylland. Han anfører, at de, når de i jagttiden 
nærmer sig reservatet trækker meget højt, indtil de har passeret reservatgrænsen, tilsynela-
dende for at undgå at blive ramt. Ifølge Madsen & Fox (1995) øges gæssenes flugtafstand 
til det dobbelte i jagttiden. Og adskillige kilder viser det velkendte, at reservater virker til-
trækkende på fuglene i jagttiden (Meltofte 1982, Arctander et al. 1984, Madsen og Fox 
1995). Hvor jagtbare arter fordrives fra størstedelen af deres raste- og fourageringspladser i 
jagttiden, vil de fleste vadefuglearter kun påvirkes i noget mindre grad.  

4.2.1.3 Sociale strukturer 
Sociale strukturer hos fugle er ofte ganske komplicerede. Det vi kender fra hønsegårdens 
’hakkeorden’ er blot et eksempel på sociale strukturer, som især findes hos de længstle-
vende arter som f.eks. gæs. Gæs og svaner har livslange pardannelser. Når en af disse fugle 
mister sin mage, kan der let gå mere end en sæson, førend den finder en ny. Unge bram-
gæs, der mister deres forældre moppes af voksne artsfæller og oplever forøget dødelighed 
(Madsen & Fox 1995). Forstyrrelse, der leder til adskillelse af familiemedlemmer og øget 
jagtdødelighed er set hos kanadagås (Bartelt 1987, Bélanger & Bédard 1989). Mikola et al. 
(1994) beskriver, hvorledes fløjelsand ællinger, der er skræmt væk fra moderen af passe-
rende både, vil omkomme på grund af dårligt vejr og /eller øget prædation.  Hensynet til 
sociale strukturer er også et af argumenterne mod, at jagttiden i Danmark for ederfugl 
strækker sig helt frem til udgangen af februar, på et tidspunkt hvor udparringen allerede er 
i gang for denne art. 
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4.2.1.4 Energibudgetter og kompensation 
Forstyrrelser har dog ikke kun umiddelbare effekter. Det er klart at fuglenes energibudget 
forstyrres, når de dels jages fra fourageringsområdet dels forbruger energi under flugten. I 
visse tilfælde kan de kompensere ved at øge fourageringsintensiteten i den resterende tid, 
som f.eks. Triplet et al. (1999) har vist det for strandskade. Eller de kan gå over til at fou-
ragere om natten, som det kendes fra gæs, pibeand og troldand. Da f.eks. pibeænder bruger 
op til 90% af døgnets lyse timer til at æde, kan det dog være vanskeligt at kompensere for 
tabt fødesøgningstid (Bregnballe et al. 2003). Også for andre arter, og på visse årstider, 
især sidst på vinteren, kan det være vanskeligt at nå at indhente det forsømte, f.eks. rappor-
tere Madsen & Fox om kortnæbbet gås, der på grund af jagt på tilgrænsende arealer var 
ude af stand til at udnytte mere end en tredjedel af reservatets føderessourcer. Andre forsk-
ningsresultater viser, at kortnæbbede gæs, der forstyrres meget under rast om foråret i 
Nordnorge, har signifikant lavere vægt og ynglesucces (Madsen 1994). Stock & Hofeditz 
(1996) fandt dog, at gæs, der forstyrres, formår at kompensere, i det de alle forstyrrede som 
ikke forstyrrede havde den samme gennemsnitlige kropsvægt ved afslutningen af forårssæ-
sonen. 
 
Gill et al. (1996) undersøgte effekten af menneskelige forstyrrelser på kortnæbbet gås ved 
at registrere uudnyttede føderessourcer. Ved deres fødesøgning på marker i England reage-
rede gæssene meget på forstyrrelser fra omkringliggende veje. Udnyttelsen af markerne 
viste sig at falde lineært med den forøgede risiko for forstyrrelser. Følgende forstyrrelser 
blev i øvrigt registreret: Landbrugsarbejde (31,8% af forstyrrelserne), fuglekiggere 
(13.6%), jetfly (13.6%), skud fra fasanjagt (13.6%), langsomt fly (9.1%), cyklist/rytter 
(9.1%), fiskehejre (4.6%) og fuglejagt (4.9%). Gill et al. (1996) beskriver desuden hvordan 
man ved at vurdere de uudnyttede føderessourcer kan bestemme, hvor mange fugle områ-
det potentielt kan understøtte. Dette kan igen være et mål for, hvor stor betydning den ak-
tuelle forstyrrelsesintensitet har for populationen, samt model for hvilken betydning for-
skellige ændringer i forstyrrelsesintensiteten vil have. 
 
Den jagtlige forstyrrelse kan være mindst lige så alvorlig for vandfuglebestandene som 
selve afskydningen (Meltofte 1982). For strandskade mener West et.al.(2001) på baggrund 
af modelstudier, at forstyrrelse f.eks. fra jagt eller færdsel især i vintermånederne kan være 
værre for bestanden end egentlig habitattab. Det der sker er med andre ord, at jagt og andre 
forstyrrelser kan jage trækfuglene af sted, endnu inden de har nået ’at spise op’. dvs. udnyt-
te stedets bærekapacitet fuldt ud, hvilket ellers er et passende mål for en bæredygtig for-
valtning.  
 
Det indgår i mange trækfugles strategi, at de undervejs på trækket skal ’tanke op’ på et 
antal fourageringssteder mellem vinteropholdspladserne og yngleområderne. Koncentrati-
onen af trækfugle på disse raste- og fourageringssteder gør dem meget sårbare overfor for-
styrrelser (Pfister et al. 1992). Kropsvægten stiger i reglen hen gennem efteråret for så at 
falde efter december, hvor føderessourcerne er tiltagende knappe, samtidigt med at vejret 
bliver barskere. Det er tydeligt at fuglene er presset på denne årstid. Triplet et al. (1999) 
konstaterede, hvorledes flugtafstand og forstyrrelsestid aftog (fra 134 til 100 meter og fra 
60 til 20 minutter) samtidigt med, at den efterfølgende fødesøgningintensitet tiltog. Men 
ikke alle arter har mulighed for på den måde at kompensere. Derfor er bortskræmning af 
fouragerende fugle særligt kritisk i denne periode, og det er nødvendigt at indtænke hele 
’flyway-bestanden’ når den forvaltes også i de enkelte områder (Bérlanger & Bédard 1990; 
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Madsen & Fox 1995: 1997, Platteeuw & Henkens 1997, Knapton et al. 2000). Det er også 
en af grundende til, at International Waterfowl Research Bureau i 1979 anbefalede, at al 
vandfuglejagt indstilles efter 1. januar (Meltofte 1982). 

4.2.1.5 Regulering og reservater 
I flere sammenhænge har der været gennemført forsøg på tidslig regulering af jagten enten 
indenfor døgnet eller indenfor ugen. Madsen et al.(2000) beretter om døgnregulering af 
jagt på grågås og kortnæbbet gås. I 1994 indførtes en regel om, at gæssene i jagttiden fra 1. 
september kun måtte jages fra 1,5 time før solopgang frem til klokken 10 (fra 1997 frem til 
kl.11). Motivet ved denne foranstaltning var at gæssene resten af dagen skulle have ro til at 
fouragere. Rapporten, der er baseret på observationer frem til 1998, kan dog ikke bekræfte 
forventningerne om flere efterårsrastende gæs på de danske rastepladser. Madsen & Holm 
(2002) rapporterer endvidere om døgnregulering på Harboøre Tange, hvor der i 1995 var 
oprettet et jagt- og forstyrrelsesfrit kerneområde. Indtil videre har det ikke haft nogen 
mærkbar effekt på antallet af rastende vandfugle, måske fordi der fortsat er blevet drevet 
normal jagt fra lørdag til tirsdag. I 1999 blev jagt forbudt i september-oktober på Knopper 
Enge og i 2000 tilladt indtil kl. 10. Stor tilstedeværelse af dobbeltbekkasiner og svømme-
ænder i 1999 og manglende tilstedeværelse i 2000 viser, at jagtfredning i en sammenhæn-
gende 2-måneders periode i langt højere grad tillader fuglene at udnytte områdets ressour-
cer. 
 
I et omfattende forsøg med døgnregulering af jagt på Vendsyssels østkyst anfører Bregn-
balle et al. (2001) tre hovedkonklusioner: 1) Der er færre fugle på dage, hvor der er et eller 
flere mennesker til stede på kysten, 2) selv ekstensiv jagt fra skydepram og motorbåd redu-
cerer gråændernes brug af området, hvilket ikke er tilfældet for andre arter, og 3) for krik-
and, der er følsom overfor jagt, resulterede indskrænkningen af jagten til alene aftenjagt 
dog ikke i en fremgang, som svarede til det, man ellers kan forvente ved et totalt jagtforbud 
på landarealerne. 
 
Ved oprettelse af forsøgsreservater er der påvist markante øgninger i fuglenes antal (Clau-
sen et al. 1997 og 1998, Madsen & Fox 1995). Om de to første forsøgsreservater som var 
hhv. Nibe/Gjøl og Ulfshale/Nyord (www.sns.dk/jagt/reservatfoldere/ulvshale) skriver 
Madsen & Fox (1995):  
 
”I begge områder, forøgedes antallet af vandfugle ved etablering af reservatet, og de største 
koncentrationer af fugle sås i de jagtfri dele af reservatet. Jagtbare arter reagerede stærkest 
(med tre til fyrre ganges forøgelse i forhold til tidligere), men mængden af nogle af de be-
skyttede arter (særlig vibe og hjejle) voksede også. Ingen af de lokale forøgelser kunne 
forklares med ændringer i føderessourcerne, vejret eller vandstandsforholdene eller den 
menneskelige brug af de tilgrænsende arealer. Kun for få arter kunne forøgelsen forklares 
med ændringer i den samlede population. (vores oversættelse). 
 
Madsen et al. (1995) konkluderer om Nibe-Gjøl Bredning og Ulvshale Nyord, at reserva-
terne har betydet, at de rastende fugle (specielt svømmeænder) får længere opholdstider og 
at disse resultater støtter hypotesen om, at stigningen i forsøgsreservaterne skyldes de for-
længere opholdstider. 
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Ved en status i 1999, hvor 31 nye reservater var oprettet og 7 eksisterende udvidet (Clau-
sen et al.2001) kunne tre af fire opstillede hypoteser bekræftes: 

• Der var sket en betragtelig forøgelse af antallet af svømmeænder og gæs; 
• Antallet var steget mest markant for de jagtbare arter, især for forstyrrelsesfølsom-

me arter;  
• Der var opnået en større artsdiversitet. 

 
Derimod kunne den fjerde hypotese, ”at fuglenes opholdstider ville blive forlænget”, end-
nu ikke siges at være opfyldt. 
 
I en senere status over en enkelt reservatoprettelse, Vest Stadil Fjord (Madsen et al. 2003), 
ser forholdene ud til helt at udvikle sig efter forventningerne. Lappedykkere, svaner, gæs, 
ænder, blishøns og vadefugle var i fremgang - grågæs og svømmeænder med en faktor 5-6. 
Ved bedømmelsen af dette resultat skal det dog her tages i betragtning, at der i dette områ-
de er foretaget en vandstandshævning og ikke kun en regulering af færdsel og jagt. 
 
Bregnballe et al. (2003) konkluderer om de nyeste reservater for trækkende og overvint-
rende bestande af vandfugle, at forventningerne er indfriet mht. en forøgning af antallet af 
gæs og svømmeænder samt artsdiversiteten. Det påpeges dog, at der er begrænset evidens 
for, at fuglene opholder sig i væsentligt længere tid i landet. Og i ingen af de nye reservater 
har der været en så stor fremgang som i forsøgsreservaterne i Limfjorden og på Møn. 
 
Adgangsbegrænsningen f.eks. i Tøndermarsken og ved Gjeddal Enge ved Limfjorden 
skønnes også at være forudsætning for, at fuglene forbliver i området og i øvrigt kan iagt-
tages fra grænsen til det adgangsbeskyttede område (Poulsen pers. komm. 2003, Flensted 
pers. komm. 2003). 

4.2.2 Jagt 

Jagten har både den mest betydende og mest veldokumenterede effekt på fuglelivet. Dan-
mark er meget rigt både på vildt og på jægere. Med ca. 5 jægere pr. km2 er tætheden en af 
de højeste i Europa. Derfor er jagt af stor betydning for den danske naturs tilstand. Flere 
observationer og undersøgelser har også vist at jagt generelt gør dyr mere sky over for 
mennesker (Hammitt & Cole 1998). Fox & Madsen (1997) refererer også flere eksempler 
på, at jagt øger vandfugles flugtafstand betydeligt.  
 
Mobile jagtformer tæt ved hvile-og fødesøgningsområder er desuden påvist at være mere 
forstyrrende end jagt fra faste positioner (Madsen et al. 1992). Den jagtlige forstyrrelse er 
afhængig af jagttrykket, men kun op til en vis grænse. Fra Magisterkogen i Sønderjylland 
refererer Meltofte (1982), at blot en enkelt jægers tilstedeværelse kan bortjage samtlige 
ænder, der raster eller fouragerer i kogen. Antallet af jægere i et område er også vist at ha-
ve betydning for antallet af bl.a. grågæs, svømmeænder og svaner. Grågæssenes antal faldt 
ved tilstedeværelsen af bare en jæger, svømmeændernes antal faldt når der var mere end tre 
jægere, og knopsvaner begyndte kun at gå tilbage i antal ved mere end 6 jægere (Madsen et 
al. 1992a).  
 
Fordi Danmark af naturgeografiske årsager huser særligt mange vandfugle, har der mere 
end i mange andre lande udviklet sig en omfattende tradition for jagt netop på disse arter, 
og som en reaktion herpå er det også her, at vi forskningsmæssigt står stærkt. Tre arbejder 
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er i så henseende værd at fremhæve. Det ene er Hans Meltoftes oversigtsartikel fra 1982, 
om jagtlige forstyrrelser af fuglelivet. Det andet er Laursen, Salvig og Frikkes ’Vandfugle i 
relation til menneskelig aktivitet i Vadehavet 1980-1995’ (1997), der opsumerer resultater-
ne fra 217 overflyvninger af det danske vadehav. Det tredje er Madsen & Fox ’s oversigt 
over jagtens forstyrrelse af vandfuglene fra 1995. Endvidere er der væsentlige rapporter 
om ’Sejlads med luftpudebåde, jagt og andre forstyrrelser af fugle og sæler ved Saltholm 
(Arctander et al. 1984), og ’Færdsel og fugle på Ringkøbing Fjord (Fredningsstyrelsen 
1984). Endelig er der en ret omfattende rapportering omkring forsøgsreservater og etable-
ringen af de jagt- og forstyrrelsesfri kerneområder igennem de senere år, hvor Madsen et 
al. har leveret en god oversigt i 1998. 
 
Jagten i Danmark forvaltes relativt tæt. Den baseres på en i international sammenhæng ret 
enestående vildtudbyttestatistik og mange års forskning og overvågning. Jagten reguleres 
efter det såkaldte ’høst princip’, hvor man i princippet kun afskyder det bestandsoverskud, 
der alligevel ville være gået til i vinterens løb. Der er dog som anført af Madsen og Fox 
(1995) flere samvirkende årsager til at formode, at det nuværende omfang af jagt for flere 
vandfugles vedkommende indirekte har en negativ indflydelse på bestandenes størrelse.  
 
En indirekte effekt er den konflikt, der opstår, hvis rovfugle tager eller formodes at tage 
fasankyllinger eller andet vildt, der er udsat med jagt for øje. F.eks. har Grell (2003) frem-
ført, at når der i Danmark kun findes 20 par af rød glente, hvor biotopforholdene tilsiger, at 
der burde være 500, og når ynglebestanden siden midten af 1990’erne er faldet med 25%, 
er der noget galt. Siden 1980 er der fundet 18 forgiftede og 6 skudte glenter. Grell antager, 
at giften er udlagt enten for at komme andre dyr til livs f.eks. mus og rotter ved vildtudsæt-
ningspladser eller for direkte at efterstræbe glenten. Selvom det visse steder kan ske, at rød 
glente ved massiv udsætning forgriber sig på fasankyllinger, bedømmer han arten til at 
være overvejende uskadelig for jagten eller ligefrem gavnlig, fordi den kan tage en del 
kragefugle.  
 
Noget tilsvarende gælder duehøgen, som både reguleres dvs. efter dispensation og bekæm-
pes illegalt. Der kan påvises sammenfald mellem øget fasanudsætning og øget ulovlig be-
kæmpelse af duehøg i Nordjylland, og disse resultater vurderes at gælde for hele landet 
(Drachmann & Nielsen 2001). Fra 1979-2000 blev der registreret 1174 yngleforsøg. 421 
(35,9%) af disse mislykkedes. Menneskelig forfølgelse forårsagede mindst 17,1% af de 
mislykkede yngleforsøg, hvilket svarer til 6,1% af alle yngleforsøg. 14,3% mislykkedes på 
grund af mulig bekæmpelse. Menneskelige forstyrrelser forårsagede i øvrigt 18,5% af de 
mislykkede yngleforsøg. Dette svarer til 78 mislykkede yngleforsøg og skovarbejde var 
årsag til 74 af disse. Konklusionen på undersøgelsen er, at menneskelig bekæmpelse, især 
den ulovlige, er den vigtigste begrænsende faktor for duehøgens populationsudvikling i 
Danmark (Drachmann & Nielsen 2001). 

4.2.2.1 Habitatforandring 
Selve udsætning af fasaner kan betegnes som faunaforfalskning, men der er ikke noget der 
tyder på, at der er en betydelig direkte effekt på naturen. Udsætning af gråænder har der-
imod betydet, at den oprindelige danske gråandetype er forsvundet pga. genetisk forure-
ning (Fjeldså 1987). 
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4.2.2.2 Forurening 
Da friluftsliv i vores afgrænsning (hvor støj og lysforurening ikke medtages, jf. kap.1) ikke 
eller næsten ikke giver anledning til forurening, er det ikke overraskende også småt med 
resultater i så henseende fra vores litteratursøgning og interviews. Et problem, der nu er 
under hastig aftagen på grund af indført anvendelsesforbud, var den forurening med bly-
hagl, der gav anledning til, at fuglene kunne æde hagl i tiltro til, at de var brugelige som 
kråsesten. 

4.2.2.3 Anskydninger 
I den klassificering af effekter vi anvender (høst, forstyrrelse, forurening, habitatændring) 
er ikke alle effekttyper lige lette at placere f.eks. anskydninger og forstyrrelse af sociale 
strukturer. Forekomsten af indskudte men ikke umiddelbart dræbende hagl i dyrene starter 
under ’høsten’, den forvolder forstyrrelse i form af øget skyhed, men kan også siges at væ-
re en form for forurening (bly i kroppen på dyr). Når vi har valgt at omtale det under for-
styrrelser, er det fordi den næppe har en større indflydelse på populationsdynamikken end 
selve jagten, men til gengæld er i stand til at øge dyrenes skyhed markant. 
 
Meltofte (1982) anfører, hvorledes der er fundet hagl i kroppen på flere fredede arter f.eks. 
i 23% af dødfundne danske knopsvaner i vinteren 1978/79, og en undersøgelse af skudef-
fektiviteten på tre danske kystlokaliteter der viste, at 8% af skuddene blev affyret mod fre-
dede fugle. Ved undersøgelse af 242 dødfundne knopsvaner i 1996, primært fra Roskilde 
Fjord, Sydsjælland, Guldborgsund samt Møn, blev der fundet indskudte hagl i 13 (5%) 
(Andersen-Harild et al. 2002) 
 
I slutningen af 1996 fremkom rapporter fra DMU om fund af uventet høje haglfrekvenser i 
fugle bl.a. ederfugl, gæs og fasan, som var indsamlet på anden måde end efter nedlæggelse 
med haglbøsse. Det gav anledning til vedtagelse at en af Vildtforvaltningsrådet anbefalet 
handlingsplan med tilhørende overvågningsprogram for at få nedbragt antallet af anskyd-
ninger over en kortere årrække. Undersøgelser fra DMU viser at 32% af grågæssene har  
hagl i kroppen, 15% af gråænderne, 14% af hvinænderne og 11% af troldænderne. For 
ringdue er tallet 3% og for fasan 6% (Bregneballe et al. 2003). DMU’s nyeste undersøgel-
ser af anskydninger af kortnæbbede gæs viser, at ud af 187 gamle fugle havde 21% hagl i 
kroppen. Dette tal var 36% i 1996 og andelen af anskudte gæs er dermed faldet betydeligt 
siden – måske med helt op til 70-80%, hvis hele nedgangen tilskrives en dansk reduktion 
(der jages også kortnæbet gås i Norge). Undersøgelsen omfatter dog kun de individer, der 
lever videre med hagl i kroppen (selv blandt nedlagte ænder har ca. 10% ingen hagl i krop-
pen (Meltofte 1982)) efter anskydningen (http://www.dmu.dk/1_Nyt/2_Presse/notat-
anskyd.pdf). 
 
Noer et al. (1996) har desuden påvist, at den årlige overlevelse af kortnæbbede gæs er ca. 
77% for anskudte individer og 87% for individer uden hagle i kroppen. Dette svarer til at 
kun halvdelen af individerne med hagl i kroppen vil være i live efter 3 år, mens 70% af 
individerne uden hagl vil være i live. I samme publikation anføres det, at amerikanske og 
australske undersøgelser ikke har fundet lavere overlevelse for anskudte ænder. 

4.2.3 Fiskeri 
Dahlgren & Koschgen (1992) refererer 50 arbejder (heraf 18 fra europæiske lande), som 
alle berører fritidsfiskeriets indflydelse på fuglelivet. Flest er der fra England, som også 
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angives at have ikke mindre end 4 mio. lystfiskere (Mathews 1982). Hovedparten drejer 
sig om, at antallet af rastende eller ynglende vandfugle går ned, hvis eller når fiskeriet sæt-
ter ind. Ikke kun fiskeri fra båd, men også de ofte langvarige ophold af folk ved eller på 
bredden har effekt i så henseende. Fra Mathews gengives følgende rangorden af forstyrrel-
ser, der kan ramme søer og vandløb i England: 
 
Boks 4.1.: forstyrrelseskilder efter faldende effekt (Mathews 1982 efter Dahlgren & Koschgen 
1992) 

1. Dem der indebærer hurtige bevægelser og megen støj (speedbåde, vandskiløb, jet-
ski ) 

2. Dem der indebærer bevægelser, men ikke støjer (sejlads, windsurfing, roning, ka-
nosejlads) 

3. Dem der kun indebærer lidt bevægelse eller støj (dykning og svømning) 
4. Dem der stort set udføres fra bredden (fiskeri, fugleobservationer og uformelt fri-

luftsliv) 
 
Keller (1995) refererer til fiskeri i et dusin af sine referencer. Også her er der tale om, at 
lystfiskere ved deres blotte tilstedeværelse, hvad enten det er til fods ved bredden eller på 
vandet i båd, kan have den effekt at ynglende, rastende eller fouragerende fugle bort-
skræmmes. I hvilken udstrækning det er tilfældet, afhænger meget af, hvor nært de pågæl-
dende fugle har været på egentlig efterstræbelse. Jagt er så at sige den disponerende faktor, 
der bestemmer, i hvilket omfang andre aktivitetsformer virker skræmmende på fuglelivet. 
 
I et studie på to søer nær grænsen mellem Bayern og Østrig fandt Reichholf (1970) en ned-
gang på 85% i antallet af ynglende ænder mellem 1961-1969 som følge af øget lystfiskeri. 
Antallet af gråand, krikand, skeand, taffeland og troldand gik ned fra 26 par med 134 æl-
linger til 4 par med 19 ællinger. Der blev ikke registreret nogen nedgang i fødeudbud (gen-
givet i Satchell 1976). Andre undersøgelser har vist at lystfiskeri fra bredden og fra båd har 
en betydelig effekt på antallet af overvintrende ænder (pibeænder, taffelænder, krikænder, 
og gråænder) i det sydlige Wales. De blev drevet fra deres foretrukne fødesøgnings- og 
hvilesteder og nogle forlod helt området ved starten af fiskesæsonen (Bell & Austin 1985 i 
Liddle 1997). Især kombinationen af sejlads og lystfiskeri vurderes at have negativ effekt, 
idet omfanget af uforstyrrede områder reduceres kraftigt.  
 
Madsen et al. (1992) fandt ingen forstyrrelseseffekt af fiskeri på fuglenes forekomst i for-
bindelse med deres overvågning af forsøgsreservatet Nibe Bredning. Dette vurderes dels at 
være fordi fuglenes reaktion på fiskejoller var moderat samt, at fiskeriet stort set ophørte 
før det store indtræk af vandfugle fandt sted. 
 
Madsen (2002) undersøgte effekten på overvintrende troldænder af lystfiskeri fra båd (fra 
30.september – 19.december 2001). Registreringerne fra Store Kattinge Sø i den sydlige 
ende af Roskilde Fjord viste, at antallet af rastende troldænder på dage med lystfiskeri faldt 
med 42% fra om morgenen til om eftermiddagen. På dage uden lystfiskeri sås dette fald 
ikke. På fiskedage med stille vejr eller vind fra østlige retninger, foretrak en del af ænderne 
til søens sydøstlige hjørne, hvor der ikke må fiskes. På fiskedage med vind fra vestlige 
retninger var refugiet vindeksponeret, og ca. 65% af troldænderne forlod søen. I dage efter 
fiskeri steg antallet af ænder igen, og efter i gennemsnit to dage var antallet på niveau som 
før fiskeriet. En anden konstatering var, at flere dage i træk med fiskeri forårsagede en 
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større reduktion i antallet af ænder end enkeltdage med fiskeri. Genopbygningen af antallet 
af ænder var uafhængig af, om der var fisket i en eller flere dage. Der blev ikke registreret 
tegn på tilvænning. 

4.2.3.1 Forurening 
Fiskeline, der smides i naturen kan ifølge engelske observationer skade både voksne fugle 
og unger, ved at linen vikles rundt om fuglenes fødder, vinger eller næb. Dette har bl.a. 
været dødsårsag for arter som vandstær og sule (Edington & Edington 1986). Blyforgift-
ning som følge af indtagelse af splithagl og synk er også påvist at skade engelske Knop-
svaner i bynære områder, hvor der fiskes meget. Således omtaler Dahlgren og Korschgen 
(1992) en artikel af Ogilvie (1981), der beskriver, blyforgiftning som en af de væsentligste 
dødsårsager for knopsvane i de midtengelske floder, hvor næsten enhver dødfunden svane 
har slugt bly-synk fra lystfiskeriet.  I visse områder er mellem 77-90% af de dødfundne 
knopsvaner døde af denne årsag (Edington & Edington 1986).  
 
Endelig kan vandfugle tages som bifangst i fritidsfiskeriets redskaber, som det også kan i 
det kommercielle fiskeri. 

4.2.4 Sejlads 

4.2.4.1 Brætsejlads 
Som et eksempel på en i Danmark ny type sejlads kan nævnes kitesurfing (sejlads på bræt 
efter drage). Kongelundens Fuglestation og DOF’s Københavnsafdeling har dokumenteret 
umiddelbare forstyrrelser af fuglelivet i 2002 ved stranden ud for Kongelunden på Amager 
(Berg, 2003). Området er EF-fuglebeskyttelsesområde og opholds- og fourageringsområde 
for bl.a. ænder og svaner. Der er gjort observationer, som viser, at fuglene reagerer nega-
tivt på de næsten daglige sejladser (fra maj til og med oktober). Hertil kommer, at det er 
observeret, at også landarealet påvirkes bl.a. i fuglenes yngletid (1. april-15. juli) og ved 
talrige episoder, hvor kitesurfere går i land, eller dragerne falder ned i strandengen (beskyt-
telsesområde med færdselsforbud) eller flyver lavt hen over denne. Skov- og Naturstyrel-
sen er ikke bekendt med, at kitesurfing generelt er eller har været i konflikt med frilufts- og 
naturbeskyttelsesinteresser andre steder i landet, og der er ikke planer om at indføre særlige 
forbud. DMU har ikke data på den forstyrrende effekt af kitesurfing, men det er vurderin-
gen herfra, at det må formodes, at kitesurfing – ligesom windsurfing - har en forstyrrende 
effekt på vandfugle (Berg, 2003). 
 
Ved studier at pibeand er der påvist flugtafstande på 700 m fra windsurfere, mens flugtaf-
standen til stationære jagtpræmme var 100 m og 200 m til fiskebåde i bevægelse (Madsen 
1992). 

4.2.4.2 Kanosejlads  
Påvirkningen af fuglelivet som følge af kanosejlads har været genstand for flere undersø-
gelser. Fra 1981-1985 blev der gennemført undersøgelser af fuglelivet i foråret på syv lo-
kaliteter i tilknytning til Gudenåen. Formålet var at vurdere kanosejladsens eventuelle ind-
flydelse på ynglefugle. Fra og med 1983 ophørte kanosejladsen i forårssæsonen, og til 
trods for en række vejrekstremer (vandstandssvingninger, hård vinter) skete der en markant 
fremgang for en række arter (toppet lappedykker, gråand, knopsvane, grønbenet rørhøne, 
blishøne). Det konkluderes, at der som helhed er sket en markant fremgang for fuglelivet 
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efter 1982, og at det forekommer oplagt, at forbedringen hænger sammen med kanosejlad-
sens ophør (Vejle Amtskommune 1985). En af de sjældne arter, der vurderes at være meget 
sårbar over for forstyrrelser fra bl.a. kanosejlads, er isfugl (Friluftsrådet, 1991). Flugtaf-
standen er stor, og isfuglen forlader derfor hurtigt ynglestedet ved forstyrrelse (Løjtnant, 
1983).  

4.2.4.3 Øvrig sejlads 
Andre danske undersøgelser viser, at fugle reagerer meget forskelligt på forskellige aktivi-
teter (Clausen et al, 1997). Muligvis som en afsmitning fra motorbådsjagten på ederfugl 
konstaterer Laursen et al. (1997), at fritidssejlere har en tydelig indflydelse på ederfugl i 
sommermånederne. Flokke på over 300 ederfugle blev kun registreret i områder med min-
dre end 2,5 fritidsbåde pr. optælling og ved mere end 10 fritidsbåde pr. optælling blev der 
kun i få tilfælde registreret ederfugle. Ved registreringer fra 1980-95 blev der i juli (den 
måned med mest aktivitet) registreret i gennemsnit  ca. 100 fritidsbåde pr. overflyvning i 
Vadehavet. Halvdelen var motorbåde og en tiendedel sejlbåde. Resten (ca. 40%) var wind-
surfere som fortrinsvis findes indenfor de særligt udpegede windsurfing områder. I Knude-
dyb i Vadehavet kunne Laursen et al. (1997) træffe op til 16.000 ederfugle i et område, 
hvor der ved 1-2 motorbådes tilstedeværelse kun blev truffet op til 10.000, og ved mere 
end 2 motorbåde under 3.000. 
 

Engelske undersøgel-
ser har vist, at sej-
lads, specielt i vin-
termånederne, har 
stor negativ indvirk-
ning på bl.a. krikand, 
pibeand og hvinand 
(Batten 1977 og Parr 
1974 i Edington & 
Edington 1986). 
 
Keller (1989) stude-
rede forstyrrelse af 
toppet lappedykker 
på rede i schweit-
siske søer med for-
skelligt forstyrrelses-
tryk og fandt, at 
selvom ynglesucce-
sen generelt var stør-

re på uforstyrrede søer, så udviste fuglene i de forstyrrede søer en høj grad af tilvænning i 
form af kortere flugtafstand og nedsat tildækning af æggene (et forsvar mod prædation), 
som begge må anses for hensigtsmæssigt i stærkt forstyrrede søer.  

Figur 4.4. Relation mellem motorbådsjægere og ederfugle i Knudedyb. Hver
prik viser sammenhængen for et af de i alt 13 optællingsområder. Registre-
ringerne er foretaget ved højvande i perioden 1980-91 for månederne okto-
ber-februar (Laursen et al. 1997). 

 
Af en landsdækkende dansk lappedykkerundersøgelse i 1975 fremgår det, at bestandstæt-
heden i de enkelte søer aftager med øget størrelse og dybde samt, at der generelt var færre 
lappedykkere i søer med sejlads end i søer uden. Imidlertid foregår sejlads netop på de 
større søer, og det vurderes derfor, at der ikke kan udledes noget konkret om hvorvidt sej-
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ladsen specifikt har indvirkning på bestandstætheden (Asbirk & Dybbro 1978). I årene 
1985-1998 har Århus Amt foretaget overvågning af bestandene af toppet lappedykker og 
sorthalset lappedykker på de midtjyske søer mellem Skanderborg og Silkeborg. Det kon-
kluderes, at bestandene i øjeblikket kan bære den nuværende rekreative udnyttelse af søer-
ne (som for Birksø, Julsø og Gudenåens løb er blandt de stærkest trafikerede vande i Midt-
jylland), men at yderligere aktiviteter kan påvirke fuglelivet negativt (Kirkeby 2001). Spe-
cifikt konkluderes det, at bestande af toppet lappedykker på især mindre søer med godt 
fødegrundlag kan tilpasse sig kraftig trafik af fritidssejlads, idet den naturlige skyhed redu-
ceres. På de store søer reagerer toppet lappedykker på forstyrrelser på over 100 m’s af-
stand. Overvågningen viste desuden at sejlads har effekt på lappedykkernes adfærd. Gene-
relt udnyttes hele søfladen, når der ikke er sejlads, mens fuglene roligt fortrækker til be-
skyttede bugter og vige, når der er sejlads. Sejlads med små hurtigtgående både, der gør 
mange svind skaber imidlertid panik (Kirkeby 2001).  
 
Åhlund & Götmark (1989) studerede ved den svenske vestkyst den forøgede prædation fra 
svartbag og sølvmåge, som fulgte, efter at ederfugl med æg eller unger var blevet forstyrret 
eksperimentelt  af  en sig nærmende motorbåd. Indtil ællingernes tredje uge kan måger 
være en betydende dødsårsag. Bestanden i området har dog været i vækst både før og efter 
forsøget, og ederfugl ruger stort set inden sejladssæsonen sætter ind, så bestanden har ikke 
været truet som sådan. Derimod næres bekymring, for de arter der ruger senere såsom 
fløjlsand, troldand, bjergand og toppet skallesluger.  Svartbag stjæler ofte sit bytte fra 
sølvmågerne (klepto-parasitisme). Sølvmågen ses endvidere ofte at æde unger fra andre 
sølvmåge par (kannibalisme) (Hand 1980). Bolduc & Guillemette (2003) gennemførte for-
styrrelsesforsøg med kolonier af ederfugl i Quebec over tre år og kunne påvise, at forstyr-
relser først i rugeperioden har langt større effekt end sidst i rugeperioden. Det var også her 
prædation fra svartbag og sølvmåge, der var hovedårsag til forstyrrelsernes fik alvorlige 
følger. Nærheden til mågekolonier og tætheden af reder i disse var ligeledes en betydende 
faktor. 
 
I forbindelse med etablering af rutesejlads med luftpudefartøjer mellem Kastrup og Malmø 
i 1984, blev disse fartøjers forstyrrende effekt på fugle og sæler ved valg af forskellige 
sejlruter undersøgt (Arctander et al. 1984). Undersøgelsen endte med at pege på en rute 
nord om Saltholm, og i hvert fald ikke en der gik tværs over øen. Gennem undersøgelses-
perioden sås det, at der skete en vis tilvænning hos fuglene med kortere flugtafstande og 
flugtdistancer. 
 
Jo hurtigere og uforudsigeligt bådene bevæger sig jo mere forstyrrer de (Jepsen pers. 
komm. 2003). Hurtige aktiviteter vil normalt forstyrre små områder over lang tid af dagen 
men lade andre områder uforstyrret. Omvendt med langsomme fartøjer (Platteeuw & Hen-
kens 1997).  Keller (1991) fandt stigende forstyrrelseseffekt som følger: robåd > motorbåd 
> speedbåd > jetski (jf. Matthews kap.3). Rodgers & Schwikert (2002) har gennem ekspe-
rimenter undersøgt forstyrrelseseffekten af hhv. jetski og sejlads med påhængsmotor på 23 
vandfuglearter. En art var signifikant mere påvirket af jetski end af både med påhængsmo-
tor, hvorimod fire andre arter havde det omvendt. 11 arter var indifferente. Observationer 
af de 7 øvrige arter leverede ikke tilstrækkeligt med observationer. Den gennemsnitlige 
flugtdistance ved jetski varierede fra 19,5 m (’least tern’ (Sterna antillarum)15) til 49,5 m 

                                                 
15 Arten er ifølge Fasola et al. 2002 muligvis den samme som vores Dværgterne (Sterna albifrons). 
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for Fiskeørn. For motorbåd svingede flugtafstanden fra 23,5 m (’Foresters Tern’ (Sterna 
forsteri) til 57,9 m for fiskeørn. Af operationelle grunde foreslår forfatterne at der indføres 
artsspecifikke bufferzoner gældende for både jetski og sejlads med påhængsmotor: Hjejler 
100 m, måger og terner 140 m, fiskeørn 150 m og vadefugle 180 m. Det anbefales i øvrigt 
at sådanne afstande fastlægges efter lokale forhold og artssammensætninger. 
 
Det er kendt, hvorledes landgang på ubeboede holme og øer med fuglekolonier er en af de 
mest naturskadende effekter, der kan forbindes med sejlads. Hvori denne skade nøjere be-
står har været undersøgt af et stort antal forskere, bl.a. fordi de haft behov for at bedømme 
effekten af deres egen forskning, på de fugle de i øvrigt var i gang med at studere. Olson & 
Rohwer (1998) diskuterer, i hvilken udstrækning at predatorer kan tage bestik af igangvæ-
rende undersøgelser ved at lade forskerne lede predatoren frem til byttet,  ’trail-effect’.  De 
fandt en vis bekræftelse i at spor i vegetationen kan have denne effekt, samt at fuglefaeces 
eller knuste æg kan øge prædationen (sandsynligvis fra pattedyr). Boyle & Samson (1985) 
påpeger at flere undersøgelser har påvist en øget prædationsrisiko for æg og unger i fugle-
kolonier som følge af menneskelige forstyrrelser. 
 
 I et studie af ’least tern’ (Sterna antillarum) ved New Jersey’s kyster fulgte Burger (1984) 
alle de 44 kolonier, der blev benyttet fra 1976-82. Maks. 22 kolonier var i brug i et enkelt 
år. De største mere permanente kolonier på fastlandet havde en højere dødelighed, for-
mentlig fordi de nåede at blive kendt af prædatorer, medens de mindre kolonier på nye for 
hele kolonien mere risikobetonede lokaliteter havde en mindre dødelighed. I de 55 tilfælde, 
hvor en koloni fik mindre end 0.25 unger/par skyldtes det i de 25 tilfælde menneskelig 
forstyrrelse og biotoptab. I 13 tilfælde oversvømmelse, i 9 tilfælde prædation. I 8 tilfælde 
var årsagen ukendt. 
 

I et mht. aktivitetstyper 
mere generelt case stu-
die af det midtengelske 
område Cotsworld Wa-
ter Park, der består af 
over 100 vandfyldte 
grusgrave har Fox et al. 
(1994) kunnet vise, 
hvorledes de enkelte 
søers tiltrækning på 
overvintrende taffeland 
helt afhænger af, om 
søen benyttes til vand-
sport og friluftsliv langs 
bredden, om det kun er 
sidstnævnte eller om 
søen helt er beskyttet 
mod friluftsliv. Større 
søer, der benyttes af 
speedbåde og jetski, får 
ikke besøg af taffeland 
overhovedet. Et loga-

Figur 4.5. Plot af det maksimale antal taffelænder mod søareal i engel-
ske grusgrave (begge akser er logaritmiske). Den fuldt optrukne linie er
tilpasset data fra søer med forstyrrelser fra søbredden. Den stiplede linie
er tilpasset tilpasset søer med vandbaserede friluftsaktiviteter. (efter Fox
et al. 1994). 
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ritmisk plot tillader endda en rimelig klar adskillelse mellem de tre nævnte søkategorier (se 
fig. 4.5). 

4.2.5 Orienteringsløb  
I en norsk skov blev fuglebestanden undersøgt 6 dage før og 5 uger efter et stort O-løb  
med ca. 3.000 deltagere over 2 dage. Skoven er normalt velbesøgt, og der drives normalt 
skovbrug. Der var udlagt vildtlommer i skoven. Resultatet viste, at fuglebestanden ikke tog 
betydelig skade, og at fuglene ikke forlod området i større antal. Anslået 50-70% af fugle-
ne blev ganske vist forstyrret og opskræmt under løbet. Der blev desuden registreret flest 
fugle i løbstracéerne før løbet, mens der efter løbet blev registreret flest fugle i vildtlom-
merne. Dette var også tilfældet 1 måned efter løbet om end i mindre udpræget grad. Det 
konkluderes, at dette skifte i opholdssted sandsynligvis er en effekt af løbet, men at det 
også kan have andre årsager (årstidsvariation, vejrforhold). Observationerne antyder imid-
lertid også, at den relativt intensive brug af løbsområdet generelt til mange friluftsformål 
betyder, at området er et generelt dårligere fugleområde sammenlignet med kontrolområdet 
og andre områder i nærheden (Sørensen et al., 1979).  
 
Sennstam (1974) - gengivet i Sørensen et al. (1979) - konkluderer dog i et udredningsar-
bejde, at den eksisterende viden ikke giver basis for særligt vidtgående konklusioner om 
store O-løbs effekter på naturen, da effekterne varierer med årstid, naturtyper og løbenes 
tilrettelæggelse og forstyrrelsesintensitet. Det konkluderes, at fugle, der let flyver af reden, 
kan være sårbare over for længerevarende eller hyppige forstyrrelser, da rugningen kan 
forstyrres. Dette gælder bl.a. store rovfugle, større ugler, gæs og traner. Der er bl.a. rappor-
ter om ødelagte yngleforsøg hos stor hornugle og fiskehejre som følge af O-løb. For de 
små og mellemstore fuglearter er især redens placering af betydning. Hul-rugende fugle 
synes mindre udsatte for forstyrrelser end jordrugende. Det anbefales, at redepladser for 
større rovfugle som kongeørn, havørn samt fiskehejre, stor hornugle, slagugle m.v. frihol-
des for O-løb.  

4.2.6 Motoriseret friluftsliv  

Ofte er forstyrrelse fra fodgængere stærkere end fra biler. Motoriseret vejtrafik har dog 
effekt på fuglenes fordeling i landskabet. Milsom et al. (1998) fandt således i England, at 
nærhed til veje med fast belægning er betydende for en engs evne til at tiltrække fourage-
rende vadefugle. Reijnen et al. (1996) kunne vise, at 7 ud af 12 arter af ynglefugle havde 
nedsat tæthed, jo nærmere arealet for redeplacering var på veje med motortrafik. Ved 5.000 
biler om dagen var reduktionen indenfor 100 m på 12-56%. Steg biltætheden til 50.000 
biler pr dag aftog redetætheden med tilsvarende indenfor 500 meter. For vibe, skeand, 
sanglærke, stor kobbersneppe og strandskade blev redetætheden nedsat helt ud til en af-
stand på 1500 m. fra vejen. Reijnen et al. refererer andre af deres undersøgelser for at have 
påvist, at vejstøj også i skove er den mest kritiske faktor for fuglenes fordeling langs veje. 
Der refereres til en undersøgelse af agerhøne langs veje med hegn (Illner 1992). At vej-
nærheden også her havde nedsættende effekt på tætheden tages som udtryk for, at det må 
være støj og ikke visuelle stimuli, der her har været afgørende.   
 
Pfister et al. (1992) fandt, at både ynglende og rastende fugle på strandene i Florida lod sig 
bortjage, selv når tætheden af biler var under 1 pr. 100 m. Derfor så de ingen anden mulig 
løsning end at anbefale at aflukke visse strækninger for færdsel, hvilket er den samme må-
de vi i Danmark har valgt f.eks. på Rømø.  
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Boyle & Samson (1985) refererer flere undersøgelser, der viser en mindre diversitet og 
tæthed af fugle i ørkenområder som følge af omfattende kørsel med off-roadere. 
 
Også fly kan være stærkt forstyrrende for fuglelivet. Bélanger & Bédard (1989) viste såle-
des, hvorledes rastende snegås (Chen caerulescens) i Quebec blev påvirket af lavtflyvende 
transportrelaterede flyvninger, som forårsagede 45% af de observerede forstyrrelser. For-
fatterne foreslår at 500 m indføres som minimum flyhøjde. Knortegæs har i en undersøgel-
se vist sig ikke at tilvænne sig små langsomt flyvende fritidsfly, formentlig fordi de opfat-
ter deres form som en rovfuglesiluet (Owens 1977 i Liddle 1997). 
 
En skotsk undersøgelse viste ingen forstyrrelse af en blandet fuglekoloni ved overflyvnin-
ger med et mindre propelfly i 100 m’s højde. Tilsvarende havde overflyvning med en heli-
kopter i 150 m'’ højde ingen effekt på rugende fugle, mens nogle ikke rugende rider fløj 
væk (Dunnet 1977 i Liddle 1997).  
 
I betragtning af de problemer vi møder med flyvning over de vestjydske vådområder, er 
det påfaldende, så lidt vægt Götmark (1989) i sin omfattende litteraturgennemgang af fri-
luftslivets effekter på fuglefaunaen tillægger dette problem. Således nævner han, at fuglene 
på fjeldet er temmelig uforstyrrede af flyvning, og at anvendelse af helikoptere ved optæl-
ling af rovfugle reder, fuglekolonier og rugende ænder er problemløst. Men han refererer 
dog også amerikanske undersøgelser for at have påvist alvorlige effekter ved flyvning over 
vandfugle kolonier. 
 

Dahlgren & Korschgen 
anfører ikke mindre end 
47 referencer vedrøren-
de luftfartøjer og vand-
fugle. Det er især gæs, 
der er meget frygtsom-
me overfor fly. Madsen 
(1984) refereres for i en 
undersøgelse af mulige 
effekter af olieudvin-
ding i Jamesonland i 
Ø.Grønland for en ob-
servation af kortnæbbet 
gås, der reagerede på 
helikoptere på en af-
stand af 20 km. Men der 

foreligger også mange andre rapporter om flugtafstande for gæs overfor fly på flere kilo-
meter. Ænder synes i meget mindre omfang at lade sig skræmme af fly. Problemerne med 
fugle på lufthavnsarealer, bl.a. i Kastrup tyder på, at der kan ske en betydelig tilvænning. 

Figur 4.6. Reaktioner hos vandfugle over for overflyvninger i Ringkø-
bing Fjord i forskellig højde (Fredningsstyrelsen 1984). 

4.2.7 Almindelig færdsel og vand- og vadefugle  
Almindelig færdsel kan også give anledning til forstyrrelse. Helt overvejende er den til-
gængelige viden knyttet til færdslens indvirken på vandfugle og rovfugle. Effekterne på 
vandfugle og rovfugle vil blive gennemgået separat i dette og næste afsnit.  
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Ved almindelig færdsel kan der for vandfuglene være tale om flugt, med følger som dem 
der allerede er beskrevet tidligere. Men almindelig færdsel til fods skader også fuglene på 
lidt andre måder. Eksperimentelt er det påvist, hvorledes fødeoptagelse, rugning og pas-
ning af unger svækkes hos strandskade ved almindelig færdsel. Selvom der også indenfor 
visse rammer bestemt af tidevandet kan kompenseres ved at øge fourageringstiden eller ske 
en vis tilvænning, hvis forstyrrelsen da ikke direkte har skadelige effekter (Urfi et al. 1996, 
Verhulst et.a. 2001). Som tidligere nævnt kan forstyrrelsen også hos strandskade resultere i 
øget prædation på æg. Et fænomen der er beskrevet i en lang række undersøgelser for for-
skellige arter af især kolonirugende kystfugle (Liddle 1997). 
 
Mathers et al. (2000) studerede effekten af menneskeforstyrrelse på pibeand og lysbuget 
knortegås i Strangeford Lock i N. Irland. Knortegås var mere tolerant overfor forstyrrelse 
end pibeand. Pibeandens flugtafstand, flugtdistance og sandsynlighed for ikke at vende 
tilbage var alle større end tilsvarende for knortegås. Tilstedeværelse af pibeand i området 
er faldet fra 20.000 i 1970’erne til 2.000 i 1990’erne. Forstyrrelse fra gående var den mest 
almindelige, men næppe eneste årsag til pibeandens tilbagegang konkluderes det. 
 
Kolonier af sølvmåger er også påvist at have en nedsat ynglesucces når de forstyrres af 
strandgæster. Ynglesuccessen var kun 22% i en forstyrrede koloni mod normalt 49% i 
uforstyrrede kolonier. Dødsårsagen var hovedsageligt prædation og nedkøling (Hunt 1972 i 
Liddle 1997). 
 
En dansk undersøgelse af forstyrrelser på rugende vibe foregik på 4 ha strandeng på Mols 
(Iversen 1984). De 9 par, der ynglede i området, blev observeret gennem 150 timer i  april-
juli 1984. Af 100 observerede forstyrrelser var de 55 forårsaget af predatorer, artsfæller og 
andre fugle, medens de 45 forstyrrelser, der forårsagedes af mennesker, førte til 80 % af 
den samlede tid (8% af de lyse timer),  hvor forstyrrelser afbrød rugningen. Flugtafstanden 
fra reden var 70-80 m. 25% af de i alt 80 æg, der blev lagt, klækkede. Ægtabet skyldtes 
formentlig især mink og ilder, men også ræv, lækat, gråkrage og stormmåge nævnes. Men-
neskelig aktivitet bør holdes på en afstand af mindst 100 m og foregå i højest 2 timer i 
døgnet, foreslår Iversen. 
 
Fitzpatrick & Bouchez (1998) så på flugt og fødeadfærd hos strandskade sammen med stor 
regnspove og rødben ved Belfast Lough i Irland. Her forstyrredes fuglene ofte af folk med 
eller uden hunde, joggere, legende børn og cyklister. Generelt fandt man korte flugtafstan-
de. Forfatterne ser heri en tilvænning til en hyppig men uskadelig forstyrrelse, en tilvæn-
ning som mindsker afbrydelsen i fødesøgningen til et niveau, der kan kompenseres for. 
Verboven et al. (2001) advarer da også om ikke at overvurdere betydningen af denne for-
styrrelse, idet fuglen i hvert fald i begyndelsen af sæsonen kan nå at lægge om. Noget der i 
øvrigt forstyrrede deres egne resultater med eksperimentel forstyrrelse, idet de ved besøg 
hver tredje dag i stedet for hver dag formentlig kom til at overse en del tilfælde af præda-
tion og efterfølgende omlægning. 
 
Forstyrrelse af hjejler er også i en engelsk undersøgelse påvist at være skadelig. Fodgænge-
re og hunde hindrede bl.a. hanner, i at etablere territorie og forårsagede indirekte kampe 
mellem hanner, når de blev skræmt ind i fremmede territorier. Desuden viste undersøgel-
sen, at der var store forskelle mellem flugtafstanden individer imellem, men at hunde gene-
relt førte til størst flugtafstande (Yalden & Yalden 1990 i Liddle 1997). Beregninger viste 
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også at de forstyrrede fugle i gennemsnit skulle bruge ekstra 58 minutter til fødesøgning 
for at kompensere for den energiomkostning og det manglende fødeindtag, der resulterede 
af forstyrrelserne. En engelsk undersøgelse viser at mudderklire forstyrrelse af lystfiskere 
og andre besøgende og, at fuglene i forstyrrede områder flyver op 29% oftere, end hvis de 
var uforstyrrede (Yalden 1992 i Liddle 1997). 
 
Keller studerede også forstyrrelse af ederfugl og unger (Keller 1991). Hun fandt, at 
forstyrrelsen på land fra fiskere, fodgængere og hunde forårsagede mere forstyrrelse, end 
hvis den kom fra windsurfere eller robåde. Rodgers & Schmidt (1995) har gjort samme 
iagttagelse i Florida. Ved ebbe blev 70% af forstyrrelsen i Kellers undersøgelse forårsaget 
af løse hunde eller hunde i snor. Generelt var skræmmeeffekten af hunde større både målt i 
flugtafstand og i forstyrrelsestid, end den der forårsagedes af folk uden hunde. 
 
Gill et al. (2001) har undersøgt forekomsten af stor kobbersneppe i England, hvor den 
overvintrer uden at være udsat for jagt, hvilket den heller ikke er i yngleområderne på Is-
land. Ved detaljerede studier fandtes ingen signifikante sammenhænge mellem fuglenes 
forekomst og menneskelig tilstedeværelse. Der er også undersøgelser, der viser direkte 
positive effekter af forstyrrelse. Bl.a. har en canadisk undersøgelse vist at unger af Tejst 
vejede mest i kolonier, hvor de blev forstyrret. Det vurderes, at de fugle, der kan leve med 
forstyrrelserne, er stærke individer, der også er effektive forældre (Cairns 1980 i Liddle 
1997). 
 
Det at nærme sig til fods kan være mere skræmmende for vandfuglene, end hvis forstyrrel-
sen, der nærmer sig, er en bil. Mange folk tror ikke, at de overhovedet forstyrrer dyrene, 
selv hvor de kan iagttage reaktionerne. Også fuglekiggere kan være en kilde til forstyrrelse. 
Selvom Klein (1993) fremhæver fotografer, som de værste. Det er dem, der i størst ud-
strækning har brug for uddannelse på dette område. Der synes ikke at være grænser for, 
hvor tæt de kan ønske at komme på objektet. 
 
Også effekten af almindelig færdsel kan dog overvurderes. Således undersøgte Skagen et al 
(2001) redeetablering hos ’double-crested’ skarv (Phalacrocorax auritus) og blå hejre (Ar-
dea herodias) efter etablering af et såkaldt Wildlife Viewing Area (WVA) i et friluftsområ-
de i Colorado. Reder og ynglesuccess blev registreret i tre afstands intervaller fra WVA’et 
hhv 2 år før og 2 år efter dets etablering. For hejre var der tale om en tilbagegang i alle 
intervaller. Det skyldtes ikke alene forstyrrelse, idet halvdelen af redetræerne var faldet i 
en storm, og derudover var en del reder erobret af skarver. Ingen ændringer kunne derimod 
påvises for skarven. 
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Bregnballe et al. (2001) regi-
strerede friluftslivets indvirk-
ning på fordelingen af fugle ved 
Vendsyssels østkyst. Af de ob-
serverede aktiviteter: Gående, 
badende, ravsamlere, sandor-
megravere, fiskere og ’andet’ 
var det især ravsamlerne på de 
yderste sandøer, der forvoldte 
forstyrrelser. Af de 32 fuglear-
ter, der af Bregnballe et al. 
(2001) registreredes som andet 
end tilfældige gæster ved kysten 
af Vendsyssel, var der seks ar-
ter, der optrådte med signifikant 
færre individer, når der var et 
eller flere mennesker pr. km2 
tilstede. Det drejer sig om 
mørkbuget knortegås, lysbuget 

knortegås, gråand, krikand, hjejle og almindelig ryle. 

Figur 4.7. Fordeling af 830 registrerede menneskelige aktivite-
ter på syv forskellige kategorier (eksklusiv jagt)for perioden
august-december 1997-2000 langs kyststrækningen 
fra Stensnæs til Hou (Bregnballe et al. 2001). 

 
To arter af vandfugle, som er særligt truet af almindelig færdsel, er dværgterne og hvidbry-
stet præstekrave. Begge yngler på den hvide forstrand, dværgternen endda i kolonier, hvil-
ket gør dem særdeles sårbare ikke kun i Danmark. Hälterlein & Südbeck (1996) fremhæver 
i deres oversigt over udviklingen i den tyske vandfuglefauna i det 20’ende århundrede, som 
stort set været præget af bestandsfremgange, netop disse to arter som undtagelser.  
 
For dværgterne har Yésou et al. (2002) fulgt den største franske koloni med 40 par på en 
lille ø ved Bretagne. Ud af 203 æg, som blev fulgt, klækkedes de 65% , medens bl.a. men-
neskelig forstyrrelse førte til, at 25% blev taget af sildemåge, hvor en af Frankrigs største 
kolonier (10.000 par) lå på samme lille ø, Béniguet. Dette ses som forklaring på den rela-
tivt lave produktion af flyvefærdige unger på 0.48, som var gennemsnittet over de foregå-
ende 7 år. En oplysningskampagne kombineret med mere effektivt opsyn synes nu at have 
forbedret situationen så meget, at reproduktionen er bragt på niveau med, hvad den er an-
dre steder. 
 
Fasola et al (2002) betegner dværgternens europæiske population på 37.000 som værende 
inde i en langsigtet nedtur forårsaget af en kombination af biotoptab, øget prædation fra 
måger, hunde, katte, rotter mv. og forstyrrelse fra friluftsliv og turisme. På portugisiske 
strande oplyses ynglesuccesseen at være helt nede på 0.1 flyvefærdig unge pr. par. Også en 
britisk undersøgelse fra 1969 viser, at menneskelige forstyrrelser, især fra lystfiskere og 
folk der går tur og spiser frokost, var den største enkeltfaktor af betydning for nedgangen i 
populationen i England og Irland (Norman & Saunders 1969 i Satchell 1976). 
 
Bisschop-Larsen (in prep.) har på baggrund af optællingsresultater vurderet populationerne 
af terner i Det Sydfynske Øhav. Der konstateres en tilbagegang fra 1970-2002 for havter-
ner på 12-27%, for fjordterner på 90-100% og for dværgterner på ca. 90%. Splitternen har 
haft en fremgang på 50-100%. Nedgangen i ynglende terner er større end for resten af lan-
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det. Det vurderes at det er sandsynligt, at der har været en større stigning i rekreative akti-
viteter som wind-surfing, kite-surfing, kajakroning og overlevelsesture m.v. end i resten af 
landet. Årsagen er bl.a. flere højskoler og udlejningsfirmaer. Selv om der ikke er fundet en 
kilde, der direkte viser en sammenhæng mellem forstyrrelser som følge af friluftsliv og 
nedgangen i ternernes bestand, vurderes der at være en sådan sammenhæng. Dette også 
med baggrund i, at fordelingen af fjordterne og dværgterne synes at vise, at arterne knyttet 
til storøer har haft størst tilbagegang. Disse områder er lettere tilgængelige for rekreative 
aktiviteter og generel kulturpåvirkning. Hertil kommer, at havterne og dværgterne har kla-
ret sig bedre på lokaliteter med adgangsregulering i yngletiden sammenlignet med lokalite-
ter uden begrænsninger i færdsel. Bestanden af havterne i reservaterne er steget 33 % i 
forhold til en nedgang på 55 % på øvrige lokaliteter. Dværgternens bestand er faldet i beg-
ge grupper, men kun 79 % i reservaterne mod 94 % på øvrige lokaliteter. Fjordterne er helt 
forsvundet fra reservaterne, men andelen af bestanden her var også beskeden i 1970-80 
(9%). Splitternen har ikke på noget tidspunkt ynglet i reservaterne. 
 
For en nærtstående art til hvidbrystet præstekrave ’piping plover’ (Charadrius melodus) 
har Burger (1994) påvist, hvorledes denne art i New Jersey opsøger de strandafsnit, hvor 
der er færrest folk. Her kan de anvende 90% af deres fødesøgningstid på aktiv søgen, me-
dens de på strande med flere folk kun kan få tid til at bruge mindre end 50%. Steder med 
variation i naturtyperne, som tillod fuglene at trække sig ’tilbage’ til alternative områder en 
del af døgnet, viste sig som en stor fordel. I en oversigtsartikel over bestanden af hvidbry-
stet præstekrave i Italien fremhæver Valle et al. (1995) at tabet af æg hovedsageligt kan 
tilskrives menneskelig forstyrrelse.  

4.2.8 Almindelig færdsel og rovfugle  

De store rovfugle samt sort stork og fiskehejre har i deres yngleforekomst alle en klar 
overvægt i de private skove i Danmark. Det kan have noget med graden af forstyrrelse at 
gøre. Forstyrrelsesniveauet er generelt større i statsskovene end i de private, hvor færdslen 
tilmed er begrænset til at foregå på stierne og i den lyse tid af døgnet. Efterstræbelse var 
årsag til, at de fleste af disse arter forsvandt, og nuværende jagtbegrænsninger er forment-
lig hovedårsag til, at de nu er ved at vende tilbage, netop til de områder, hvor der er mest 
fred og ro. Der er dog ikke tale om, at et sådant årsagsforhold er bevist (Flensted pers. 
komm. 2003). Men muligheden foreligger og kalder derfor både på forskningsmæssig un-
dersøgelse og om muligt praktiske forsøg. En hollandsk undersøgelse viser også at frilufts-
aktiviteter kan have negativ effekt på rovfugle. Særligt musvåg, spurvehøg, lærkefalk, tårn-
falk, natugle og skovhornugle ynglede kun i områder hvor offentlig færdsel var forbudt 
(Saris 1976 i Liddle 1997). 
 
I et studie af rovfuglenes udbredelse i et 30 km2 stor naturpark i Woyoming (US), som fra 
1947 – 77 undergik en udvikling fra ’semiwilderness’ til ’developed area’. Med en fem-
dobling af antal besøgende såvel som parkstab, faldt antallet af rovfuglepar med 30% og 
ynglesuccessen med 40%, hvilket forfatterne antog havde årsagssammenhæng (Craighead 
& Mindell, 1981). 
 
Fernández & Askona (1993) studerede forstyrrelsers betydning for ynglende Rørhøg i 
Ebrodalen i Spanien. Fald i den årlige ungeproduktion hos forstyrrede par kunne ikke påvi-
ses, men øget indhold af urin i blodet hos ungerne får forfatterne til formode, at der kan 
vise sig langsigtede problemer for populationen. Holmes et al. (1993) har set på additive 
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effekter af menneskelige forstyrrelse af overvintrende rovfugle i et knap 6.000 km2 stort 
område i Colorado. 5 ud af 6 rovfuglearter blev mere skræmt af færdsel til fods end af bi-
ler. Endvidere kunne det iagttages, at dværgfalk og præriefalk havde kortere flugtafstand, 
til folk der gik på asfalteret vej, end folk på grusvej, hvilket tages som udtryk for en til-
vænning hos disse arter til en tættere men uskadelig trafik. Endelig kunne det konstateres, 
at store arter havde længere flugtafstand, hvilket ses som et udslag, dels af at store arter i 
højere grad har været efterstræbt, dels af de energetiske forhold vedr. flugt/ikke-flugt, som 
gør sig gældende for alle fuglearter. 
 
I en svensk undersøgelse af fiskeørnens ynglesucces (Odsjö & Sondell, 2001) anføres, at 
langvarige ophold f.eks. ved teltslagning eller fiskeri fra båd tæt på redepladsen førte til 
nedsat ynglesucces. Etablering af en kanorute førte til, at flere fiskeørne flyttede deres re-
der til mere rolige dele af skoven. Åbenbart kan ørnene tilpasses en vis mængde af forstyr-
relse, uden at det går ud over ynglesuccessen.  Meltofte & Fjeldså (2002) referer en svensk 
undersøgelse fra fra søen Åsnen i Småland, der viser en nedsat ynglesucces hos par, der 
yngler nær kanoruter eller hvor der fiskes. Disse fik i gennemsnit kun 1 unge på vingerne 
om året, mens fiskeørne der ynglede på mere uforstyrrede lokaliteter gennemsnitligt fik 1,7 
unger på vingerne om året. Desuden er antallet af par der yngler i den forstyrrede del af 
søen på 10 år faldet fra 20 til 12. Andre steder i verden er fiskeørnen meget tolerant ift. 
Menneskelige forstyrrelser, bl.a. i Florida Keys, hvor den bl.a. yngler nær stærkt befærdede 
veje (Meltofte & Fjeldså 2002). Tilsvarende forskelle i følsomhed påpeges af Knight & 
Cole (1991). 
 
Reese (1981) bestemte ynglesuccessen hos fiskeørn for 275 forsøg i Maryland 1972-79. 
Forurening og menneskelig forstyrrelse angives som hovedårsager til svigtende held. Går 
man gennnem tabellen over 270 tab af æg eller unger, er det kun de 5 æg og to unger, 
kystvagten fik fjernet sammen med reder, der var placeret på farvandsafmærkninger, der 
var explicit humant forårsaget, medens flere andre årsager pegede i retning af forurening 
som årsag. Sigende er det dog, at ud af de 249 km kyst ved Chesapeake Bay, som indgik i 
undersøgelsen, blev der på de 40% af kysten, som var klassificeret som uegnet ørnekyst 
pga. stor befolkningstæthed og kommercialisering,  kun fundet 28% af rederne. Og kun 
48% af rederne på denne strækning, fik unger på vingerne. Tidligere undersøgelser har 
også vist forstyrrelse af fiskeørn som følge af kraftig stigning i antallet af motorbåde (Rees 
1972 i Liddle 1997). Også bygning af fugleskjul nær fiskeørnereder har ført til at rugende 
fugle har forladt æggene (Dunstan 1973 i Liddle 1997). 
 
Effekterne af menneskelige forstyrrelser på hvidhovedet havørn er meget undersøgt i USA. 
Også her er der store forskelle i friluftslivets effekter mellem populationerne. For en popu-
lation i Alaske er der påvist en nedgang i ynglesucces fra 88% til 23% som en konsekvens 
af friluftsliv (bl.a. sejlads, kanosejlads og camping)(Bangs et al, 1982 i Liddle 1997). Der-
imod har andre undersøgelser ikke fundet negative effekter af ringmærkning af unger og 
menneskelige aktiviteter (Grier, 1969 og Mathisen 1968 i Liddle 1997). 
  
Kongeørn havde i begyndelsen af 1980’erne 424 par på de Britiske øer, heraf 98% i Skot-
land. Whatson & Dennis (1992) giver en oversigt over de omhyggeligt gennemførte regi-
streringer årene forinden. Disse havde bl.a. indbefattet registrering af redernes afstand til 
nærmeste vej, hvor gode adgangsforholdene var for folk til reden, og graden hvormed der 
eventuelt kunne ses tegn på intentionel forstyrrelse. Der kunne ikke på redebygningsforsø-
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gene påvises nogen virkning af nærhed til vej. Til gengæld havde parrene i de vanskeligst 
tilgængelige reder signifikant bedre chancer for at få unger på vingerne. Endelig viste reder 
med klar evidens for forstyrrelse, at have en langt mindre chance for at få unger på vinger-
ne, end dem der ikke havde eller kun havde svage tegn på forudgående forstyrrelse. Dem 
med evidente tegn på forstyrrelse udgjorde dog kun knap 9% af det samlede antal reder. 
Ynglesuccessen for kongeørne (og vandrefalk) er også påvist at være reduceret i Cairn-
gorms (Skotland) som følge af menneskelige forstyrrelser, bl.a. turister (Watson 1976 i 
Liddle 1997). 
 
I 2002 fulgte Watson & Whitefield sagen op, konstaterende, at den skotske bestand af 
Kongeørn nu havde været relativt stabil i to årtier. Som igangværende begrænsninger angi-
ves illegale drab, forstyrrelse af reder, tab af åbne fourageringsområder pga. aftagende få-
rehold og tiltagende skovrejsning, samt i fremtiden (uden nærmere begrundelse) etablering 
af vindmøllefarme og yderligere skovrejsning. Afslutningsvis påpeger forfatterne, at etab-
lering af naturparker og artsbeskyttelse ikke er nok for en fugl med så stort et territorium. 
Mere detaljeret planlægning og zonering vil formentlig være hensigtsmæssig. 
 
Waclawek & Mizera (2002), der rapporterer om kongeørn i Polen, nævner også illegal 
efterstræbelse, tab af fourageringsområder, forstyrrelse, el-ledninger, pesticider og tungme-
taller som trusler mod den langt mindre polske bestand (30-35 par). Men at historien kan 
afvige herfra vises af Abuladze & Shergalin (2002), der beskriver den nyere historie fra 
bestanden i Kaukasus. Den, der nu er på godt 300 par, var indtil 1970’erne på hastig retur 
pga. en almen udryddelseskampagne. Siden har især turismen frem til 1991 været en sti-
gende årsag til problemer. Noget der i 1990’erne helt er forsvundet. Stadig bliver mange 
ørne fanget i fælder eller forgiftet af foder udlagt til bekæmpelse af ulve og ræve mm. En 
undersøgelse fra 1971 i New Mexico (USA) tilskriver 85% af kongeørnenes fejlslagne 
yngleforsøg til menneskelige forstyrrelser (Bocker & Ray, 1971 i Liddle 1997). 
 
En indflydelse af menneskelig forstyrrelse på komplekse føderelationer er påvist for det 
’scavenging guild’ (samarbejde mellem ådselsædere), der består af hvidhovedet ørn (Ha-
liaeetus leucoceohalus), amerikansk krage (Corvus brachyrhyncos) og måger (Larus 
glauscescens), som alle æder af kadavrene af pukkellaks (Oncorhynchus spp.), der dør ef-
ter at have gydt. Ved menneskelig forstyrrelse er ørnen den, der først fortrækker, hvilket 
vanskeliggør fourageringen for de to andre arter, fordi disse ikke i samme grad er i stand til 
at få hul på laksens skind (Skagen et al. 1991). 
 
Forstyrrelse af rovfugle er dog ikke et engang fastlåst og givet forhold. I Frankrig har Car-
lon (1996) vist, hvorledes dværgørn (Hieraaetus pennatus) i området nord for Pyrenæerne 
indenfor en 13 års periode har vist sig i stand til at tilpasse sig mere menneskepåvirkede 
landskaber i lavland med omfattende friluftsliv og turisme. Selv inde i egentlige byområder 
er den set i byparker, nær veje og fouragerende på lossepladser. 
 
I afsnit 4.2.2 beskrev vi, hvordan der sker en legal regulering og illegal bekæmpels af bl.a. 
duehøg. Men det er næppe den eneste faktor, som begrænser duehøgens udbredelse. Den er 
under alle omstændigheder følsom overfor forstyrrelse, især i redebygnings- og æglæg-
ningsperioden. Anon (1990) skønner således, at almindelig forstyrrelse i britiske lavlands-
områder var årsag til opgivelse af 5% af 57 anlagte yngleforsøg og 9% af de tilfælde, hvor 
æggene ikke klækkede. 
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I en tysk undersøgelse af 392 reder for duehøg og musvåge over en 11-årig periode under-
søgte Krüger (2002) redevalget udfra 43 variable. Det var med de anvendte multivariat 
modeller dog ikke muligt at ’forklare’ mere end 13-19% af musvågens redevalg (med 
menneskelig forstyrrelse, nærhed til naboer af samme eller andre arter, mængden af omgi-
vende skov og trækronens dække over reden). For duehøgen var resultatet bedre, her kunne 
41-43% forklares (med isoleret beliggenhed og menneskelig forstyrrelse). Duehøgen be-
dømmes som værende mere følsom overfor forstyrrelse end Musvåge. Duehøgen dog ikke 
mere end at den har været i stand til at invadere flere store byer bl.a. Køln (Krüger 2002).  
 
Et andet bemærkelsesværdigt eksempel på tilpasning omtales af Berger (1992), der har 
arbejdet med skovhornugle i Tyskland. Hun har bl.a. målt på fuglens hjertefrekvens under 
forskellige forstyrrelsessituationer og rapporterer: ”Al menneskelig færdsel på en vej, hvis 
forløb og færdsel uglerne var vant til, udgjorde ingen eller næsten ingen belastning for de 
rugende fugle. Vejen kan endog gå lige forbi redestedet. Men alle bevægelser, som ikke 
lige netop sker på vejen eller i dens umiddelbare nærhed, blev besvaret med en stærk og 
længe opretholdt øget puls, der sikkert snart ville udgøre en belastning for uglerne.” Berger 
rejser spørgsmålet, om ikke det så er bedre, både for uglerne og for den besøgende, at 
sidstnævnte holder sig på vejen. Det er bedst for uglerne, og det giver den besøgende de 
bedste chancer for at iagttage fuglene, der i så fald ikke er skræmte. 
 
På baggrund af en litteraturgennemgang påpeger Richardson & Miller (1997) betydningen 
af både tidsmæssige og arealmæssige bufferzoner som et væsentligt redskab til at undgå 
både visuelle, lydmæssige og direkte forstyrrelser af rovfugle. Det anbefales at bufferzo-
nerne udformes specifikt for de enkelte arter, individer og lokaliteter. 

4.2.9 Rødlistede danske fuglearter 
Der er opført 60 danske fuglearter på rødlisten (Stoltze & Pihl 1998; se også bilag 3). Af de 
arter hvor der er påført negative faktorer er forstyrrelse nævnt for 7 arter. Heraf som den 
primære negative faktor for de 5 (markpiber, hvidbrystet præstekrave, fiskeørn, stenven-
der). 
 
Af de 38 gullistede arter (Stoltze & Pihl 1998a) er forstyrrelse påført som negativ faktor 
for de 24. Heraf er forstyrrelse vurderet som den primære negative faktor for 10 arter (alk, 
søkonge, sydlig alm. ryle, rødstrubet lom, sortand, toppet skallesluger, mellemskarv, klyde, 
ederfugl, sandterne). 
 
Baggrunden for at vurdere forstyrrelse som en dominerende negativ faktor er ikke godt 
bekyst for alle de rød- og gullistede arter i Danmark. Tilsvarende gælder for Storbritanien. 
Af de 113 fuglearter, der er på den britiske rødliste, angives forstyrrelse som en trussel på 
linje med biotoptab, forgiftning og forfølgelse for ikke mindre end 76 af arterne, på trods 
af at forstyrrelsers effekter ikke er undersøgt i detaljer for nogen af arterne overhovedet 
(Gill et al. 2001). 

4.2.10 Opsummering 
Friluftslivets effekter på fuglelivet er relativt godt men alligevel utilstrækkeligt belyst. En 
stor del af de gennemgåede artikler omhandler forstyrrelse. Særligt forstyrrelse i forbindel-
se med fugles yngleområder og yngleperioder, men også i forbindelse med hvile- og føde-
søgningsområder. De særligt effektfulde former for friluftsliv i så henseende er dem der 
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efterstræber fuglene eller deres føde, dem der bevæger sig hurtigt og uforudsigeligt, og 
dem der støjer, og især dem der kan alle tre ting f.eks. motorbådsjagt. Særligt sårbare er de 
fugle, der er planteædere, dem der ruger i kolonier eller på anden måde samles i store flok-
ke, de som er jagtobjekter, og især dem der er/gør alle tre ting f.eks. gæs, svaner og en 
række ænder. 
 
Kendskabet samler sig især om tre friluftslivsformer: Jagt & fiskeri, sejlads og almindelig 
færdsel og disses effekt på især to fuglegrupper: Vandfugle (især de kolonirugende og de 
jagtbare) og rovfugle. Om de øvrige friluftlivsformer og fuglegrupper er vores viden imid-
lertid meget sporadisk, ofte anekdotisk og sjældent ’bevist’ i positivistisk naturvidenskabe-
lig forstand med et klarlagt og dokumenteret årsags-virkningsforhold.  
 
Det generelle billede er, at problemerne er begrænsede. Der er således kun ganske enkelte 
og indirekte beviser på, at jagten enten legalt eller illegalt, direkte eller indirekte har en 
blivende nedsættende effekt på fuglepopulationerne (visse gæs og visse rovfugle). Og 
selvom der er mange eksempler på, at fugle kan skræmmes op, og æg og unger ædes af 
predatorer, der dermed får en særlig chance, er der også mange eksempler på at fuglene 
kan vænne sig til forstyrrelse og habitatforandringer. 
 
Jagten har en nøglefunktion i forhold til de øvrige effekter af friluftslivet, derved at jagtlig 
efterstræbelse kan etablerer en unaturlig skyhed i fuglebestanden, en skyhed der måske kan 
nedarves over generationer, og en skyhed der i praksis kan sprede sig fra den ene art til den 
anden, idet blandede fugleflokke i reglen flygter, når det mest sky individ af den mest sky 
art letter. Men der er også eksempler på, at fuglene kan skelne, f.eks. hvornår de er inden-
for, og hvornår de er udenfor skudvidde eller reservatet, og hvornår en given sig nærmende 
forstyrrelse er ufarlig eller farlig. 

4.3 Pattedyr 

Generelt har pattedyr lige som fuglene skarpe sanser og reagerer på både lyde, lugte og 
visuel kontakt med mennesker. Den eksisterende viden er koncentreret om de større patte-
dyr samt om sjældne og truede arter. Hertil kommer arter, der har jagtmæssig interesse. I 
relation til danske forhold foreligger der primært viden om krondyr, rådyr, odder, spættet 
sæl, gråsæl og til dels grævling. 

4.3.1 Hjortedyr 
DMU har gennemført en række undersøgelser af rådyrs og krondyrs umiddelbare ad-
færdsmæssige reaktion i forbindelse med menneskeskabte forstyrrelser samt beregninger af 
øget energiforbrug hos rådyr ved forstyrrelser. Der har i undersøgelserne især været foku-
seret på orienteringsløb (O-løb) og jagt, men også alm. skovbesøg. Følgende gennemgang 
bygger hovedsageligt på Jeppesen (1984, 1986, 1987, 1987a, 1987b, 1988, 1989, 1992) 
samt Olesen (1994) og Olesen et. al. (1997, 1998, 1998a, 2002). 

4.3.1.1 Krondyr 
Krondyr er flokdyr med gode sanser, og dette er en væsentlig årsag til, at de er lette at for-
styrre (Skov- og Naturstyrelsen 2001). Enkelte mindre forstyrrelser har dog ingen biolo-
gisk betydning.  
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Der er foretaget krondyrundersøgelser i Oksbølområdets plantager (Sydvestjylland) – et 
område på ca. 175 km2 (65 km2 klitplantager, 110 km2 åbne arealer). I perioden 1980-84 
blev der foretaget undersøgelser af størrelsen og anvendelsen af dyrenes ”Home range” 
(daglige aktivitetsområde), samt af bevægelses- og aktivitetsmønstre – både dagligt og set i 
forhold til forskellige menneskelige friluftsaktiviteter (jagt og O-løb). Undersøgelserne er 
især baseret på positionsbestemmelser og automatisk aktivitetsregistrering af 18 radiomær-
kede krondyr (15 hinder og 3 hjorte), men også på observationer og optællinger under et 
mindre antal drivjagter og en række større O-løb. Krondyrenes bevægelses- og aktivitets-
mønster blev fulgt i perioder før, under og efter drivjagterne og O-løbene. Der er desuden 
foretaget undersøgelser af rudelstørrelse og køns- og alderssammensætning. 
 
Jagt 
Under drivjagter blev 3-5 såter på hver ¼-½ km2 drevet igennem i løbet af en dag. Drevene 
blev foretaget af ca. 5 skytter med hunde, og skyttekæden bestod typisk af 15-20 personer. 
20-30% af krondyrene bevægede sig bagud gennem drevet (minimumsangivelse). En del af 
krondyrene flygtede umiddelbart ud af skoven til en naboplantage, mens andre flygtede til 
et roligt areal i skoven. Ved drivjagter, hvor hovedparten af en skov gennemgås i løbet af 
en dag eller til nød to, er det en stor del af krondyrene, der fortrækker til naboarealer, mens 
mange af dyrene bliver i skoven, hvis der er en mindre intensiv arealdækning. Pürschjagt  
udført af en eller få personer vurderes at være den mest skånsomme form for jagt på kron-
dyr – dog fordriver også pürschjagt krondyrene, hvis jagten står på hver dag i en uge eller 
to i samme plantage. Hyppige jagter – uanset type – forhøjer krondyrenes stressniveau 
(Jeppesen, 1987). Trykjagt, der ofte anvendes i dag, er dog mere skånsom.  
 
Jeppesen (1987) beskriver, hvordan krondyr som følge af turistinvasionen i påsken 1983 
flyttede fra de kystnære plantager til de øst-liggende plantager eller de åbne arealer her-
imellem. Dette var imidlertid ikke tilfældet i påsken 1980. Dette kan ses som en effekt af, 
at jagttrykket blev øget kraftigt i de mellemliggende jagtsæsoner (Jeppesen 1992). Også 
Liddle 1997 fremhæver at jagt generelt gør hjortedyr mere sky og sværere at observere for 
den almindelige skov- og naturgæst. 
 
I Skov- og Naturstyrelsen 2001 berøres anskydninger af krondyr. Heraf fremgår det, at 
jagtformen har stor betydning for antallet af eftersøgninger med schweisshunde og dermed 
faktiske eller formodede anskydninger. Ved anstandsjagt og pürch er der relativt få an-
skydninger, mens drivjagter tegner sig for en stor del af eftersøgningerne. 
 
En anden effekt af jagtinteressen er, at der tidligere er blevet flyttet meget rundt på krondy-
rene, således at der i dag kun er ganske få oprindelige bestande. Hertil kommer udsætning 
af dådyr, der dog ikke vurderes at have økologiske effekter, da de ikke kan blande sig ge-
netisk med hverken krondyr eller rådyr og ikke fødemæssigt er en konkurrent (Strandgaard 
1987). 
 
Løb 
I forbindelse med ni større O-løb i Oksbølområdets plantager er der foretaget observationer 
og optællinger. Disse viste, at dyrene søger skjul eller flygter, allerede når de første løbere 
viste sig. Ved de fleste O-løb blev over 80% af det totale antal observationer af krondyr 
gjort under løbets første halvdel. En del krondyr blev observeret forlade plantagerne under 
O-løbene. Under tre påskeløb i 1983 karakteriserede løberne subjektivt krondyrenes bevæ-
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gelser og adfærd. I 38% af observationerne løb dyrene hurtigt. I 36% af observationerne 
løb de roligt eller blot løb, i 22% at tilfældene løb dyrene meget hurtigt og var ”stressede”, 
”forskrækkede” eller ”forskræmte”. I 4% af tilfældene stod eller gik krondyrene. 
 
Det konkluderes, at set som enkeltbegivenhed er den umiddelbare forstyrrende effekt af et 
større, orienteringsløb væsentligt større end en drivjagtsdag i et tilsvarende område. Årsa-
gen er de mange mennesker, samt at der løbes ”på kryds og tværs” i skoven ved O-løb. 
Dyrene har derfor svært ved at bevare overblikket – især nær start og mål, hvor alle løbere 
kommer igennem, og hvor dyrene derved kan blive indesluttet mellem krydsende løbere. 
Til gengæld forekommer store O-løb som regel kun i samme skov med års mellemrum.  
 
MTB 
Mountainbikes vurderes at have en potentielt meget forstyrrende effekt på bl.a. krondyr. 
Baggrunden herfor er, at de kører i kuperet terræn uden for stisystemerne samt bevæger sig 
med høj fart og relativt lydløst. Der refereres en episode i Ulborg Statsskovdistrikt i 1999, 
hvor 4 krondyr døde, fordi de gik i panik og løb ind i et trådhegn efter at være blevet over-
raskede og opskræmt af MTB ryttere. Larsen & Jørgensen vurderer derimod at MTB’ere 
ikke kører i tæt bevoksning, og hvor der ligger mange grene m.v., og at de derfor holder 
sig uden for mange af de potentielle skjuleområder. 
 
Alm. skov- og naturbesøg 
I områder og perioder hvor antallet af skovgæster er stort, f.eks. i sommerhusområder, vil 
forstyrrelserne ofte medføre, at krondyrene helt eller delvist forlader området. I Rold Skov 
forlader krondyrene f.eks. helt områder med høj turistaktivitet (Mortensen, 1993 i Olesen, 
1994). Også en engelsk undersøgelse fra 1974 har vist at krondyr ikke i væsentligt omfang 
forstyrres af mennesker på selv velbesøgte stier, men at de flygter op til 600 m når folk 
bevæger sig uden for stierne (Satchell 1976). Desuden vil dyrene være særligt følsomme 
ved udvandring til nye arealer, hvor områderne er ukendte, og hvor det ofte er unge uerfar-
ne dyr, der er tale om. Menneskelige aktiviteter, heriblandt friluftsaktiviteter, er også med 
til at regulere krondyrenes adfærd. Det har medført at danske krondyr er nataktive og me-
get ujævnt fordelt i landet med klar tyngde i de store nåletræsområder (Skov- og Natursty-
relsen 2001).  
 
Hunde 
Løse hunde virker meget forstyrrende på krondyrene, når hundene kommer i de områder, 
hvor dyrene opholder sig i dagtimerne (Skov- og Naturstyrelsen 2001). Da de fleste hjorte-
dyr umiddelbart reagerer voldsommere på hunde end på mennesker, vurderes en enkelt 
løsgående hund at forstyrre som i størrelsesorden 5-10 mennesker (Olesen, 1994). 
 
Tilpasning og forhold af betydning for sårbarhed 
Variationer i dyrenes energibalance betyder, at der er sæsonmæssige forskelle i dyrenes 
sårbarhed over for forstyrrelser. Slutningen af drægtighedsperioden (marts-maj) samt kal-
vesætningen (juni) er følsomme perioder. Også i brunstperioden og under geviropsætnin-
gen er dyrene følsomme (Skov- og Naturstyrelsen 2003). Liddle (1997) vurderer, at mange 
hjortedyr om vinteren, hvor de ofte kun akkurat kan opretholde normale stofskifte proces-
ser (Drozdz & Osiecki 1973 i Liddle 1997) og derfor ofte har en negativ energibalance 
(bl.a. Parker et al. 1984 i Liddle 1997), er særligt sårbare over for forstyrrelser. Endelig har 
mulighederne for skjul betydning for den forstyrrende effekt. I nåleskov er der som regel 
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god dækning for krondyrene, hvorimod åben løvskov, særligt efter løvfald, giver dårligere 
skjulemuligheder. 
 
Krondyrenes evne til at tilpasse sig forstyrrelser illustreres bl.a. ved, at forsøg på at 
skræmme krondyrene væk fra landbrugsarealer med sirener og gaskanoner kun har kortva-
rig virkning, når der ikke er føde i skoven (Holst-Jørgensen, 1993). Også udenlandske un-
dersøgelser viser, at hjortedyr (’white- tailed deer’) kan vænne sig til forstyrrelser (sne-
scootere), men at i de områder, hvor der årligt drives jagt, sker tilvænning ikke i samme 
grad (Dorrance et al. i Liddle 1997).  
 
Opsummering 
Overordnet kan det konkluderes, at krondyrenes biotopudnyttelse forstyrres af en række 
menneskelige aktiviteter som skovarbejde, militærøvelser, jagt, O-løb, turisme og andre 
rekreative aktiviteter. Det er derfor vanskeligt at skelne mellem krondyrenes naturlige be-
vægelsesmønster og bevægelser, der er begrundet i menneskelige forstyrrelser. Det kan 
endvidere konkluderes, at stressfaktorer er kumulative, og at det er den samlede virkning af 
alle menneskelige aktiviteter i et område, der bestemmer dyrenes adfærd (Jeppesen 1992). 
Endelig kan det konkluderes, at arten for tiden er i hastig fremgang i Danmark i hele sit 
udbredelsesområde (Skov- og Naturstyrelsen 2003). 
 
Det konkluderes desuden af Jeppesen at: 
 
• Krondyrene er hovedsageligt nataktive (aktive i 80-100% af tiden om natten og 10-

30% af tiden om dagen), hvilket er en tilpasning til menneskelige aktiviteter (bl.a. jagt) 
• På længere sigt betyder jagtlige forstyrrelser, at dyrene bliver mere sky generelt over 

for mennesker og bliver ikke i ro i samme område ret længe ad gangen i jagtsæsonen. 
• Hindernes home range blev udvidet til store områder (op til 3-4000 ha årligt mod nor-

malt ca. 230-285 ha) – i langt de fleste tilfælde som følge af menneskelige forstyrrelser 
• Krondyr reagerede på forstyrrelser ved straks at søge - eller forblive – i dækning i tæt 

vegetation 
• Ved drivjagt og under O-løb blev dyrenes flugtafstand ofte overskredet, så de måtte 

flygte ud af deres home ranges og ofte til en naboplantage 
• Krondyrene reagerede omtrent lige så ofte med ”forsinket flugt” som med øjeblikkelig 

flugt. Ved forsinket flugt blev dyrene i dækning, mens forstyrrelsen stod på, hvorefter 
de efter mørkets frembrud flygtede til en naboplantage 

• For hinder med små home ranges varede det fra ½ døgn til over en uge inden de vendte 
tilbage til det sted, de blev jaget væk fra (hyppigst 1-4 dage). Hinder med store home 
ranges vendte først tilbage efter mere end en uge 

• Gentagne forstyrrelser (uanset forstyrrelsens art) betød, at hinder med små home ranges 
næsten hver gang flygtede til et for det enkelte dyrs bestemt tilflugtsområde 

• Flere hinder (især dem med store home ranges) reagerede på forstyrrelser med et stærkt 
udvidet bevægelsesmønster i de efterfølgende dage 

• I 1983 hvor der havde været et ekstraordinært stort jagttryk i sæsonen før påsken 1983 i 
forhold til påsken 1980 var krondyrene mere skræmte af mennesker generelt 
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4.3.1.2 Rådyr 
Rådyrs adfærd, når de forstyrres, er undersøgt i en del af Kalø Gods i Østjylland i perioden 
1980-84. Undersøgelsesområdet var 400 ha – heraf 165 ha skov (ret åben og bestående af 
2/3 løvtræer) og resten dyrkede marker med levende hegn og remiser.  27 rådyr (15 råer og 
12 bukke) blev forsynet med radiosendere. Deres bevægelser, aktivitetsmønstre og home 
range blev registreret i dagligdagen (uden uro) samt før, under og efter menneskeskabte 
forstyrrelser (klapjagt og drivjagt samt mindre O-løb). Nogle af hovedresultaterne - baseret 
på observationer (også ved O-løb andre steder i landet) samt pejlinger af de radiomærkede 
dyr - præsenteres i det følgende. 
 
Ved jagt: 
• under klapjagter blev ca. 1/3 af rådyrene (observeret) jaget ud af såterne (det areal der 

drives igennem). 25 ud af 26 radiomærkede rådyr flygtede ud af såterne 
• middelværdien for den afstand dyrene flygtede var 847 m (median = 750 m) 
• Ved flugt over marker løb dyrene dobbelt så langt som ved flugt i skov 
• dyrene opholdt sig på tilflugtsstedet mellem 0-7 timer 
• i de fleste tilfælde (16) vendte de ved mørkets frembrud tilbage til det sted, de var ble-

vet jaget bort fra. De øvrige dyr forblev på tilflugtsstedet og optog normal fødesøg-
ningsaktivitet 

• rådyr, der ikke var i nærheden af en såt under jagterne var ikke påvirket af jagterne 
 
Ved O-løb (små og kortvarige løb): 
• dyrene løber typisk i dækning (skjul eller ud af skoven) ved den første kontakt med 

løbere. Ved større løb med adskillige hundrede løbere og af en varighed på 4-5 timer 
blev ca. 75% af observationerne foretaget i løbenes første halvdel 

• Tilflugtsstedet er generelt tæt bevoksning 
• I 47 tilfælde løb rådyrene i dækning inden for home range og i 8 tilfælde uden for ho-

me range 
• Gennemsnitligt løber de 432 m (medianen på 260 m viser, at det oftest var kortere) 
• Dyrene optog normal fødesøgningsaktivitet inden for home range efter løbene 
• Dyr, der var flygtet ud af home range, vendte tilbage ved mørkets frembrud efter 3-5 

timer.  
• Flugtafstanden er mindre om natten end om dagen. Ved natløb holder løberne sig desu-

den til stier og åbne arealer, og den forstyrrende effekt ved natløb er derfor mindre end 
ved dagsløb 

• Den forstyrrende virkning er større i marts end i juni grundet den mere ”gennemsigti-
ge” skov i marts, samt at dyrene her går i småflokke 

 
Løb 
Virkningen af forstyrrelsen vurderes at være begrænset ved små løb samt ved natløb. Stør-
re løb med flere hundrede til tusinde løbere har en betydeligt voldsommere forstyrrende 
indvirkning. Her er det observeret, at op imod halvdelen af dyrene er flygtet ud af skoven. 
Det konkluderes også, at rådyrene under flugt næsten aldrig krydsede tæt trafikerede lan-
deveje. Også ved hyppige små løb (ugentlige) vurderes det, at den stressende virkning på 
dyrene mangedobles. Der refereres eksempler på, at der i mindre danske skove, hvor der 
dagligt eller flere gange ugentligt løbes O-løb, ikke længere forekommer rådyr. 
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Undersøgelserne viser også, at der ved henholdsvis 2 og 6 timers gentagne forstyrrelser 
(simulering af O-løb16) sker en forøgelse af det daglige energibehov på henholdsvis 27 og 
76%. For at kompensere for energitabet ved 6 timers forstyrrelse skal rådyret (i juli) æde 
2,7 kg føde ekstra. Dette kan ikke lade sig gøre, da rådyr maksimalt optager 3-3,5 kg føde 
pr. døgn. Dyret vil derfor være nødt til at tære på fedtreserverne. 6 timers forstyrrelse for-
bruger således 136 g depotfedt. Et dyr i god efterårskondition vil derfor have udtømt sit 
depotfedt efter 9-10 dages forstyrrelser af denne type. Weber 1998 vurderer, at et O-løb 
normalt vil vare ca. 4 timer, og at den forstyrrende effekt dermed svarer til under 60% af 
det daglige energiforbrug under uforstyrrede forhold. Der argumenteres desuden for, at 
rådyrene normalt ikke vil være forstyrret under hele O-løbet, da der normalt vil være vildt-
lommer, hvor dyrene kan søge skjul. 
 
Jagt 
Forstyrrelsessituationer i nogen grad bestemmes af, hvor sky og forsigtige dyrene er. I be-
stande med jagt lever dyrene derfor mere skjult og er mere sky. Dette bekræftes også fra 
undersøgelser i bl.a. USA, som viser, at hjorte er mere sky i områder, hvor der drives jagt i 
forhold til områder, hvor der ikke drives jagt (Behrend & Lubeck, 1968 i Grau & Grau, 
1980; Geist 1971 i Liddle 1997), samt at lange jagtsæsoner gør dyrene mere sky end korte 
jagtsæsoner (Grau & Grau, 1980). Det konkluderes her, at jagtlige forstyrrelser bør holdes 
på et minimum, hvis der er en målsætning om at kunne observere hjorte.  
 
Klapjagt vurderes ud fra dyrenes reaktioner at være mindre forstyrrende end små O-løb i 
Kaløskovene. Årsagen er, at dyrene efter at være jaget ud af såten undgår yderligere stress-
påvirkning og hurtigt kan falde til ro i et uforstyrret areal (jagten foregår i modsætning til 
O-løb kun på et begrænset areal). 
 
Alm. skov- og naturbesøg 
Udbredelses- og afskydningsmønstre for rådyr i Rold Skov viser, at dyrene tilpasser sig 
turistaktivitet, men at bestandstætheden er omvendt proportionel med antallet af turister 
(Mortensen, 1993 i Olesen 1994). Fra Århus Kommune fortæller Madsen (pers. komm. 
2003) om, hvorledes rådyrene om dagen trænger ud i parcelhushaverne, der omgiver sko-
ven, formentlig på grund af publikumspres inde i selve skoven (men muligvis også pga. 
fødemulighederne (egen komm.)). Almindelige skov- og naturbesøg kan dermed få vildtet 
til at trække sig, så det bringes ud af syns og oplevelsvidde, enten ved at det gemmer sig, 
eller ved at det forlader området.  
 
Undersøgelserne af rådyrenes umiddelbare reaktioner over for menneskelige friluftsaktivi-
teter er udbygget med undersøgelser af, hvad forstyrrelserne koster dyrene i form af tabt 
energi. Dette er nødvendigt for at kunne sige noget om eventuelle konsekvenser af forstyr-
relserne (Olesen, 1994). Olesen et al. (1998) har udviklet udstyr til måling af rådyrs puls. 
Pulsen kan bruges som et mål for dyrenes reaktionsmønster og energiforbrug. Forsøg er 
gennemført i Hestehave Skov (Kalø), og 6 rådyr har båret udstyret i over 1 år. Undersøgel-

                                                 
16 Der har været en del debat om DMU’s undersøgelsesmetode i relation til simulering af o-løb. Nielsen & 
Gasbjerg 1998 kritiserer bl.a. at dyrene har været bevidst forfulgt selv ind i vildtlommer og konkluderer, at 
forsøget intet har med o-løb at gøre. Fredshavn 1998 argumenterer for, at der er lighed mellem forsøget og 
virkelige o-løb. Bl.a. fremhæves det, at dyrene i forsøget blev opskræmt i gennemsnit en gang pr. 24. minut, 
mens registreringer under et virkeligt o-løb har vist, at dyrene havde mulighed for at blive opskræmt en gang 
hvert 18. minut og sandsynligvis blev opskræmt mere.  
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serne er foretaget i dagtimerne. Forstyrrelsestyperne cykling på skovvej, person gående 
uden for skovvej og løstgående (drivende) hund blev foretaget på dyrene over en periode 
på 6 mdr.  
 
Det bliver også konstateret, at ved forstyrrelse fra skovvej flygter dyrene, når afstanden til 
forstyrrelseskilden bliver mindre end 75 m om vinteren (dårlige dækningsmuligheder) og 
40 m om sommeren (god dækning). Færdsel til fods eller på cykel af skovveje vil være 
uden praktisk betydning for rådyrene, hvis flugtafstanden ikke overskrides. Det konklude-
res også, at der skal ganske voldsomme eller vedvarende forstyrrelser til, før dyrene forla-
der deres normale aktivitetsområde. Enkeltforstyrrelser med hund, gående uden for skovvej 
eller cykling på skovvej får ikke dyrene til at forlade deres aktivitetsområde. I Hestehave 
Skov med 150 besøgende/ha/år benytter rådyrene de vejnære arealer væsentligt mindre end 
arealer, der ligger længere væk fra skovvejene. I skove med megen færdsel og et tæt net af 
stisystemer vil råvildtet have en dårlig udnyttelse af skoven i dagtimerne. Dette medfører, 
at forstyrrelser har betydning for et skovområdes bæreevne i forhold til rådyr. 
 
Flugtafstanden ved løs hund var i gennemsnit 365 m, 210 m ved personer, som går gennem 
skoven og støder (skræmmer) dyret og 40-50 m ved cykel og personer på skovvej. Rådyre-
ne var i gennemsnit i skjul 1 time og 22 minutter efter en forstyrrelse. De samlede energi-
omkostninger som procent af rådyrenes energibehov viser, at friluftsaktiviteter, der fører til 
at dyret reagerer uden at flygte, forøger energibehovet meget lidt (0,2%). Ved friluftsakti-
viteter, hvor rådyret flygter, øges det daglige energibehov med 7-9%. Løsgående hund 
medførte den største forstyrrelsesintensitet og dermed omkostning. Hunde, som driver vild-
tet, blev også af Näslund 1979 registreret som den voldsomste forstyrrelse. Rådyrene for-
lod deres aktivitetsområde i op til 24 timer. Ca. 40% af cykel-forstyrrelserne fra skovvej 
gav ikke pulsstigninger, da dyrene ikke registrerede cyklen. I 27% af forsøgene var der en 
beskeden pulsstigning, og i 33% af tilfældene flygtede dyret.  

 
Opsummering 
Det konkluderes, at rådyr 
under normale ernæ-
ringsmæssige forhold kan 
klare ganske mange for-
styrrelser, samt at gode 
fødeforhold alt andet lige 
vil gøre, at dyrene kan 
klare flere forstyrrelser. 
Det bestemmende for 
flugtretning og flugt-
strækning er fordelingen 
af dækning og af skov og 
åbent land sammen med 
forstyrrelsens intensitet. 

Forstyrrelseseffekten på det enkelte dyr kan derfor bl.a. nedsættes ved at udlægge vildt-
lommer af god kvalitet og ved ikke at benytte de samme områder hyppigt.  

Figur 4.8. Middel flugtdistance for rådyr udsat for forskellige menne-
skelige forstyrrelser. Der indgår flere observationer ved påvirkning fra
skovvej, hvor dyret ikke bevægede sig (efter Olesen et al. 1998). 

 
Resultaterne indikerer bl.a., at dyrene er i stand til at nedsætte deres energiforbrug med ca. 
30% om vinteren. Omkostningerne ved den samme forstyrrelse vil derfor være forskellig 
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sommer og vinter. Omkostningerne ved en forstyrrelse skyldes stigningen i puls, og den tid 
pulsen er forhøjet, samt den tid dyret er i skjul efter forstyrrelsen og dermed ikke kan søge 
føde. 
 
Rådyr, der forstyrres af en løs hund eller en person uden for skovvejen en enkelt gang dag-
ligt, vil skulle optage op til 300 g frisk føde ekstra pr. dag eller forbruge 16 g fedt. Ved 
enkelte forstyrrelsestyper kunne det påvises, at rådyrene blev vænnet til forstyrrelsen, og 
dermed reducerede energiforbruget. Beregninger viser, at tilvænning kan reducere energi-
omkostningerne med ca. 10%. Det understreges, at det ikke betyder, at tilvænning helt 
fjerner omkostningerne for dyrene.  
 
4.3.1.3 Afværgeforanstaltninger 
Jeppesen (1987) opstiller en række forslag til måder, hvorpå forstyrrelsen af krondyr og 
rådyr kan reduceres: 
 
Boks 4.4. : Måder til at reducere forstyrrelsen af kron- og rådyr (efter Jeppesen 1987; Olesen et al. 
1998) 
• Jagttrykket bør ikke svinge for meget over årene. Unormalt høje jagttryk i perioder gør 

dyrene særligt sky og stresser dem mere end normalt. 
• Afholdelse af store O-løb i jagtsæsonen bør undgås, med mindre jagten begrænses i en 

tid før og efter O-løbet. 
• Uanset typen af menneskelig aktivitet bør der være tilstrækkelig stor tidsmæssig af-

stand mellem disse (minimum 2 uger), så dyrene får tid til at falde til ro.  
• Afdrivning af dyrene før O-løb bør kun foretages i mindre velafgrænsede plantager, 

hvor dyrene rent faktisk kan drives ud. Uden en effektiv uddrivning vil det føre til en 
dobbelt forstyrrelse. 

• I dyrenes sårbare perioder (marts-juni) bør O-løb undgås, eller der bør tages særlige 
hensyn ved planlægningen (det er underforstået, at der ikke løbes større O-løb om vin-
teren). 

• Der bør være arealer i nærheden af skoven, hvor krondyrene frit kan søge tilflugt. 
• Tætbevoksede områder i skoven bør anvendes som frizoner for dyrene under O-løb og 

drivjagt. Mindst 10% af skovens areal bør udlægges som frizoner, og der bør ikke være 
mere end 1000 m mellem frizonerne. Frizonerne bør være mindst 5 ha. 

• Frizoner langs skovkanten kan bremse dyr på flugt og er især vigtige ud til trafikerede 
landeveje, og hvor der er vildthegn i skovkanten. 

• De forskellige O-løbsbaner bør i størst muligt omfang samles til specielle strøg med 
ens løbs- og omløbsretning (løbskorridorer). Der bør ikke løbes på alle 4 sider af frizo-
nerne. 

• Start og mål bør placeres ét sted. 
• Det anbefales, at der ikke afholdes større O-løb i relativt åbne skove før efter juni og 

slet ikke i åbne skove på under ca. 200 ha. 

4.3.2 Ræv 
Der foreligger tilsyneladende ikke danske undersøgelser af friluftsaktiviteters effekt på 
ræve. Rævens udbredelsesmønster i Danmark viser dog, at den i høj grad er i stand til at 
tilpasse sig tilstedeværelsen af mennesker og i Københavnsområdet direkte foretrækker at 
bo i byskove, sandsynligvis fordi fødemulighederne er bedre her, og fordi de ikke bliver 

 91



jaget (Nielsen 1989). Undersøgelser i Tyskland viser, at ræve i skovområder typisk place-
rer deres huler i en vis afstand fra steder med menneskelige aktiviteter (Weber 1983). 
 
Nye undersøgelser fra DMU viser, at ud af 266 undersøgte ræve havde 18% hagl i kroppen 
som følge af anskydninger. Der er dermed ikke nogen statistisk forskel fra tallene for 1999 
som var 25% og for 2001 som var 23%. Undersøgelsen viser også, at jægerne bruger for 
små hagl. Årsagen hertil skal formentlig findes i, at nogle jægere skyder både efter fugle-
vildt og ræv på samme jagt. Undersøgelsen omfatter dog kun de individer, der lever videre 
efter anskydningen (http://www.dmu.dk/1_Nyt/2_Presse/notat-anskyd.pdf). 

4.3.3 Grævling 

To ting er ifølge Aaris-Sørensen alt afgørende for grævlingens trivsel: 
• at der er mulighed for at have en uforstyrret grav til at sove i om dagen samt til at opfo-

stre ungerne i 
• at der er tilstrækkelig med føde til at spise sig fed nok til at overleve vinteren.  
 
Disse to forhold må derfor tages i betragtning, når effekten af friluftsaktiviteter skal vurde-
res. 
 
Grævlingebestanden i offentlige skove og halvkulturområder i Københavnsområdet faldt 
med ca. 1/3 fra 1973 til 1985. Dette fald vurderes primært at være en følge af øget rekrea-
tiv benyttelse og især løsgående hunde (Aaris-Sørensen 1987). Grævlingerne kan til en vis 
grad og i en vis afstand fra graven tolerere forstyrrelse og trafik. Særligt nær gravkompleks 
er grævlingen imidlertid sårbar over for forstyrrelse. Dette har i Københavnsområdet bety-
det, at flere grævlinger er flyttet nær jernbanespor, hvor der er mere støj, men mindre for-
styrrelse fra mennesker og hunde (Aaris-Sørensen 1987).  
 
Jenkinson og Wheater (1998) fandt i en engelsk undersøgelse ingen sammenhæng mellem 
antallet af og afstanden til offentlige adgangsstier og den fortsatte benyttelse af grævlinge-
grave. De mindst forstyrrede grave var tæt ved mange offentlige adgangsstier, og frekven-
sen af forstyrrelse var ikke korreleret til den fortsatte anvendelse af gravkomplekserne. Det 
vurderes dog, at den offentlige adgang kan føre til at grævlingerne kommer senere frem om 
aftenen og dermed har mindre tid til fødesøgning. Resultaterne skal dog ses i lyset af, at 
der i det givne undersøgelsesområde er problemer med krybskytteri, herunder forfølgelse 
ved gravkomplekserne. Dermed vil de mest øde beliggende grave oftest blive udsat for 
ulovlig ødelæggelse. 
 
Butler og Roper (1994) undersøgte flugtreaktioner hos grævling i England. Grævlinger har 
normalt en hovedgrav samt nogle yderligt beliggende mindre grave. Ved kraftig forstyrrel-
se (hund der løber mod grævlingen) flygtede grævlingen til nærmeste grav. Ved lette for-
styrrelser (person der hoster) flygtede grævlingen til sin hovedgrav, hvor den havde sovet 
om dagen. Dette var også tilfældet, selv om der var andre mindre grave tættere på. Ved 
moderat forstyrrelse (person der råber og vifter med en lygte) flygtede grævlingerne enten 
til nærmeste grav eller til hovedgrav. Grævlingerne forblev længst tid i gravene ved krafti-
ge forstyrrelser. 
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4.3.3.1 Analyse af grævlingepopulationen i Gribskov 
Aaris-Sørensen har siden 1992 registreret grævlingerne i Gribskov (som del af en større 
landsdækkende undersøgelse af grævlingebestanden i Danmark). Der blev i 1992 registre-
ret i alt 26 gravkomplekser, hvoraf de 9 var beboede. Det er et meget lavt antal sammen-
lignet med optællinger i lignende skovområder i andre dele af Danmark og i udlandet. Her 
finder man typisk 0,5-1 beboet gravkompleks/km², hvilket ville svare til i størrelsesordenen 
30-60 beboede gravkomplekser i en skov som Gribskov. Det kunne endvidere konstateres, 
at antallet af grævlinger havde været større i begyndelsen af 1980'erne. Det er vurderingen, 
at nedgangen i antallet af grævlinger i Gribskov formentlig skal tilskrives flere ting, hvoraf 
mekanisering og intensivering af skovbruget i løbet af 1980érne samt det øgede publi-
kumspres antages at være de vigtigste. 
 
Gravkomplekserne graves helst på en skråning i sandet morænejord eller i kanten af en 
gammel grus- eller sandgrav. Disse områder er i Gribskov ofte beplantet med rødgran. Det 
antages derfor, at en hel del grævlingegrave uforvarende er blevet forstyrret og helt eller 
delvis ødelagt i forbindelse med den intensiverede renafdrift af Rødgran i 1980'erne og helt 
frem til 1994, hvor den øgede fokus på grævlingegravene og den dermed ændrede skov-
ningspraksis slog igennem på distriktet. Undersøgelser har vist, at der ved kørsel i marts, 
april og maj 1993 blev ødelagt 4 ud af i alt 11 beboede gravkomplekser. 
 
Vedrørende publikumspresset i Gribskov er det konstateret, at det steg til det dobbelte i 
løbet af 80'erne, og at 35 km nye stier blev anlagt i denne periode. Antallet af aktiviteter, 
målt ved de anmeldte arrangementer for grupper på over 20 personer, var størst forår og 
efterår, altså i grævlingens yngle- og brunstperioder. 31% af aktiviteterne foregik ved nat-
tetide, og det var især den centrale og sydlige del af skoven, der blev benyttet. Endelig blev 
mindre dele af skoven udlagt som hundeskove. 
 
Det har ikke været muligt at afgøre, om fødegrundlaget ændrede sig i løbet af 80'erne, men 
øget effektivisering af de omkringliggende landbrugsarealer og evt. omlægning fra vår- til 
vintersæd med tilhørende mersprøjtning vurderes at kunne have haft en negativ indvirk-
ning på antallet af insekter og regnorme, som er grævlingens hovedføde. Det er samtidig 
vurderingen, at mere naturnær skovdrift og herunder flere arealer med urørt skov og vedva-
rende græs har øget grævlingernes fødegrundlag inde i skoven i den sidste halvdel af 
1990'erne. 
 
Antallet af trafikdræbte dyr antages desuden at være af større negativ betydning for be-
standen, når den er lille i forhold til en stor bestand. Der er bl.a. konstateret flere eksempler 
på, at 1-2 overkørte grævlinger fra samme gravkompleks medførte, at et gravkompleks 
"uddøde" i en årrække. 
 
I 1992 besluttede man som en del af en mere naturvenlig skovdrift at tage særlige forholds-
regler over for grævlingerne. Disse retningslinier, der først blev afprøvet i 1997, indebærer 
bl.a. en markering af alle grave, og at ingen skovningsmaskiner må komme nærmere gra-
vene end 20 m. Når der på et areal er grævlingegrave, sker skovningen med motorsav, og 
det sker uden for ynglesæsonen. De efterfølgende afhegnede nytilplantede områder bliver 
desuden forsynet med et antal nedgravede cementrør under hegnet. Så kan grævlingene 
komme ind på arealet for at søge føde og indtage de tomme grave. For at beskytte grævlin-
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gerne mod det store publikumspres har man desuden afskærmet visse store gravkomplek-
ser i forbindelse med store orienteringsløb om foråret i grævlingernes yngletid.  
 
Alt dette har sammen med de førnævnte øgede fourageringsmuligheder inde i skoven givet 
en markant fremgang i antallet af beboede gravkomplekser i Gribskov. Fra de 26 grave, 
hvoraf de 9 var beboede i 1992, er der i dag 46 grave, hvoraf de 27 er beboede. Hvor stor 
en del de enkelte tiltag har haft er uvist, lige som det er uvist hvor mange grævlinger områ-
det kan rumme. 

4.3.4 Odder 
Det er begrænset, hvor mange undersøgelser der er foretaget specifikt i relation til forstyr-
relse af odder som følge af friluftsaktiviteter. Flugt- og forstyrrelsesafstande er f.eks. ikke 
beskrevet i litteraturen, lige som data på toleranceværdier i forhold til menneskelige aktivi-
teter ikke foreligger (Madsen et al. 1999). 
 
I Danmark var odderen stadig almindelig udbredt over hele landet omkring 1960. I 1980 
blev bestanden vurderet til ca. 200 dyr. Årsagen til tilbagegangen i Danmark vurderes pri-
mært at være ødelæggelse af levesteder (Søgaard & Madsen 1996), men også legal og ille-
gal jagt, trafikdrab samt drukning i fiskeredskaber har bidraget. I de senere år er der regi-
streret forbedringer i livsbetingelserne for odderen (Hammershøj et. al. 1996). Også andre 
steder i Europa vurderes egnede levesteder samt føderessourcer at være de vigtigste forud-
sætninger for tilstedeværelsen af odder (Prenda & Granada-Lorencio 1996; Prenda et al. 
2001). 

4.3.4.1 Jagt 
Odderen er i de fleste lande primært eller udelukkende nataktiv og er i øvrigt sky og forsig-
tig. Årsagen er sandsynligvis tidligere tiders forfølgelse (Jefferies 1987; Mcdonald & 
Duplaix 1983; Søgaard & Madsen 1996). Jagt er også påvist at kunne forstyrre odderen. 
Efter en jagt kan oddere forsvinde fra et område i flere uger. Desuden er der i Danmark 
fundet blyhagl i 9 ud af 200 dødfundne dyr fra 1979-93 (Søgaard & Madsen 1996). 

4.3.4.2 Lystfiskeri og kanosejlads 
Madsen (1988) angiver, at der er tendens til, at odderens aktivitet ved Karup å forsvinder i 
de perioder, hvor lystfiskeriet og kanosejladsen er mest intensiv, og at den samlede rekrea-
tive udnyttelse må antages at være af afgørende betydning for den lille odderbestand i om-
rådet. Det vurderes endvidere, at lystfiskeri og kanosejlads antageligt er med til at forhin-
dre odderen i at etablere sig i potentielle leveområder. Baggrunden for denne vurdering er 
en ureguleret sejlads. Med begrænsning i sejladsen til perioden 15/6-1/10 fra kl. 9-18 samt 
begrænsninger i antal både vurderes konflikten ift. odderen nu at være begrænset. Også 
kanosejlads vurderes at kunne forstyrre odderen (Madsen 1988; Madsen et al. 1999; Mad-
sen & Prang 2001; Århus Amt 2003). I denne sammenhæng vurderer Madsen (1988) at 
overnatningspladser nær åerne sandsynligvis er mere forstyrrende for odderen end selve 
sejladsen, da der her er aktivitet efter mørkets frembrud. 
 
Madsen (1996) og Madsen og Prang (2001) konkluderer, at det undersøgte niveau af men-
neskelige forstyrrelser ikke havde væsentlig indflydelse på tilstedeværelsen af odder på de 
undersøgte strækninger. Dette tilskrives bl.a., at odderne er nataktive, mens de menneske-
lige aktiviteter fortrinsvis foregår i dagtimerne. Det vurderes, at lystfiskeri og kanosejlads 
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på åer uden træer og buske sandsynligvis kan kombineres med levedygtige odderpopulati-
oner. 
 
I en oversigtsartikel konkluderer Jefferies (1987), at den store tilbagegang i sidste halvdel 
af 1950’erne med al sandsynlighed ikke skyldes forstyrrelse fra lystfiskere, som ellers er 
foreslået af andre. Dette vurderes også at gælde i dag. Radioovervågning af oddere viser, at 
de trods natfiskeri ikke forlader deres foretrukne område, og at de kan være aktive bare 200 
m fra lystfiskere. Desuden svømmede en han uset forbi en gruppe børn og 4 lystfiskere, 
lige som den både på land og under vandet flere gange bevægede sig forbi fiskere (Green 
et al. 1985 i Jefferies 1987). Det konkluderes at lystfiskeri fra bredden ikke har nævnevær-
dig negativ betydning for oddernes tilstedeværelse og adfærd (Jefferies 1987). Derimod 
havde åbningen af fiskesæsonen i en britisk flod betydning for oddernes brug af et område, 
der særligt ofte blev benyttet til fiskeri. Efter sæsonen blev den normale aktivitet hos od-
derne igen optaget i området. Lystfiskere kan også påvirke odderen indirekte ved at ned-
trampe vegetationen og fjerne træer og buske, der bruges som skjul (Macdonald et 
al.1978). Også i Danmark er der observationer af, at odderen forsvinder, hvis bevoksninger 
langs sø- og å-bredder ryddes (Århus Amt 2003).  

4.3.4.3 Hunde 
Hunde fremføres at være en væsentlig større forstyrrelse end mennesker og kan føre til, at 
odderne forlader et område i længere tid (Jefferies 1987). 

4.3.4.4 Opsummering 
I Danmark og andre europæiske lande er der påvist en negativ sammenhæng mellem tæt-
heden af oddere og befolkningstætheden samt landbrugsproduktiviteten (Madsen & Prang 
2001). Denne negative sammenhæng forklares i Cortés et al. 1998 bl.a. med, at der i by- og 
bynære områder er større habitatødelæggelse, direkte forstyrrelse og mere forurening. Sø-
gaard & Madsen (1996) konkluderer, at odderen uden tvivl foretrækker fredfyldte områder 
frem for meget forstyrrede. Generelt er oddere dog ikke følsomme over for vedvarende støj 
selv høje maskinelle lyde. Pludselige og skarpe lyde reagerer de derimod på øjeblikkeligt 
(Jefferies 1987). 
 
I forbindelse med feriemånederne og den øgede menneskelige aktivitet forbundet hermed 
foretrækker oddere tilsyneladende også at begrænse deres færden til mere rolige dele af 
deres aktivitetsområde og vandrer mindre (Weir, 1984 i Jefferies, 1987). Det fremhæves 
også, at der ikke er noget, der tyder på, at odderne vælger områder fjernt fra beboelse. Der 
er mange eksempler på oddere, der bevæger sig igennem eller bor i større urbane områder 
(Jefferies 1987; Macdonald 1983; Århus Amt 2003). Generelt vurderes det, at så længe der 
er mulighed for at søge skjul, tolererer odderen et vist niveau af menneskelig aktivitet 
(Mcdonald & Duplaix 1983; Macdonald & Mason 1980: 83; Macdonald 1983). Meget 
tyder i øvrigt på, at hunner er mere sky end hanner og dermed mere følsomme over for 
forstyrrelser, særligt i yngletiden når de har unger. Alligevel er der eksempler på ynglelo-
kaliteter nær bebyggelse og menneskelige aktiviteter. Det største problem i relation til for-
styrrelse vurderes at være ynglende hunner. Tilstrækkeligt med egnede uforstyrrede yngle-
lokaliteter er derfor nødvendige (Jefferies 1987). 
 
På baggrund af eksisterende data vurderer Madsen et al. (1999) i forbindelse med Skjern 
Å-projektet, at skjulemulighederne er afgørende for, hvor mange rekreative aktiviteter der 
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er plads til. Mange lystfiskere og sejlere på å-strækninger med dårlige skjulemuligheder vil 
have negativ indflydelse på odderbestanden.  
 
Det er desuden ikke den enkelte vandrer, lystfisker eller kano, der udgør en trussel mod 
odderen, men niveauet af de samlede rekreative aktiviteter der foregår i og ved vandløbs-
systemet. Det vurderes endvidere, at odderen er mest sårbar i yngleperioden juni-
november, samt i den del af året hvor problemerne med at skaffe føde kan være stor (sær-
ligt ved perioder med frost).  

4.3.4.5 Foranstaltninger 
For at skabe og bibeholde gode odderlokaliteter anbefales det at henlægge stianlæg og  
friluftsaktiviteter til kun den ene bred af vandløbet, så odderen altid kan finde skjul. Desu-
den anbefales det at begrænse sejlads til perioden 15. juni-1.oktober og til tidsrummet 07-
19 (Madsen et al. 1999). Det anbefales endvidere, at der for at ophjælpe odderbestanden i 
Karup Å sikres 18 uforstyrrede hvile- og tilflugtssteder, hvor der er færdselsforbud, og 
hvor der plantes, hegnes (mod græssende husdyr) og anlægges kvasdynger/kunstige odder-
bo (Madsen 1988). 

4.3.5 Sæler 
Der foreligger både danske og udenlandske undersøgelser af rekreative aktiviteters umid-
delbare forstyrrende effekt på sæler. De langsigtede effekter på enkeltindivider og popula-
tioner er imidlertid ikke belyst (Reijnders 1985).  

4.3.5.1 Generelt om trusler og forstyrrelse 
Meget tyder på, at sæler foretrækker områder med lav menneskelig aktivitet (Laursen 
1982; Henry & Hammill 2001) og undersøgelser i bl.a. Vadehavet viser, at de mere øde 
hvilepladser blev benyttet oftest, og at de husede de største flokke (Laursen, 1982). Laur-
sen 1982 fandt derudover ingen klar sammenhæng mellem antallet af sæler og menneskeli-
ge aktiviteter. Dette indikere, at det er de første menneskelige forstyrrelser, der har den 
største effekt, og at senere forstyrrelser ikke har samme tilsvarende virkning, da sælerne 
allerede har forladt stedet eller området ved den første forstyrrelse (Laursen, 1982). Suryan 
& Harvey (1999) fandt også, at den første af flere forstyrrelser havde størst effekt. Det 
vurderes at årsagen primært er, at de sæler, der ikke skræmmes væk i første omgang, og 
som vender hurtigt tilbage til hvilepladserne, er de individer, der er mindst sårbare.  Desu-

den har enkelte forstyrrelser 
sandsynligvis kun mindre ef-
fekt på sælerne, mens gentag-
ne forstyrrelser sandsynligvis 
har betydelig negativ effekt, 
særligt på lokaliteter hvor un-
gerne opfostres (Richardson et 
al. 1995 i Suryan & Harvey 
1999). Henry & Hammill 
(2001) fandt, at spættede sæler 
fortrak til mere rolige hvile-
pladser i begyndelsen af som-
merferiesæsonen. Det vurderes 
bl.a. på denne baggrund, at 

Figur 4.9. Antal af spættet sæl på hvilepladser på dage efter en
forstyrrelse i en canadisk bugt (efter Henry & Hammill 2001). 
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sæler i områder med flere hvilepladser er mindre sårbare over for forstyrrelser end sæler i 
områder uden alternative hvilepladser.  
 
Også Reijnders (1981: 1981a: 1985) vurderer, at sæler bl.a. i Vadehavet er følsomme over 
for forstyrrelser særligt i ynglesæsonen17. Sælerne er i denne periode særligt afhængige af 
sandbanker, men disse banker bruges også af turister, der derved forstyrrer sælerne. Ofte 
tvinges sælerne også til at forlade bankerne som følge af forstyrrelse fra både. Resultatet er 
mindre tid til diegivning og hvile, hvilket igen vurderes, sandsynligvis at føre til større un-
gedødelighed bl.a. pga. underernæring og at ungerne evt. forlades (Reijnders 1981: 85; 
Mees & Reijnders 1994). Også blandt uforstyrrede populationer er underernæring den pri-
mære årsag til ungedødelighed (Reijnders & Wolff 1982). Desuden kan forstyrrelser bety-
de flere skader på huden, bl.a. ungernes knapt helede navler er sårbare over for infektioner 
(Drescher 1978 i Reijnders 1981). Forstyrrelse ved lavvande vurderes også at kunne bety-
de, at ikke-fastboende sæler undlader at slå sig ned permanent i området, mens fastboende 
sæler evt. forlader området (Reijnders 1985; Mees & Reijnders 1994). 
 
Årsagerne til nedgangen i sælpopulationen i vadehavet – særligt den vestlige del – siden 
første halvdel af 1950’erne vurderes at være for stort jagttryk efterfulgt af forurening og 
forstyrrelse (Reijnders 1981: 85). Nedgang i den sydhollandske population af spættet sæl 
vurderes kun i mindre grad at være begrundet i friluftsaktiviteter (sejlads)(Reijnders 1985). 
Ligeledes for den sydvesthollandske population i Oosterschelde, hvor hovedårsagen til 
tilbagegangen tidligere var jagt og senere forurening, men hvor også habitatødelæggelse og 
forstyrrelse (rekreativ og anden menneskelig påvirkning) af hvilepladser spiller ind (Mees 
& Reijnders 1994). 
 
Undersøgelser ved Newfoundland af spættet sæl og gråsæl viser, at der kun var en mindre 
forøgelse i antallet af dyr, der forlod hvilepladserne efter menneskelige forstyrrelser. 18% 
af sælerne var hunner med unger. Det bemærkes desuden, at sælerne foretrak sandbanker, 
der oversvømmes af tidevandet, og hvor der er menneskelige forstyrrelser, frem for en 
nærliggende strand hvor der ikke sker oversvømmelser og ikke sker menneskelige forstyr-
relse (Renouf et al. 1981). Henry & Hammill 2001 fandt ved deres undersøgelser i en ca-
nadisk bugt, at antallet af spættede sæler, der hvilede, var lavere efter en forstyrrelse, und-
tagen i fældeperioden hvor de var mindre tilbøjelige til at forlade land. De konkluderer, at 
sejladsen, som især er knyttet til turister i sommerperioden, kun har en midlertidig effekt 
på hvileadfærden hos spættede sæler, bl.a. fordi ungerne normalt var fravænnet i perioden 
med mest forstyrrelse.  
 
Aurioles et al. (1983) fandt, at lejlighedsvise forstyrrelser ikke havde effekt på det samlede 
antal sæler i undersøgelsesområdet, men at forstyrrelser kan have betydning, hvis antallet 
af timer på land er en kritisk faktor. Suryan & Harvey (1999) konstaterer, at forstyrrelse på 
mange lokaliteter er en væsentlig faktor, der påvirker hvileaktiviteten hos spættede sæler. 
Deres undersøgelser på tre lokaliteter i USA (Washington state) viste, at forstyrrelse var 
almindelig (71% af observationsdagene), og at den primære forstyrrelse af sæler på land 
var motorbåde, der nærmede sig for at se på sælerne. Sælerne på den lokalitet med flest 
unger var mere årvågne, og der var en større procentdel af sælerne, der ikke umiddelbart 
                                                 
17 I yngletiden er gråsæl i højere grad end spættet sæl afhængig af uforstyrrede tilholdssteder, idet ungerne 
ved fødslen bærer en isolerende, men ikke vandskyende pels. De første 3-4 uger er ungerne derfor henvist til 
at opholde sig på land. 
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vendte tilbage efter en forstyrrelse. Det konkluderes på denne baggrund, at sæler med un-
ger er mindre tolerante over for forstyrrelser end sæler uden unger. Dette bekræftes af flere 
andre undersøgelser (Stein 1989 og Newby 1973 i Suryan & Harvey 1999; Henry & 
Hammill 2001). Imidlertid fandt Suryan & Harvey (1999) ikke, at sælerne på lokaliteten 
med mange unger blev forstyrret på større afstand end de to øvrige lokaliteter. Det nævnes 
dog, at det bl.a. kan skyldes geografiske forskelle mellem lokaliteterne. Der er også påvist 
tilvænning til sejlads (Suryan & Harvey 1999; Henry & Hammill 2001).  

4.3.5.2 Typer af friluftsaktiviteter 
Med hensyn til forskellige friluftsaktiviteters effekt er der observationer og vurderinger af, 
at sejlads direkte mod dyrene eller nær dyrene er mere forstyrrende end sejlads langs og 
forbi hvilepladser, lige som rolig sejlads i et jævnt tempo er mindre forstyrrende end hurtig 
og ”rykvis” eller retningsskiftende sejlads (Allen et al. 1984 i Suryan & Harvey 1999). Det 
vurderes, at kajaksejlads i visse situationer er mere forstyrrende end motorbådssejlads bl.a. 
fordi den foregår tættere på kysten og dermed tættere på sælerne (Suryan & Harvey 1999). 
Undersøgelser i en canadisk bugt viste, at forstyrrelser oftest var forårsaget af kajakker og 
kanoer (33,3%) efterfulgt af motorbåde (27,8%) og sejlbåde (18%). Den kraftigste reaktion 
hos de spættede sæler sås ved kajakker og kanoer med en flugtprocent på 86 sammenlignet 
med 74 for motorbåde og 0% for sejlbåde (Henry & Hammill 2001). Der var imidlertid 
ingen forskel på, hvor lang tid der gik før sælerne vendte tilbage til hvilepladsen. Suryan & 
Harvey (1999) viste også, at sælerne øgede opmærksomheden mod motorbådene ved en 
gennemsnitlig afstand på 264 m, og at de flygtede ved en gennemsnitlig afstand på ca. 144 
m (med en variation på mellem 28 og 260 m). Henry & Hammill (2001) fandt flugtafstan-
de på gennemsnitligt 190 m for motorbåde og 178 m for kajakker og kanoer. Og især ved 
forstyrrelse med kano og kajak blev der observeret en modvilje hos sælerne til igen at gå 
på land. Årsagen hertil vurderes at være, at kano- og kajaksejlere oftere blev nær hvile-
pladserne for at observere sælerne i vandet, hvorimod motorbåde ofte sejlede hurtigt væk. 
Sælerne havde desuden flere flugtreaktioner, når kajakker og kanoer nærmede sig langsomt 
og blev nær sælerne, end når hurtigere motorbåde blot sejlede forbi.  
 
Som det fremgår af ovenstående gennemgang, kan der være betydelige forskelle på, hvor 
let og hvordan sælerne reagerer på forstyrrelser lokaliteter imellem. Dette konkluderes og-
så af Suryan & Harvey (1999). 

4.3.5.3 Danske forhold 
Sælerne i Danmark er generelt forholdsvis sky dyr, hvilket vurderes at skyldes, at de er 
blevet jaget året rundt frem til 1967 (Anon 1978; Skov- og Naturstyrelsen 2001a). Først 
herefter blev spættet sæl fredet i yngletiden (juni, juli, august) og fra 1977 hele året, for 
gråsælens vedkommende fra 1967 (Jepsen 2001; Skov- og Naturstyrelsen 2001a). Den 
nationale danske bevaringsstatus for spættet sæl vurderes i dag at være gunstig, på trods af 
at angreb med sælpest to gange (i hhv. 1988 og 2002) halverede bestanden. I 2000 blev den 
vurderet til ca. 11.000 dyr (mod ca. 2000 i 1977). Fremgangen tilskrives fredning og etab-
lering af vildtreservater18. Gråsælens bevaringsstatus er usikker. I 2000 blev der registreret 
knap 20 gråsæler (Skov- og Naturstyrelsen 2001a). 
 
                                                 
18 De 11 vigtigste lokaliteter for sæler i de danske farvande er pålagt reservatbestemmelser. Formålet er at 
sikre uforstyrrede hvilepladser i yngleperioden, under digegivningen samt i den periode hvor sælerne fælder 
pelsen. 
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Siden sælerne i danske farvande blev fredet, og der blev oprettet reservater, er dyrenes 
skyhed over for mennesker og dermed deres flugtdistance blevet reduceret. Dette betyder 
bl.a., at sælerne kan opleves på nærmere hold. En evt. genoptagelse af jagten vurderes at 
ville føre til øget skyhed og dermed større flugtafstand. Dette ville føre til, at sælerne lette-
re forstyrres af skibstrafik særligt den uforudsigelige rekreative sejlads med småbåde. Det-
te vurderes igen at kunne føre til større risiko for dødelighed blandt sælunger i løbet af den 
første vinter, fordi ungerne får mindre tid til at die og derfor ikke opbygger tilstrækkeligt 
store fedtreserver (Skov- og Naturstyrelsen 2001a). Det vurderes, at denne ungedødelighed 
som følge af større skyhed på sigt kan blive en mere betydelig negativ faktor for sælbe-
standen end en eventuel jagt eller regulering. Stoltze & Pihl (1998) fremhæver forstyrrelser 
af hvile- og ynglepladser (men ikke specifikt rekreative forstyrrelser) som den værste trus-
sel mod gråsælen. 

4.3.6 Små pattedyr 
Der foreligger ingen danske og kun meget få udenlandske undersøgelser af rekreative akti-
viteters effekt på små pattedyr.  
 
I en birkeskov nær Moskva er det påvist, at meget benyttede rekreative områder med græs-
ser og urter, havde en betydelig andel af ikke-skovarter blandt de mindre pattedyr. Samti-
dig var antallet af små pattedyr reduceret i forhold til uforstyrrede områder (Bykov 1985 i 
Liddle 1997). I USA er det påvist at ’campgrounds’ ændrer de små pattedyrs habitat gen-
nem ændringer i vegetationen, affald og madrester, ændringer i fordeling og tilstedeværel-
se af predatorer samt den direkte forstyrrende effekt af menneskelig tilstedeværelse (Boyle 
& Samson 1985; Hammitt & Cole 1998). Det kan på denne baggrund forventes at sky lo-
kale arter går tilbage i antal, mens udbredte opportunister går frem i antal i meget menne-
skepåvirkede naturområder (Liddle 1997).  

4.3.6.1 Flagermus 
Flagermus er påvist at være følsomme over for forstyrrelser under deres vinterdvale 
(Speakman et. al. 1991; Thomas 1995). Speakman et. al. (1991) fandt, at kun få flagermus 
(6 forskellige arter) blev påvirket af lyde, blitzlys, tale og temperaturstigninger), mens fy-
sisk berøring førte til betydelig øgning i energiforbruget hos 4 forskellige arter. Jo større 
flagermusarten var, des større var det forøgede energiforbrug. Thomas (1995) påviste, at to 
arter af flagermus (Myotis lucifugus og Myotis septentrionalis), der overvintrede i en for-
ladt mine i Canada, var følsomme over for ikke-fysiske forstyrrelser, og at mange fløj 
rundt efter menneskelige besøg. Dette var i høj grad resultat af, at de forstyrrede flagermus 
fysisk forstyrrede andre flagermus. Problemet ved forstyrrelser kan være øget dødelighed 
som følge af at fedtreserverne opbruges. Undersøgelserne omfatter imidlertid ikke bereg-
ninger af øget dødelighed.  
 
Større musikarrangementer er også påvist, at have betydning for, hvornår flagermus forla-
der deres daglige hvilepladser for at søge føde. Shirley et. al. (2001) fandt at flagermusenes 
opdukken var betydelig senere på festivalnætter, men at der ikke var forskelle i antallet af 
flagermus. Det kunstige lys i forbindelse med festivalen vurderes at være hovedårsag til 
påvirkningen. Det vurderes, at den kortere periode til fødesøgning som følge af forstyrrel-
sen fra musikfestivalen, kan være skadelig for populationen, særligt diegivende hunner. 
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På den danske rød- og gulliste er forstyrrelse nævnt som en trussel mod flere arter af fla-
germus. Det er dog uklart, præcis hvilke former for forstyrrelser, det drejer sig om. Det 
fremhæves, at den største trusel mod de rødlistede flagermus er ødelæggelse eller adgangs-
hindring til egnede sommer- og vinteropholdssteder (minegange, kældre, lofter, hule træer) 
(Stoltze & Pihl 1998). Det må på denne baggrund vurderes, at rekreative aktiviteter ikke 
generelt er en væsentlig trussel. 

4.3.6.2 Andre små pattedyr 
På baggrund af de primære trusler mod arter som skovmår og hasselmus (som er habitat-
ødelæggelser samt træartsvalg og driftsformer i skovbruget (Stoltze & Pihl 1998)), må ef-
fekten af friluftsaktiviteter vurderes at være begrænset. Arter som birkemus, husmår, lækat, 
brud, egern og hare har vi ikke kunnet finde undersøgelser eller vurderinger på i relation til 
friluftsaktiviteter. Eneste bidrag er Fog (1982/83), der beskriver en indirekte effekt af jagt 
med baggrund i en tysk undersøgelse af dødelighed blandt harer. Undersøgelsen blev ud-
ført i forbindelse med jagtlig nedlæggelse af harer, men viste at antallet af harer, der om-
kom på anden vis, overvejende omkom ved jagttidens begyndelse og i senvinteren. Hvad 
angår de første forklares det med, at jagten driver harerne ud af deres normale tilholdsste-
der, ud på veje hvor de hyppigt bliver dræbt i trafikken. Ingold et al. (1993) har gennem 
undersøgelser i de schweisiske alper desuden påvist, at murmeldyr påvirkes mindst af  
vandrere der holder sig til stierne og mest af hunde. 
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4.4 Padder og krybdyr 

4.4.1 Padder 
Effekten af friluftsaktiviteter på padder 
knytter sig til udsætning af fisk typisk 
guldfisk og karudser samt andehold 
(Stoltze og Pihl 1998). Udsætning og 
fodring af ænder er et udbredt fænomen 
i Danmark især i mindre søer. Et højt 
antal ænder i en sø betyder forurening 
med næringsstoffer, og dermed at den 
økologiske balance i søen ændres. Æn-
derne påvirker også padder direkte gen-
nem prædation. Mest tydeligt er det for 
stor vandsalamander og brun frø. Ande-
tætheder på 1-10 par/500 m2 medfører 
signifikant nedgang i ynglesucces, og 
ved mere end 10 par ænder/500 m2 for-
svinder padderne helt fra søerne (se fig. 
4.10). Skrubtudser kan bedre overleve i 
søer med mange ænder, kun ved store 
tætheder forsvinder arten næsten helt 
(Wiberg-Larsen et al. 2000). Forsøg 
viser, at det primært er prædation, der er 
årsagen, bl.a. æder ællinger gerne ny-
forvandlede haletudser af samtlige dan-
ske paddearter (Wederkinch i Wiberg-
Larsen et al. 2000). Andre undersøgelser 
peger på, at sjældne padder som f.eks. 
løvfrø og klokkefrø påvirkes endnu 
kraftigere af andehold end de almindeli-
ge arter. For klokkefrøen er andehold 
muligvis en af de vigtigste årsager til 
artens tilbagegang siden ca. 1970 (Wi-
berg-Larsen et al. 2000). For løvfrøen på 
Bornholm var udsætning af fisk den 
største trussel i 1980’erne. Andehold 
vurderes bl.a. at have haft en del betyd-
ning især for klokkefrøen (Stoltze og 
Pihl 1998). 

Figur 4.10. Ynglesucces hos salamandre (stor og lille
salamander samt bjergsalamander), brune frøer
(springfrø, butsnudet frø, spidssnudet frø) og skrub-
tudse i danske småsøer og vandhuller. Andeholdet er
opgjort som ’intet’, ’beskedent’ (maks 1 par pr. 500
m2), ’moderat’ (1-10 par pr. 500 m2) eller ’stort’ (>10
par pr. 500 m2). Det er angivet om ænderne var i bure
eller om der ikke var ænder det pågældende år, men
havde været det tidligere. Antallet af undersøgte søer
fremgår af paranteser over hver kategori (efter Wii-
berg-Larsen et al. 2000). 

 
Vejanlæg og biltrafik har effekt på bl.a. 
pattedyr, padder, krybdyr og insekter 
gennem trafikdrab og barriereeffekter 
(Hels 1999; Madsen et al. 1998). Speci-
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elt langsomme, dagaktive dyr er sårbare i trafikken og padder er mere sårbare end de fleste 
andre arter (Hels 1999). En dansk undersøgelse viser, at ca. 10% af den voksne bestand af 
løgfrø og brun frø i et undersøg område årligt dræbes i trafikken (Hels 1999). Det konklu-
deres, at dette ikke har betydning for populationernes overlevelse under de eksisterende 
betingelser19. 
 
Omflytning af padder er desuden et velkendt fænomen. Mest almindeligt er det at børn 
eller voksne indfanger voksne padder eller æg og udsætter dem i andre vandhuller, dog 
sjældent over større afstande end de selv ville kunne have spredt sig. Der er også eksem-
pler på kursusdeltagere, der har udsat padder (Jensen 1987). 

4.4.2 Krybdyr 
På baggrund af at de primære trusler mod krybdyr i Danmark er den generelle monotonise-
ring af landskabet, afbrydelse af spredningsveje, tilgroning og tilbagegang i deres fødeem-
ner især frøer, må effekten af rekreative aktiviteter vurderes at være begrænset. Flere arter 
af krybdyr især markfirben trues imidlertid i høj grad af omstrejfende katte, Danmarks al-
mindeligste rovdyr, og går bl.a. derfor tilbage, hvor der anlægges sommerhusområder. 
Markfirben trues også lokalt i forbindelse med retablering af grusgrave (Stoltze & Pihl 
1998). Retablering af grusgrave sker i dag på baggrund af lovkrav om efterbehandling og 
typisk med et rekreativt sigte, som ofte bl.a. vil føre til fjernelse af tørre solbeskinnede ve-
getationsløse flader af betydning for krybdyrene. 
 
I USA er der påvist en negativ effekt af off-road kørsel på bl.a. krybdyr i ørkenområder 
(Boyle & Samson 1985; Edington & Edington 1986; Liddle 1997). 

4.5 Fisk  

4.5.1 Fiskeri 
Liddle (1997) vurderer, at lystfiskeri uden tvivl har en betydelig effekt på miljøet, også 
selv om der ses bort fra, at der høstes af fiskepopulationerne. Den største effekt vurderes at 
være udsætning af ikke-hjemmehørende arter, men også udsætning af opdrætsfisk af ikke 
lokale stammer. Udsatte fisk vil konkurrere med lokale populationer om plads, føde og evt. 
agere som predatorer. Ørreder er aggressive og territoriale og vil konkurrere med evt. loka-
le ørredstammer om gydeområder, skjul og fødesøgningsområder.  
 
I Danmark er ørreden optaget på rødlisten i alle sine tre former (havørred, bækørred, søør-
red). Dette skyldes at fremmede ørreder tidligere blev udsat i stort omfang i forbindelse 
med lystfiskeri (Jensen 1987; Stoltze og Pihl 1998). Der er i forbindelse med udsætnings-
planerne i de senere år sat betydelig fokus på at forhindre genetisk forurening af enkeltbe-
stande af fisk (Nielsen & Hansen 2002; Rasmussen 2002). De få tilbageværende genetisk 
oprindelige bestande forvaltes restriktivt og er ret stabile (Stoltze og Pihl 1998). Også laks 
har været udsat i stort omfang gennem årene (Jensen 1987). Lokale laksepopulationer vur-
deres fortsat at være negativt påvirket af udsætninger (Stoltze & Pihl 1998). De to indførte 
arter, kildeørred og regnbueørred, vides at have etableret flere vildtlevende bestande (Jen-
                                                 
19 Under antagelse af at populationerne reguleres i larvestadiet, og med den bemærkning at den stigende 
biltrafik kan føre til et andet resultat inden for en overskuelig årrække. 
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sen 1987). Sandart er et andet eksempel på en ikke oprindelig dansk art, der nu er udbredt 
over store dele af de danske vandsystemer (Jensen 1987) og som påvirker økosystemet 
gennem prædation af bl.a. ørredsmolt (Agger 2002a). Udsætning af sandart i uklare søer 
vides desuden at have en meget kraftig virkning på de øvrige fiskearter, idet sandart er i 
stand til at holde bestanden af skidtfisk på et lavt niveau (Dahl 1984 i Jensen 1987). Ud-
sætning og spredning af flere arter af karper som følge af fiskeri foregår også i Danmark. 
Karperne er ikke invasive, da de kun sjældent formår at formere sig, men de kan ved mas-
sive udsætninger have betydelig indvirkning på småsøers økosystem, herunder fisk (Agger 
2002a). Spredning af fisk over kortere afstande via såkaldt ’drengespredning’ eller som 
levende agnsfisk foregår også. 

4.5.2 Sejlads 
Lagler et al. (1950) i Liddle & Scorgie 1980 konkludererde efter et intensivt studie i små-
søer, at hverken fiskeproduktion eller fangst var påvirket efter længerevarende motorbåds-
sejlads. Marnell et al. 1978 i Liddle & Scorgie (1980) fandt at fisks ynglesucces kunne 
påvirkes direkte af sejlads, men de konkluderer, at det ikke er påvist, at det har effekt på 
populationerne af de berørte arter. 
 
Undersøgelser af påvirkningen af fiskefaunaen har været koncentreret om arter, der er inte-
ressante i relation til lystfiskeri. Det vil i Danmark især sige ørred, laks og stalling. Under-
søgelser i Gudenåen i 1981 vedr. stallingens gydeforhold førte til, at kanosejladsens even-
tuelle skadevirkninger kunne relateres til tre primære forhold: 1) Gydende fisk jages bort 
fra gydebankerne, så dele af ægproduktionen går tabt, 2) Øget dødelighed af æg og 
nyklægget yngel som følge af knusning og drift væk fra gydegruset ved påsejling af gyde-
banker, 3) Bortjagning af yngel fra opvækstområderne med deraf følgende øget dødelig-
hed. Hertil kommer også muligheden for at organisk materiale, der opslemmes fra bunden 
og fra brinkerne som følge af kanosejladsen, kan tilstoppe gydebankerne. Dermed kan 
vandgennemstrømningen og ilttilførslen til æggene hindres. Konklusionerne på undersø-
gelserne er imidlertid, at resultaterne ikke er entydige, men at træk i undersøgelserne tyder 
på, at der er en negativ effekt af kanosejlads (Vejle Amtskommune, 1985).  
 
Videre undersøgelser af fiskebestanden i Gudenåen opstrøms Mossø i perioden 1981-1993 
viser, at den daværende sejlads med ca. 3000 årlige afgange i perioden 16.juni – 31. de-
cember tilsyneladende ikke skader bestandene af laksefisk. Det blev desuden påvist, at den 
største bestand af ørred og stalling fandtes ved Tørring Bro, hvor kanosejladsen er mest 
massiv. Det konkluderes også, at dødeligheden i vinterperioden, som naturligt er på 50-
80% af al ørred- og stallingyngel, er af langt større betydning end evt. dødelighed forårsa-
get af kanosejlads i sommermånederne (Nielsen 1994). Opfølgende undersøgelser i 1999 
viste en øgning i antallet af naturligt produceret stalling og ørred, hvilket tolkes som en 
bekræftelse på vurderingerne fra 1994 (Nielsen 1999). Ved Vilholt, hvor stallingbestanden 
er øget markant, sejler der sommeren igennem også mange kanoer (Madsen 2002a). Mad-
sen (2002a) vurderer i relation til gydebanker, at forhold som stærk strøm og ørredernes 
egen graveaktivitet udgør de klart største påvirkninger af gruset samt at kanosejlads ikke 
gør nogen forskel. Endvidere vurderes det ikke at kanosejlads forstyrrer selve gydningen, 
da der ikke sejles om vinteren, og da der ikke sejles om natten når ørrederne gyder. 
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4.6 Invertebrater 

Der findes tilsyneladende ikke danske undersøgelser af friluftsaktiviteters effekt på inver-
tebrater, men der er på baggrund af overvågning og forvaltningsplaner lavet vurderinger af 
trusler. Ligeledes er der kun relativt få udenlandske undersøgelser. Der kan derfor kun gi-
ves et særdeles fragmentarisk billede af de rekreative aktiviteters betydning. Det er vurde-
ringen, at invertebrater hovedsageligt påvirkes gennem habitatændringer, men at inver-
tebrater også påvirkes af bl.a. visuelle forstyrrelser og fysisk kontakt (Liddle 1997). 

4.6.1 Terrestriske arter 

4.6.1.1 Alm. færdsel 
Da der er en direkte sammenhæng mellem vegetationens struktur og antallet af arthropoder 
(krebsdyr, insekter, edderkopper m.v.), vil ændringer af vegetationen som følge af frilufts-
aktiviteter også kunne påvirke disse organismer (Liddle 1997). Selv diffus menneskelig 
tråd er påvist at reducere antallet og diversiteten af græshopper og fårekyllinger dramatisk 
på græsarealer i de franske alper (Vosin, 1986 i Liddle 1997). Ændringerne indtraf allerede 
inden der visuelt kunne registreres ændringer i vegetationen. Særligt bænkebidere har vist 
sig sårbare over for tråd, men det konkluderes at ved lave intensiteter af tråd var ændrin-
gerne i invertebratfaunaen uden betydning (Duffey 1975 i Chandraskara & Frid 1996). Det 
er også påvist, at menneskelig tråd i et fransk skovområde reducerede springhalesamfundet 
i både førnelag og jord (Massoud et al. 1984 i Chandraskara & Frid 1996). Artstal og di-
versitet af jordlevende enchytraeider (bl.a. regnorme) på en vandresti i Ungarsk skov er 
påvist at falde betydeligt som følge af tråd (Dozsa-Farkas 1987 i Chandraskara & Frid 
1996). En russisk undersøgelser har påvist en nedgang i antallet af regnorme på 32% og i 
biomassen på 50% på nedtrådte arealer ift. kontrolområder. Til gengæld var de overleven-
de regnorme større (Matveva & Trapido 1976 i Liddle 1997). Også Meyer (1993) fandt, at 
antallet af regnorme gik ned med 85% på vandrestier og konkluderer, at alle slags tråd som 
følge af turisme har negativ effekt på jordfaunaen. Flere undersøgelser bekræfter disse re-
sultater (Liddle 1997). Der er også i flere andre undersøgelser påvist en nedgang i individ-
tal og i artsdiversitet i jordbundsorganismer (bla. springhaler, mider, bladlus og stankelben) 
som følge af friluftsaktiviteter (tråd), og flere undersøgelser viser at kødædende arter på-
virkes kraftigst, samt at meget mobile arter påvirkes mindre end immobile arter (Satchell 
1976). En anden effekt, der er påvist for flere arter og i flere undersøgelser er, at dyrene 
søger dybere ned i jorden. Nogle undersøgelser har også påvist fremgang hos visse arter 
ved moderat slitage (Liddle 1997). Ændringerne indtræffer hovedsageligt som følge af 
fysisk/kemiske ændringer i jorden, når den sammenpresses, og når førnelaget bortslides, 
men også ved direkte død når organismerne mases (Liddle 1997; Hammitt & Cole 1998). 
Bortslidning af vegetation har også stor indvirkning på jordbundsorganismerne (Liddle 
1997). 

4.6.1.2 Anlæg og biltrafik 
Tyske undersøgelser viser, at befæstede veje stimulerer bevægelse af arthropoder langs 
vejen, men at der kun i reduceret omfang sker bevægelser over vejen. Trampestier i et 
græsareal påvirkede imidlertid ikke arthropodernes bevægelse signifikant (Mader et. al. 
1990). Dermed kan der forventes et betydeligt spredningsproblem for jordlevende, ikke-
flyvende arthropoder særligt i forbindelse med større vejanlæg, men også i forbindelse med 
mindre grusstier i forbindelse med rekreative anlæg. Flyvende insekter som sommerfugle 
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dræbes af biltrafik, om end denne dødsårsag må anses som ubetydelig populationsstørrel-
serne taget i betragtning (Munguira & Thomas, 1992 i Liddle 1997). 
 
Betydningen på populations- og samfundsniveau kan der ikke siges noget om ud fra de 
eksisterende undersøgelser. Til trods for manglende dokumentation vurderer Liddle 
(1997), at arealudnyttelsen og anlæg i forbindelse med rekreative aktiviteter har store loka-
le effekter på mange terrestriske arter af invertebrater og kan sandsynligvis føre til udryd-
delse af visse arter. 

4.6.1.3 Den danske rød- og gulliste 
Flere terrestriske invertebrater på rød- og gullisten20 i Danmark vurderes at være negativt 
påvirket af mekanisk slid på levestederne især menneskelig slitage ved færdsel til fods. 
Dette gælder de små truede populationer af stregtæge og klitsandtæge, der er knyttet til 
henholdsvis klitter, strandoverdrev og overdrev. Det gælder 5 arter af rovbiller21, hvoraf 2 
primært er negativt påvirket af slitage, 1 stumpbilleart22, 1 snudebilleart23 samt pimpinelle-
køllesværmer. Endvidere påvirkes bestanden af dagsommerfuglene perlemorrandøje, stor 
ildfugl og sandsynligvis svalehale negativt af indsamling (Stoltze & Pihl 1998).  

4.6.2 Vandtilknyttede arter 

4.6.2.1 Samling 
Betydningen af indsamling af sandorm (Arenicola marina) er undersøgt i den hollandske 
del af vadehavet (Heiligenberg 1987). Undersøgelsen viser, at de fleste af de større inver-
tebrater blev reduceret betydeligt i antal efter manuel opgravning af sandorm. Ca. halvde-
len af sandormene blev fjernet, og antallet forblev lavt frem til september, hvor tællingerne 
ophørte. Tilsvarende resultater ses hos Cryer et al.(1987) i Liddle (1997). To arter af mus-
ling (Macoma baltica og Scoloplos armiger) indvandrede hurtigt til de påvirkede områder 
igen. Dette vurderes at medføre en midlertidig nedgang i populationen i de nærliggende 
områder, indtil rekruttering af unge individer igen fører til etablering af det oprindelige 
populationsniveau. Det vurderes endvidere, at genetableringen af populationsniveauet 
sandsynligvis ville have været langsommere, hvis den eksperimentelle opgravning havde 
været udført senere på året end 17. marts. Koloniseringen af muslinger fortsatte nemlig 
frem til august. Vandlopper (Gammarus) øgede deres antal i de opgravede områder, der 
blev koloniseret af grønalgen søsalat (Ulva lactuca). I tilfælde af iltfrie lag med tungmetal-
ler under overfladen er der desuden risiko for, at disse tungmetaller føres til overfladen, når 
der graves efter sandorm (Howell 1985 i Liddle 1997). 
 

                                                 
20 De fremgår af Stoltze og Pihl (1998), at de negative faktorers indvirkning på enkeltarter generelt er dårligt 
dokumenteret. Derimod findes en del viden om negative faktorers indflydelse på økosystemer. Herudfra kan 
de negative faktorers indvirkning på enkeltarter ofte udledes eller danne baggrund for et kvalificeret skøn. 
Desuden har specialister gennem overvågning indsamlet viden om trusler på enkeltbestande. Denne viden 
ligger også til grund for de i rødlisten anførte negative faktorer. De anførte negative faktorer er altså ”bedste 
skøn”. 
21 Achtophylla varendorffiana, Bledius baudii, Bledius pusillus, Paederus fuscipes, Remus sericeus (Gul-
listeart). 
22 Hypocacculus rufipes. 
23 Ceutorhynchus sulcicollis. 
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Generelt konkluderer Liddle (1997), at gravning af sandorm reducerer invertebrat faunaen, 
særligt hvis der bruges maskiner til arbejdet. Dette er også baggrunden for, at mekanisk 
optagning af sandorm er forbudt i den danske del af Vadehavet. 

4.6.2.2 Sejlads 
Marnell et al. 1978 i Liddle & Scorgie (1980) rapporterer, at vandlevende invertebrater kan 
blive forstyrret eller elimineret i lavvandede områder af åer i forbindelse med kanosejlads. 

4.6.2.3 Motorfærdsel 
Kørsel på forstranden er også påvist bl.a. at kunne føre til sammenpresning af sandet, så 
muslinger ikke kan få deres luftrør op igennem sandet, eller at de bliver knust (Godfrey et. 
al. i Liddle 1997).  

4.6.2.4 Alm. færdsel 
Invertebratfaunaen på tidevandsflader og marskarealer i et engelsk kystområde er under-
søgt af Chandraskara & Frid 1996. De fandt, at antallet af de fleste dominerende arter blev 
øget i et meget benyttet gangspor på den vegetationsløse tidevandsflade, hvilket førte til 
ændringer i samfundsstrukturen. 2 arter blev reduceret i antal. Disse ændringer blev ikke 
registreret om vinteren, når færdslen var mindre, og det konkluderes, at ændringerne hur-
tigt ændres, når færdslen ophører.  
 
Antallet af de dominerende arter i et mindre intensivt benyttet gangspor i den vegetations-
dækkede marsk ændrede sig derimod ikke hverken sommer eller vinter. Dette forklares 
med, at vegetationen beskytter faunaen mod trådpåvirkningen. Det konkluderes, at sårbar-
heden af invertebratfaunaen i relation til menneskelig færdsel, intensiteten af færdslen, og 
af hvilken habitat der er tale om. Det vurderes, at effekten både kan skyldes direkte drab, 
indirekte drab som følge af komprimering af sedimentet og dermed reduktion i iltindhold 
og kollaps af gange, og endelig at de lokkes eller tvinges til overfladen, hvor de ædes af 
fugle. Desuden stimulerer slitagen bl.a. bakterievæksten på det organiske materiale samt 
mængden af døde invertebrater og skaber derved ændrede økologiske forhold, der også evt. 
tiltrækker visse arter. 
 
På klippe- og stenkyster er faunaen generelt mere robust. Menneskelig færdsel kan knuse 
eller skade nogle dyr, men det er procentvis meget få (Povey & Keough, 1991 i Liddle 
1997). Tæthed og diversitet i faunaen er imidlertid påvist at være højere i mindre befærde-
de områder på en klippekyst i Californien (Beauchamp & Gowing, 1982 i Liddle 1997). 
Den samlede diversitet blev dog øget, sandsynligvis fordi folk kun går på de lettest tilgæn-
gelige klipper. Dermed reduceres eventuelt dominerende arter på de befærdede klipper og 
giver plads til de mere sjældne arter, der normalt ikke kan konkurrere om pladsen med de 
dominerende arter.  

4.6.2.5 Jagt og fiskeri 
Lystfiskeri er påvist at have en betydning for guldsmedes artsantal og relative hyppighed 
langs en ungarsk flod gennem nedtrampning og fjernelse af bredvegetationen og dermed 
ændring i vegetationsstrukturen (Müller et.al. 2003). Langs en gradient med forskellig in-
tensitet af lystfiskeri var der en sammenhæng mellem øget fragmentering af bredvegetation 
og nedgang i artsantal og hyppighed af de fem sjældneste arter. Hyppigheden af de mest 
almindelige arter blev imidlertid øget som følge af vegetationsændringerne. Udsætning af 
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karper vurderes desuden at føre til øget prædation på guldsmedelarver, lige som nærings-
berigelse gennem fodring vurderes at føre til eutrofiering (Müller et. al. 2003). 
 
Da mange ænder i en sø ud over at øge næringsindholdet også ’slider’ på vandkanten og 
æder planterne i vandkanten, kan det påvirke vigtige levesteder for mange smådyr (Wi-
berg-Larsen et al. 2000). Det må også, på baggrund af vurderingerne i den danske rødliste 
(Stoltze & Pihl 1998), forventes at en lang række mere almindelige og meget almindelige 
invertebrater knyttet til ferskvand påvirkes indirekte af udsætninger af fisk og ænder.  

4.6.2.6 Naturpleje og naturgenopretning 
Det fremgår også af Stoltze & Pihl (1998), at en del invertebrater knyttet til ferskvand kan 
påvirkes negativt af oprensning, uddybning, vandstandshævning eller påfyldning på yngle-
steder af hensyn til andre naturmæssige interesser (naturpleje, naturgenopretning). 

4.6.2.7 Den danske rød- og gulliste 
Af den danske rød- og gulliste (Stoltze & Pihl 1998: 1998a) fremgår, at etablering af una-
turligt tætte bestande af andefugle samt etablering eller udvikling af meget tætte fiskebe-
stande, herunder også til put & take fiskeri, lokalt har negativ effekt på en række sjældne 
og truede vandtilknyttede invertebrater. Det drejer sig bl.a. om 9 arter af guldsmed (3 rød-
listede og 6 gullistede), 28 arter af vandkalv (11 rødlistede og 17 gullistede) samt 12 arter 
af vårfluer (7 rødlistede og 5 gullistede)24.  
 
Mange arter af guldsmede larver er sårbare over for tætte fiske- eller andebestande. Dette 
er dels på grund af disses prædation, dels på grund af fødekonkurrence og dels som følge 
af ændringer af de økologiske forhold (Stoltze & Pihl 1998). Problemet vurderes også at 
være betydeligt i bl.a. England og Tyskland (Heidemann & Seidenbusch 1993 og Mendel 
1992 i Stoltze & Pihl 1998). Det fremgår desuden af Stoltze & Pihl (1998), at andehold er 
en negativ faktor over for en del almindelige guldsmede i Danmark, men at det ikke vides, 
om det finder sted på aktuelle ynglesteder for rødlistede arter. For vandkalve ser det ud til, 
at både udsætning og fodring af ænder samt udsætning og spredning af fisk, herunder put 
& take fiskeri, i stigende grad har givet skadevirkninger dels på grund af prædation, dels 
som følge af de økologiske ændringer, der indtræffer som følge af disse. Vårfluer påvirkes 
også negativt af at mange vandhuller udsættes for forurening fra opdræt af ænder til jagt. 
Kun for 4 af de 5 arter af vårfluer på gullisten er det dog den primære negative faktor for 
bestanden. Dette gælder for 6 ud af de 7 rødlistede foranstaltninger (Stoltze & Pihl 1998). 
Der henvises også til bilag 3. 

                                                 
24 RØDLISTE: Guldsmede: Huevandnymfe, stor kærguldsmed, månevandnymfe. Vandkalve: Agabus clypea-
lis, dykkervandkalv, bred vandkalv, Graphoderus austriacus, lys skivevandkalv, Hydaticus aruspex, Hydro-
porus notatus, Agabus striolatus, Colymbetes striatus, Gyrinus syfriani, Hydaticus continentalis. Vårfluer: 
Rhadicoleptus granulatus, Hagenella clathrata, Holosentropus insignis, Limnephilus elegans, Limnephilus 
subcentralis, Nemotaulius punctatolineatus, Paroecetis strucki. GULLISTE: Guldsmede: Spydvandnymfe, 
lille kærguldsmed, nordisk kærguldsmed, stor blåpil, stor høstlibel. Vandlkalve: Agabus conspersus, Agabus 
labiatus, Colymbetes paykullii, Copelatus haemorrhoidalis, hedevandkalv, Graphoderus zonatus, Graphode-
rus graularis, Graphoderus pictus, tværstribet vandkalv, Hydroglyphus pusillus, Hydroglyphus elongatulus, 
Ilybius aenescens, Laccornis oblongus, plettet vandtræder, marmorvandkalv, Rhantus suturellus, Agabus 
clypealis. Vårfluer: Erotesis baltica, Holocentropus stagnalis, Leptocerus tineiformis, Limnephilus fusciner-
vis, Oligotricha striata. 
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4.7 Opsummering 

For pattedyrenes vedkommende er der store mangler i vores viden, hvilket gør, at der ikke 
kan tegnes et tilstrækkeligt nuanceret billede. Generelt kan dyrenes reaktion på menneske-
lige forstyrrelser forstås som en antipredator adfærd, der har en række konsekvenser på 
individ, populations og samfundsniveau (Frid & Dill 2002). Der foreligger klare beviser 
for, at menneskelige aktiviteter i forskellige situationer virker forstyrrende på enkeltindivi-
der. Resultatet kan hos både pattedyr og fugle være øget hjertefrekvens, øget energiforbrug 
og mindre tid til at søge føde. Dette kan igen betyde lavere reproduktionssucces og højere 
dødelighed (Hüppop 1995). Det kan også betyde forstyrrelse af parring og pleje af afkom. 
Samlet set kan effekter på individniveau få konsekvenser på både populations- og sam-
fundsniveau, hvis en større del af individernes ynglesucces f.eks. forringes, eller hvis 
nøglearter påvirkes således, at vegetationen ændres (Frid & Dill 2002). 
 
DMU har gennemført flere undersøgelser af krondyrs og rådyrs reaktioner på bl.a. O-løb 
og jagt, men for rådyrenes vedkommende også færdsel til fods, på cykel og med hund. Un-
dersøgelserne viser, at dyrene bliver mere eller mindre skræmt og umiddelbart får et dårli-
gere energibudget, især når der er mange mennesker, der bevæger sig gennem skoven uden 
for stierne. Løse hunde virker særligt forstyrrende. Hvilke populationsmæssige konsekven-
ser det får beror foreløbig på kvalificerede vurderinger lige som det beror på vurderinger 
om det har noget med en unaturlig skyhed pga. jagt at gøre. Selv om f.eks. fodgænge-
re/vandrere kan betyde at større pattedyr flytter sig fra stisystemer, har forstyrrelse normalt 
kun en meget begrænset effekt på dyrenes fordeling og bevægelse. Hertil kommer, at større 
pattedyr kan tilpasse sig menneskelig tilstedeværelse (Boyle & Samson 1985). 
 
For de undersøgte pattedyrs vedkommende er der det fællestræk, at hunner med unger er 
særligt sårbare. De har ofte lavere forstyrrelsestærskel, og har samtidig en mere sårbar 
energibalance grundet mælkeproduktion og ungepleje. Bl.a. sælunger er mere sårbare over 
for  sårinfektioner (som følge af hurtig flugt) og af at få forstyrret deres diening. Et andet 
fællestræk er, at der kræves forholdsvis uforstyrrede områder til hvile. Jagt, tidligere såvel 
som nuværende, fremhæves også at føre til unaturlig skyhed for en lang række pattedyrar-
ter. Løse hunde fremhæves også som særligt forstyrrende i relation til en række arter. 
 
Padder og krybdyr er meget dårligt undersøgt i relation til effekten af friluftsaktiviteter. 
Den eneste danske undersøgelse vi har fundet angående padder viser, at både sjældne og 
mere almindelige arter påvirkes kraftigt som følge af prædation fra udsatte ænder, særligt i 
småsøer. Hertil kommer, at der er observeret nedgange i lokale bestande af markfirben i 
sommerhusområder som følge af katte. 
 
De få undersøgelser der er angående fisk knytter sig primært til udsætninger og 
kanosejlads. Undersøgelser viser ingen sammenhæng mellem sejladsintensitet og 
fiskebestand. Til gengæld er der gennem tiderne sket en stor påvirkning af hjemmehørende 
bestande af laksefisk. Der vides dog meget lidt om, hvad der sker på økosystemniveau, når 
der f.eks. udsættes ikke hjemmehørende fiskearter, og når der udsættes massive mængder 
fisk (oprindelige eller ikke oprindelige). Ligeledes vides der ikke nok om effekterne af 
forskellige intensiteter af andeudsætninger. 
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Friluftsaktiviteters effekt på invertebrater er også kun sporadisk undersøgt. Der er påvist 
negative effekter i forhold til terrestriske invertebrater som følge af almindelig færdsel, 
både pga. at individer samt gange i jorden/sandet beskadiges og som følge af vegetations-

ændringer. For vand-
levende invertebrater 
har vegetationsæn-
dringer som følge af 
lystfiskeri vist sig at 
kunne have betyd-
ning for guldsmede 
samt at udsætning af 
fisk og ænder har 
negativ effekt på en 
lang række arter som 
følge af eutrofiering 
og prædation. 

Figur 4.11. Skitse over de største potentielle påvirkninger af dyrelivet som
følge af friluftsliv (efter Hammit & Cole 1998).

 
 
 

4.8 Flora 

Vi har valgt at basere dele af afsnittet på Liddle (1997). Det betyder, at der er særskilte 
afsnit om generelle effekter på vegetationen, effekter på plantesamfund, plantearter og -
typer samt plantepopulationer. Opdelingen er suppleret med en vurdering af danske natur-
typers sårbarhed samt en række danske plantearters sårbarhed. Der er lavet mange ekspe-
rimenter og foretaget mange udenlandske undersøgelser af effekten af rekreative aktiviteter 
på vegetationen. Der er også flere danske. Samtidig kan der være store forskelle mellem de 
mange forskellige arters sårbarhed over for slitage under forskellige forhold og på forskel-
lige årstider, som det kunne være relevant at beskrive. Det er imidlertid af afgrænsnings-
mæssige årsager nødvendigt at generalisere og fokusere gennemgangen. Vi har valgt at 
lægge hovedvægten på biodiversitetsmæssige betragtninger. Derfor vil vi fokusere på min-
dre udbredte eller sjældne danske vegetationstyper og arter samt eventuelle langsigtede 
effekter, der rækker ud over de umiddelbare effekter af mekanisk slid. 
 
Der kan være mange former for stresspåvirkninger af planter og plantesamfund. I det føl-
gende vil vi koncentrere os om mekanisk påvirkning gennem slitage og erosion, da det er 
de primære måder hvorpå friluftsaktiviteter kan forstyrre vegetationen. For metoder til at 
dokumentere slitage kan der henvises til Vistad & Grytli (2003). 

4.8.1 Generelle effekter på vegetationen – biomasse og plantedække 
Der sker ændringer i både plantedække, plantebiomasse og plantehøjde, når mennesker 
bevæger sig hen over og igennem vegetationen, hvad enten det er til fods, til hest eller i bil, 
på cykel eller motorcykel (Kuss & Graefe 1985; Liddle 1997; Hammitt & Cole 1998). 
Jordtype og jordforhold såvel som artssammensætning og topografi har betydning for, hvor 
hurtigt, hvordan og i hvor høj grad der sker ændringer i disse forhold (Kuss & Graefe 
1985; Kuss et al. 1990; Liddle 1997). Det er primært den lave vegetation, som man direkte 
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kan træde på, der påvirkes, men også træer og buske kan påvirkes ved slid på rødder og 
afbrækning af grene og blade (Liddle 1997; Hammitt & Cole 1998).  
 
Kuss et al. (1990), Liddle (1997), Hammitt & Cole (1998) konkluderer på baggrund af 
gennemgang af en lang række undersøgelser, at et aftagende kurveforløb næsten altid kan 
beskrive nedgang i plantedække og biomasse som følge af øget menneskelig færdsel. Der 
sker altså i starten en kraftig reduktion, hvorefter effekten flader ud. Forklaringen på dette 
forløb er iflg. Liddle, at den del af vegetationen, der ikke kan klare slitagen, hurtigt for-
svinder, hvorefter de mere tolerante arter efterhånden også reduceres i antal og størrelse. 
Flere undersøgelser har dog påvist en mindre øgning i plantedække og især biomasse ved 
mindre intensiteter af slitage. Dette forklarer Liddle med, at der med ændringer i artssam-
mensætning kan ske en bedre udnyttelse af rum og andre ressourcer. 
 
Ikke overraskende sker der det, at der ved kraftigt slid kommer bare pletter uden vegetati-
on. Der er foretaget udenlandske undersøgelser både på lejrpladser, ved rekreative anlæg 
som bænke og borde samt trampestier. En australsk undersøgelse viser bl.a., at vegetati-
onsdækket kun var 53% lige rundt om nogle opstillede borde, men at vegetationsdækket 
var 95% i en afstand af bare 1-1,25 m fra bordene (Bluhdorn 1985 i Liddle 1997). I ameri-
kanske naturområder er vegetationsdækket på mange lejrpladser reduceret med over 80% 
(Hammitt & Cole 1998). Det er også påvist, at lave intensiteter af slitage (målt som antallet 
af passager) på én gang giver større nedgang i plantedække end samme antal passager for-
delt over et længere tidsrum (Hyldgaard 1982; Liddle 1997).  
 
Ligeledes skal der færre passager til for at reducere vegetationsdækket med 50% ved skrå-
ninger i forhold til plane områder. På et græsareal fandt Weaver & Dale (1978), at der på 
de plane områder kunne klares 1000 passager, men kun 700 på en skråning (hældning på 
15%)(Liddle1997). Tilsvarende tal fra en skov var på henholdsvis 300 og 50 passager.  
Samme undersøgelse viste, at gennemsnitligt 1000 fodgængere skabte 35% bar jordbund, 
når de gik opad, men 95% bar jord når de gik nedad. Der er også store forskelle på effekten 
mellem sommer og vinter. F.eks. skulle der 1828 passager til om sommeren at reducere det 
relative plantedække på en strandeng med 50%, mens det krævede 1061 passager om vin-
teren (Liddle 1974 i Liddle 1997). 
 

Også højden af vegetationen påvir-
kes af slitage (Kuss & Graefe 1985; 
Sun & Liddle 1993; Liddle 1997). 
Klecka (1937) i Liddle 1997 illu-
strerer dette meget fint (se fig. 4.12). 
Der ses en tydelig forskel i højde fra 
den bare zone i midten af stien til en 
meget lav vegetation, hvor slitagen 
stadig er intens, over lidt højere, 
men tydeligt påvirkede vegetation, 
til den upåvirkede kantvegetation. 
Vegetationens struktur er af stor 
betydning af æstetiske grunde, men 

også i forbindelse med fysiske, kemiske og økologiske forhold af betydning for både dyr 
og planter. 

Figur 4.12. Transekt på tværs af en sti. Vegetationens
højde og de forskellige zoner ses tydeligt. Zone 1 er uden
slitage, zone 2 er med let slitage, zone 3 er med hård slita-
ge og zone 4 er bar jord (fra Klecka 1937 i Liddle 1997). 
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4.8.1.1 Friluftsaktiviteters effekt 
Forskellige friluftsaktiviteter har ikke overraskende også forskellige virkninger på vegeta-
tionen. F.eks. er det vist at ryttere reducerer plantedækket på en eng mere end dobbelt så 

hurtigt som fodgængere på plane area-
ler og tre gange hurtigere på skråninger 
(med 15% hældning). Tilsvarende tal 
for en skovbund var også 2:1 på plane 
arealer, men 1:1 på skråning (Weaver 
& Dale 1978 i Liddle 1997). Samme 
forsøg viste, at al vegetation var væk 
efter 200 passager af ryttere og 1000 
passager af fodgængere. Igen i samme 
forsøg påvistes det, at motorcykler på 
plane græsarealer i starten reducerede 
vegetationsdækket dobbelt så hurtig 
som fodgængere, men at vegetations-
dækket var reduceret lige meget efter 
1000 passager hvilket er halvdelen af 
reduktionen fra ryttere. Ved en hæld-
ning på 15% var al vegetation imidler-
tid væk efter 400 passager med motor-
cykel. Reduktionen i vegetationsdæk-
ket var for samme antal passager 35% 
for ryttere og 65% for fodgængere (se 
også fig. 4.13). På et strandengsområde 
viste det sig, at 50% af vegetations-
dækket var væk efter 1828 passager til 

fods, men allerede efter 203 passager med en alm. bil (Liddle 1973 i Liddle 1997). For 
hvert skridt slider løb mere på vegetationen end gang, men til gengæld betrædes jorden 
færre gange ved løb. Dette betyder, at der ikke er den store forskel mellem gang og løb når 
det gælder slitage på plantedækket (Leney 1974 i Liddle 1997). 

Figur 4.13. Konsekvenserne for plantedækket af færd-
sel til fods, på motorcykel og til hest på henholdsvis
plane flader og skråninger på græsarealer og i skov.
Bemærk især den store effekt af motorcykel på skrå-
ninger samt at skovvegetationen generelt er mindre
robust (efter Weaver & Dale 1978 i Liddle 1997). 

4.8.2 Effekt i forhold til plantetyper, plantemorfologi og plantestrategier 

Der er mange eksempler på ændringer i morfologi og nogle eksempler på ændringer i re-
produktionskarakterer hos planter i områder der er udsat for slitage (Kuss & Graefe 1985; 
Liddle 1997). Disse ændringer inkluderer bl.a. lavere vækst, kortere levetid, yngre repro-
duktionsalder og ændrede blomstringstid (Kuss & Graefe 1985; Liddle 1997). En undersø-
gelse foretaget af Cole (1995) viser, at plantemorfologiske karakterer bedst forklarede regi-
strerede forskelle i effekten af slitage i en række forsøg. Ændringerne kan både komme af 
at de enkelte planter ændrer sig, og fordi individer med disse fordelagtige karakterer breder 
sig (bl.a. Warwick & Briggs 1979 i Liddle 1997). Generelt hæmmer tråd desuden blom-
string og fremmer vegetative strukturer (Kuss & Graefe 1985; Liddle 1997). 
 
Cole (1995) fandt, at graden af resistens afhang af vegetationens højde, oprethed og om 
planterne var græsser, buske eller urter. De mest resistente planter var tue- eller måttedan-
nende græsser. De mindst resistente var oprette urter. Resiliens var primært et spørgsmål 
om, hvorvidt planterne var flerårige arter med knopper lige over jordoverfladen. Disse arter 
var langt mindre resiliente, end andre planter. De mindst tolerante over for slitage var der-
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med også flerårige arter med knopper lige over jordoverfladen. De mest tolerante var tue- 
og tæppedannende og rosetdannende urter med mere eller mindre underjordiske skud, 
knolde og rhizomer. Tilsvarende resultater er fundet i flere andre undersøgelser (Kuss & 
Graefe 1985). 
 
I litteraturen er der desuden beskrevet mange træk ved planterne, der bidrager til at gøre 
dem modstandsdygtige eller sårbare over for slitage. Flexibilitet, sejhed, beskyttet dannel-
sesvæv samt knopper og lav vækst er vigtige træk ved modstandsdygtige arter. Ligeledes 
er styrkevæv, overlappende bladskeder og vækst ved rhizomer (rodskud) typiske træk 
(Kuss & Graefe 1985; Liddle 1997). Af disse karakterer kan nogle desuden udvikle sig til 
sårbare træk. F.eks. vil for meget styrkevæv kunne føre til at strukturer let knækker. En 
enkelt ugunstig karakter er desuden nok til, at en art kan være forholdsvis sårbar. Endelig 
kan det være af betydning for enkeltarters sårbarhed, om de gror alene eller sammen med 
andre arter (Shearman & Beard 1975 i Liddle 1997). 
 
Der er også nogle generelle forskelle mellem bredbladede arter (f.eks. mælkebøtte, bellis 
og løvtræer) og smalbladede arter (f.eks. græsser og orkidéer) med hensyn til deres sårbar-
hed over for slitage. Bl.a. er græsser i flere undersøgelser vist generelt at være mere robu-
ste over for slitage end urter (Adkinson & Jackson 1996; Cole 1995; Liddle 1997; Jensen 
& Nielsen 1999). Liddle 1997 beskriver en typisk udvikling fra forholdsvis høj let græsset 
græsvegetation (alm. hundegræs, alm. draphavre) med få urter uden slitage, over urtedo-
mineret vegetation (vejbred, bellis, mælkebøtte) ved middel intensitet af slitage til græs-
domineret vegetation ved hårdere slitage. 
 
Mosser har lige som højere planter tilpasninger til slitage, og nogle arter af mos er ofte en 
del af vegetationen i områder påvirket af tråd (bl.a. Bayfield 1971 og Liddle 1973 i Liddle 
1997). Nogle arter af mosser klarer sig godt i ustabile, midlertidige habitater eller hårde 
forhold og kan, hvis der er nok nedbør, forventes at trives i trampede spor. Mosser og le-
vermosser kan bl.a. være mere almindelige i trampede spor end i den omgivende vegetati-
on (Strudlar 1980 i Liddle 1997). Andre undersøgelser har vist, at mosser har moderat 
modstandsdygtighed og høje retableringsrater i nogle områder, men en negativ respons i 
andre områder. Forklaringen skal nok søges i forskelle i, hvilken art der er dominerende 
(Liddle 1997). 
 
Mange arter af lav påvirkes negativt af tråd (bl.a. Kardell 1974; Alstrup 1978; Willard & 
Marr 1970 og Bayfield 1971 i Liddle 1997). Laverne er mest sårbare, når de er tørre, mens 
de er mere fleksible, når de er fugtige. En engelsk undersøgelse viser, at dækningsgraden 
af 4 forskellige arter af laver blev reduceret med henholdsvis 22, 16, 10 og 6% nær de mest 
benyttede stier (Bayfield 1971 i Liddle 1997). En amerikansk undersøgelse viste, at der 
efter 300 passager til fods i klitter skete en reduktion i dækningsgraden af laver fra 100 til 
30% (Bowles & Maun 1982 i Liddle 1997). 
 
Planters ’strategi’ i forbindelse med slitage kan være enten resistens (modstandsdygtighed) 
eller resiliens (at komme sig). Kun sjældent har arter begge egenskaber i udpræget grad 
(Cole 1993 i Liddle 1997; Cole 1995). Alternativt har planterne slet ingen ’strategi’ i rela-
tion til slitage og findes ikke, hvor der er slitage. Udviklingen i nogle højlandshedesam-
fund i Skotland, der blev fulgt over 8 år efter eksperimentel slitage, viste, at nogle arter er 
sårbare og lang tid om at komme sig (bl.a. Sphagnum rubellum). Nogle arter af kæruld 
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forblev rimeligt hårdt medtaget, med en forsinket respons, men var kommet sig fuldt efter 
de 8 år, mens andre forblev relativt uskadte undtagen ved de højeste intensiteter af slitage 
og kunne hurtigt erstatte tabt vegetationsdække (tue-kogleaks) (Bayfield 1979 i Liddle 
1997). Nogle arter kan betegnes som tolerante. Dette betyder, at de vedbliver med at eksi-
stere på arealer med megen slitage. Arterne er altså enten meget modstandsdygtige eller 
meget gode til at retablere sig, alternativt begge dele (Cole & Bayfield 1993 i Liddle 1997; 
Cole 1995a; Arnesen 1999). Tilsvarende forhold kan overføres til plantesamfund og vege-
tationstyper.  

4.8.3 Effekter i forhold til biodiversitet 
I en biodiversitetsmæssig sammenhæng har det betydning at forskellige plantearter, plante-
typer og dermed plantesamfund reagerer forskelligt på slitage. Artstallet er vist at stige 
med afstanden til centrum af stier (Dawson et al. 1974 i Liddle 1997). Ligeledes har flere 
forsøg ifølge Liddle (1997) vist, at der ofte først ved let slitage sker en øgning i antallet af 
arter, hvorefter artstallet falder ved hård slitage (se fig. 4.14). Dette passer med økologiske 
teorier om, at der ved moderat stress sker det, at dominerende konkurrencearter delvist 
erstattes af stresstolerante arter, der øger både individ- og artsantal. Ofte er konkurrencear-
terne høje planter, der vokser hurtigt og dermed bortskygger de ofte lavere stresstolerante 
arter. Vækstformen gør altså, at konkurrencearterne ofte er mere sårbare for tråd og slitage.  
 

Skabelse af anderledes og mere va-
rierede fysisk/kemiske forhold både 
i jorden og som følge af ændringer-
ne i vegetationsstrukturen betyder 
også, at nye arter kan indvandre 
(Kuss & Graefe 1985; Liddle 1997). 
Sammenpresning af jorden betyder 
bl.a., at nogle frø spirer bedre end 
andre. Hertil kommer, at mennesker 
gennem deres færden ofte vil med-
bringe frø fra andre områder og 
dermed evt. er med til at ’indføre’ 
nye arter til et givent område (Liddle 
1997). En sådan menneskespredning 
er bl.a. observeret på Rømø. Efter 
afspærring af bilkørsel i et klitområ-
de blev der observeret en markant 
artsfremgang (fra 4 til 19 arter på 1 
år), der tilskrives, at folk nu måtte 
spadsere gennem klitten til stranden 

og derved spredte frø fra tøj, håndklæder, sko m.v. (Johnsen 2001: 2002).  

Figur 4.14. Antallet af plantearter pr. arealenhed som
funktion af den menneskelige slitage. Bemærk at der ved
let slitage sker en øgning i artstallet (efter Liddle 1997). 

 
Stier med let slitage og kanten af stier med hårdere slitage opfylder kravene til en moderat 
forstyrrelse og har derfor en høj artsdiversitet (Liddle 1997). Der kan imidlertid også ske 
det, at sårbare arter simpelthen erstattes af mindre sårbare arter, uden at antallet af arter 
ændres (Chappell et al. 1971 i Liddle 1997), eller at sårbare arter forsvinder, uden at nye 
kan overtage, fordi det er de eneste arter, der kan tolerere de givne fysisk/kemiske forhold. 
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At der er store forskelle på, hvordan forskellige vegetationstyper reagerer på forskellige 
intensiteter af slitage, illustreres af amerikanske undersøgelser. Eksperimentel slitage i 18 
forskellige vegetationstyper med mellem 0-500 passager viste, at nogle af vegetationsty-
perne var mindst 30 gange mere sårbare end andre. Variationerne var både i relation til 
resistens og resiliens. Desuden var de vegetationstyper, der var dårligst til at tolerere en hel 
cyklus med negativ påvirkning fulgt af regenerering, de vegetationstyper, der regenererede 
dårligst, og ikke dem der umiddelbart blev skadet mest (Cole 1995). Kuss & Hall (1991) 
konkluderer efter deres slitagestudier i et skovområde, at ændring i vegetationen bl.a. re-
duktion i vegetationsdække, reduktion i artsdiversitet samt artssammensætning skete alle-
rede efter de første passager af fodgængere. Resultaterne indikerer, at begrænset rekreativ 
brug i en kort periode kan have lige så stor effekt som et øget niveau af brug over en læn-
gere tidsperiode. 
 
Ofte vil ændringer af den naturlige vegetation ikke være ønskelig ud fra et naturforvalt-
ningsmæsigt synspunkt, selv om artstallet evt. øges. Bl.a. har flere værdifulde danske na-
turtyper naturligt lave artstal, og indvandring af andre arter i særdeleshed invasive arter 
dvs. ikke hjemmehørende aggressive arter, vil normalt være uønsket. Det er påvist i flere 
naturtyper, at der sker spredning af bl.a. invasive arter via. stier, ved at frø fra tøj, tasker og 
sko m.v. spredes (Kuss & Graefe 1985; Liddle 1997). En hollandsk undersøgelse i et he-
deområde og et klitområde viste, at der skete en ensretning af vegetationen. I de upåvirke-
de områder var der kun et overlap i arter mellem lokaliteterne på 3%. Efter sammenligning 
af områder i de to forskellige lokaliteter med ens og stigende intensiteter af slitage var 17% 
af arterne fælles. Hertil kommer, at der var en nedgang i antallet af arter unikke for hver af 

lokaliteterne, og at almindelige og 
allestedsnærværende arter tog over 
(se fig. 4.15)(van der Werf 1972 i 
Liddle 1997).  

Figur 4.15. Sammenligning af effekten af menneskeligt
færdsel til fods på to forskellige typer af hollandske
klitområder. Der er en nedgang i andelen af områdernes
unikke arter og en stigning i arter almindelige for begge
områder (efter van der Werf 1972 i Liddle 1997).

 
Taylor et al. 1996 fandt, at der ikke 
var nogen større sammenhæng mel-
lem arter, livsformer og udbredelse 
og forskellige skalaer (i tid og rum) af 
forstyrrelser i form af slitage. Det 
konkluderes på denne baggrund, at 
slitage kun er en af mange miljømæs-
sige faktorer, som de forskellige arter 
reagerer på, og at den relative betyd-
ning af slitage ændres med den rum-
lige og tidsmæssige skala, der under-
søges. 
 

4.8.4 Skov 
Vedplanter har i flere undersøgelser vist sig at være sårbare over for slitage (Bjønness 1981 
og Fremstad 1987 i Arnesen 1999; 98; Adkinson & Jackson 1996; Hammitt & Cole 1998). 
Desuden er træers kimplanter meget sårbare (Waltert et al. 2002).  
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Effekten af friluftsaktiviteter på trærødder hos kimplanter af Bøg og modne bøgetræer blev 
undersøgt af Waltert et al. (2002) i en schweizisk skov. For små bøgeplanter blev det vist, 
at der skete en betydelig skade på både planterne og deres rødder med mycorrhizasvampe. 
Effekten på både bøgekimplanter og førnelaget kunne registreres allerede efter få år med 
rekreativ benyttelse. For modne bøgetræer var der ingen betydelig effekt – biomassen af de 
fine små rødder blev forøget betragteligt, mens svampebiomassen ikke ændrede sig. De 
modne bøgetræer vurderes derfor som værende resiliente over for slitage, mens svampene 
ikke er. Det vurderes dog, at bortslidningen af førnelaget samt effekten på kimplanter og 
mycorrhizasvame på sigt kan føre til effekter på hele økosystemet. 
 
Nyplantede kulturer påvirkedes ifølge en svensk undersøgelse i forbindelse med verdens 
største O-løb ’O-ringen’ kun meget lidt. Efter 3000 løberes passage af en 4 år gl. kultur var 
der synlige skader på 3,6% af træerne, og kun få af disse vurderedes at ville dø. Ved en 
opfølgende undersøgelse i 1986 var der ikke synlige skader på træerne. En undersøgelse 
efter ’O-ringen’ i 1985 viste, at der på et 1 ha stort areal (2500 planter), som blev passeret 
af ca.10.000 løbere, var 5,9% skadede træer og at 0,8% vurderedes at ville dø som følge 
heraf. Ved en opfølgende undersøgelse i 1986 kunne der ikke konstateres skader. Ved na-
turlig foryngelse, hvor planterne ikke står i lige rækker og dermed forholdsvis let kan und-
gås af løberne, kan der muligvis forventes et andet resultat (Weber 1998). 
 
Jensen (1997) gennemførte i maj 1996 en undersøgelse ½ år efter ’Jættemilen’ i 1995 i St. 
Dyrehave i Nordsjælland. Undersøgelsesområdet var passeret 3-4 gange af hver af de 
ca.1000 deltagere. Undersøgelsen konkluderer, at der ikke kan påvises slitage i området. 
Der var kun enkelte steder med blotning af jordbunden samt enkelte steder med knækkede 
grene, maste blade og trampede stubbe. En del af forklaringen er tilsyneladende det tørre 
og varme vejr på løbstidspunktet. Ved normale nedbørsforhold ville der formentlig have 
være flere skader. 
 
Skovbundsvegetation er generelt tilpasset biotoper med en lav grad af forstyrrelse i form af 
græsning og slitage. Dette er bl.a., fordi de er tilpasset skyggefulde forhold og derfor har et 
lavt indhold af støttevæv i blade og stængler. De er derfor mere sårbare over for slitage end 
f.eks. arter på overdrev og hvid klit. Selv om græsser generelt er forholdsvis resistente over 
for mekanisk slid, er skovgræsser det ikke grundet deres oprette vækst og relativt brede og 
bløde blade (Jensen & Andersen 1999). Skovplanters evne til at revegetere er desuden me-
get begrænset (Grime et al. 1987 i Jensen & Andersen 1999).  
 
Jensen & Andersen (1999) vurderer, at det er sjældent at arter forsvinder i skove som følge 
af slitage, men at skoven kan ændre udseende og komme til at se slidt ud. Nedgang i antal-
let af plantearter som følge af slid i skove vil være sjælden evt. med undtagelse af meget 
sjældne arter som orkidéer og vintergrøn m.v. Derimod vil der ofte ske en øgning i artstal-
let, fordi den typiske skovbundsvegetation suppleres med slidtilpassede og almindelige 
arter som f.eks. enårig rapgræs, vej-pileurt, skive-kamille, glat vejbred, hvidkløver, mæl-
kebøtte og alm. rajgræs. Jørgensen (1984) konkluderer om Charlottenlund Skov, at den til 
trods for meget intensivt benyttelse til rekreative formål stadig er af ret høj botanisk værdi. 
Hensigtsmæssig drift og pleje vurderes at være en del af årsagen. 
 

 115



En anden effekt af friluftsaktiviteter i skove kan være indsamling af brænde. En ameri-
kansk undersøgelse viser, at det primært er brænde af middel størrelse der indsamles (Hall 
& Farrell 2001). De økologiske effekter kendes imidlertid ikke. 

4.8.5 Eng og mose 
En norsk undersøgelse (Sølendet i det centrale Norge) af slitage i et rigkær over en 15 årig 
periode viser, at den udstrakte vegetation på tykke tørvelag og med stagnerende grundvand 
er mere sårbar end randvegetationen. Reduktionen i vegetationsdækket var betydeligt over 
50% i de eksperimentelt trampede stier (ca. 100 passager pr. år i 5 år). Desuden var der en 
nedgang i antallet af arter. De fleste vedplanter og urter var ikke tolerante. Urter som tor-
mentil, djævelsbid og nordisk fjeldskær var kraftigt reduceret i dækningsgrad og antal. 
Også arterne fåkapslet star og blåtop var sårbare. De få tolerante arter, eller arter som eks-
panderede under slitagen, var generelt konkurrencesvage alpine arter, der drog fordel af 
den nye habitat med lys og plads. Der blev ikke registreret typiske pionerarter i sporet, og 
den overlevende flora var et udvalg af den eksisterende flora.  De fleste mosser blev regi-
streret i kanten af sporene. Regenereringen var langt fra fuldendt efter de 15 år. Vegetatio-
nens retablering vurderes at tage flere årtier. Det konkluderes, at kærvegetationen havde en 
lav tolerance over for slitage, da både modstandsdygtighed og retablering var lav. Især de 
mest våde områder var kraftigt påvirket af tråd, både tørvelag og vegetation. I relation til 
den lave regeneration argumenterer Arnesen for, at den optrådte tørv sandsynligvis var for 
våd og uegnet for mange af de oprindelige arter selv efter mange års ophør af slitagen. 
Desuden vurderes det, at ekspansionen af bl.a. nogle mosser samt andre arter, har sinket 
genindvandringen af andre arter (Arnesen 1999). 
 
Arnesen (1998) har også undersøgt eng- og hedearealer i Sølendet i Midtnorge over en 5 
årig periode. Også her blev der registreret en nedgang i vegetationsdække og vegetations-
højde samt en betydelig nedgang i artsdiversitet og biomasse. Det blev fundet, at fugtige 
engarealer og lavdomineret hede var mere sårbare over for slitage end tørre engarealer.  
 
Svenske undersøgelser efter et større løb (O-ringen på Gotland, 1977) viste, at der flere 
steder var større nedtrampninger i mose og engområder. Dette gik bl.a. hårdt ud over nogle 
orkidéer. Undersøgelser i 1986 i samme område viste, at der havde været en fremgang for 
områdets sjældne orkidéarter. Dette menes at skyldes, at optrampningen har været med til 
at ændre jordbunds-, lys-, fugtigheds- og temperaturforholdene og dermed igangsat en spi-
ring af jordens frøbank (Weber 1998). 
 
Moeslund & Pinnerup (1984) har undersøgt forskellige trusler mod søer og moser i hoved-
stadsregionen. Anlæg i forbindelse med friluftsliv og slitage på vegetationen blev kun kon-
stateret i et mindre antal moser. Typisk var der tale om spejderhytter og jagthytter og i få 
tilfælde flugtskydebaner og fodringspladser for vildtet med slitage i den forbindelse. Gra-
vede andedamme er registreret i en del moser. Bl.a. blev der registreret en andedam i et 
ekstremrigkær med melet kodriver og rust-skæne. Det konstateres at stianlæg i moser, der 
fungerer som nærrekreative områder, i visse tilfælde kan have en negativ effekt på mose-
vegetationen.  

4.8.6 Hede og overdrev 
Voigt (1984) vurderer at vegetationstypers sårbarhed over for slitage øges med aftagende 
næringsindhold i jorden. På denne baggrund vurderes f.eks. sandskægshede at være mere 
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sårbar end tørt overdrev. Laver og lavheder, specielt på klippegrund, vurderes at høre til de 
mest følsomme vegetationstyper i Danmark (Voigt 1984; Løjtnant 1983). 
 
Nogle af de sårbare vegetationstyper, som fremhæves i norske og svenske undersøgelser, 
er også næringsfattige jorde med lavbevoksning. Nogle lavtyper er 20-30 år om at udvikle 
planteindivider, og svenske undersøgelser (Svensk Orienteringsforbund i Weber 1998) har 
vist, at der stadig kan konstateres vegetationsskader 24 år efter et orienteringsløb.  
 
Nogle hedearealer er påvist at være temmelig følsomme over for slitage, men regenererer 
til gengæld villigt, hvis de ikke er for gamle og får ro (Voigt 1984). Menneskelig slitage på 
en atlantisk hede i Frankrig blev undersøgt af Gallet & Rozé (2002). Tørre samt fugtige 
hedearealer viste sig begge at være mere tolerante over for slitage om vinteren end om 
sommeren. Tør hede viste sig generelt at være mere tolerant over for slitage end fugtig 
hede. Den tørre hede var primært resistent, mens den fugtige hede var mere resilient. Om 
sommeren var begge hedetyper mere sårbare efter regnvejr end under tørvejr. Da fugtige 
hedearealer om vinteren har en meget lav resistens men en meget høj resiliens, er denne 
vegetationstype tidligere blevet betegnet som havende en lav resistens. Fugtige hedearealer 
kan imidlertid pga. den høje resiliens være ganske tolerante over for slitage. 
 
I hovedstadsregionen konstaterer Moeslund & Pinnerup (1984) at almindelig slitage i for-
bindelse med friluftsliv er konstateret i relativt flere tilfælde på heder og overdrev end i 
moser og på strandenge. Årsagen menes bl.a. at være, at en del af lokaliteterne ligger nær 
sommerhusområder. 

4.8.7 Kystvegetation 

I en dansk undersøgelse af 5 kystøkosystemer: Naturlig marsk, naturlig klit, menneske-
skabt klit og to menneskeskabte strandenge, der var udsat for slitage fra mellem 1815-3630 
passager pr. år, fandt Andersen (1995), at det totale antal af de forskellige plantearter, arts-
diversiteten og det totale vegetationsdække var signifikant reduceret. Enårige arter og arter 
med rhizomer og underjordiske knopper (Hemicryptofytter) blev væsentligt reduceret, 
mens arter med overvintrende dele under jorden (geofytter) var uden påvirkning. Klitøko-
systemerne var mest sårbare, strandengene var sårbare i middel grad ,og marskvegetatio-
nen var mest resistent over for menneskelig tråd. Det konkluderes, at det eksisterende ni-
veau af færdsel ikke har en ødelæggende effekt på de 5 økosystemer, men at der ved et 
øget publikumspres muligvis vil opstå tab af vigtige arter samt ødelæggelse af vegetations-
dækket med erosion til følge. Frederiksen (1977) fremhæver hjælme som den mest hårdfø-
re art i klitterne ved Skallingen men vurderer, at turistslitage alligevel tydeligt har blotlagt 
områder eller har reduceret plantedækket, samt at dette kan betyde øget sandflugt. 
 
Amerikanske undersøgelser af klitvegetation viser, at alle de undersøgte niveauer af slitage 
førte til en nedgang i artsdiversiteten. Det totale vegetationsdække var kun reduceret væ-
sentligt ved de hårdeste slitageniveauer. Hvor længerevarende moderat slitage ikke havde 
haft effekt på plantedækket, blev en art af hjælme favoriseret på bekostning af mere føl-
somme arter. Resultaterne indikerer, at længerevarende slitage har medført en ekspande-
ring af forklittens plantesamfund og en indskrænkning i udbredelsen af klitvegetationen 
mellem for-klitten og bag-klitten (Mcdonnell 1981). 
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Hyldgaard (1981-82) undersøgte hvid og grå klit på Skallingen mht. deres evne til at 
komme sig (resiliens) efter slitage. Resultaterne viser, at dominerende vækstformer og 
mønstrene i den regenererede vegetation hænger sammen. Væksten af overjordiske dele 
fører til tiltagende regenerering i højden, mens underjordisk vækst ved rhizomer fører til 
regenerering langs jorden. 1 år efter ophør af slitage var der sket regenerering af en del af 
vegetationen, men der var stadig en større procentdel af vegetationsløse områder. Helt bare 
områder var længere om af regenerere end områder med veletableret vegetation.  
 
En undersøgelse af et ugræsset walisisk marskområde (420 m2) med længerevarende (48 
år) lavt slitageniveau som følge af studentergrupper viste, at den ellers dominerende art 
stilkløs kilebæger blev reduceret i antal og erstattet af et øget antal af lavtvoksende salttå-
lende arter. Diversiteten i vegetationen er som følge heraf øget, og antallet af forskellige 
plantesamfund er også øget. Det konkluderes, at marskvegetation er relativt modstandsdyg-
tig over for slitage sammenlignet med andre kystøkosystemer. Desuden konkluderes det, at 
marskvegetation har en høj resiliens (Headley 1999). 
 
I en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse (Moeslund 1994) meldte amterne tilbage, at 
den øgede brug af naturen ikke er en trussel mod botaniske lokaliteter eller plantearter, 
men at der lokalt er slitageproblemer langs den jyske vestkyst samt på Anholt (Lichen ve-
getationen i Ørkenen). I Danmark antages det endvidere at 35% af  klitarealet er tabt til 
skovrejsning og anlæg til friluftsliv (Jensen 1994). 

4.8.8 Søer, vandløb og kystnære vandområder 
Der er lavet flere undersøgelser af kanosejlads på åer i relation til slitage af plantevæksten 
langs åerne og i selve åerne. Undersøgelser i Gudenåen 1979 viste, at kanosejlads næppe 
har større indflydelse på plantevæksten. Dette blev bekræftet i en undersøgelse gennemført 
i 1980. Resultatet var her at grødeskæring har dominerende indflydelse (Friluftsrådet 
1991). 
 
Også motorbådssejlads på kanaler er påvist at have effekt på bredvegetationen pga. bølge-
påvirkning og erosion af rødder (Haslam 1978 i Liddle & Scorgie 1980). Af meget sårbare 
arter fremhæves krybhvene, tornfrøet hornblad og alm. vandpest. Andre sårbare arter er 
arter af vandstjerne, lodden dueurt og engforglemmigej. 
 
Rees & Tivy (1978) undersøgte friluftsaktiviteters (primært løbere og fodgængere) effekt 
på skotske søbredder i zonen mellem gennemsnitlige sommervandstand og højeste vinter-
vandstand. De viste, at der er forskel på effekten mellem undervandsvegetationen, og den 
vegetation der vokser op over vandet. Den førstnævnte er mere udsat for kraftige, men 
spredte effekter, mens sidstnævnte var udsat for kraftig koncentreret lineær brug. I begge 
tilfælde sker der en nedgang og sandsynligvis eliminering af dominerende arter ved de 
højeste niveauer af slitage. Men det berørte areal er langt mindre for den vegetation, der 
vokser op over vandet. Vegetationssamfund som lobelia, strandbo, tagrør og høj sødgræs 
var sårbare over for slitage, mens bl.a. liden siv og Næb-star havde en lav modtagelighed 
over for skader. 
 
Rekreativ brug langs bredden af søer og vandløb er påvist at føre til ændringer i vegetatio-
nen både som følge af slitage og bevidst rydning af bl.a. lystfiskere (Liddle & Scorgie 
1980; Müller et al. 2003). Høj bredvegetation bestående af bl.a. høj sødgræs og tagrør ud-
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skiftes typisk af lav vegetation bestående af bl.a. alm. rajgræs, eng-rapgræs, vejbred og 
alm. pileurt. En engelsk undersøgelse viste at 30% af vegetationen ved en adgangssti til en 
flod ændrede vegetationen på denne vis – 20% var ændret 300 m længere væk (Liddle & 
Scorgie 1980). Artsdiversiteten kan typisk øges på denne vis, men opsplitter også en sam-
menhængende habitat i flere små habitater (Liddle & Scorgie 1980; Müller et al. 2003). 
Ved intensiv rekreativ brug er det observeret, at hele plantesamfund nær floder ændres. 
Tyske undersøgelser langs en flod nær Berlin viste, at let slitage gav plads til flere arter af 
enårige planter og kort-levende arter, særligt hvor bredden var græsset eng. Men rørvegeta-
tionen forsvandt ved intensiv brug især ved badning. Dette førte til omfattende brinkerosi-
on og 31% af rørvegetationen på det undersøgte stykke af floden forsvandt i løbet af en 5 
årig periode (Sukopp 1971 i Lidle & Scorgie 1980). 
 
Rees & Tivy (1978) konstaterer, at trampestier frembragt af lystfiskere og fuglekiggere 
langs skotske søer typisk var i overgangszonen mellem to plantesamfund. Vegetationen 
bestod typisk af arter af tagrør, rørgræs, høj sødgræs og stararter. På let befærdede stier var 
disse arter stadig tilstede, men på mere befærdede stier blev de erstattet af bl.a. arter af 
hvene, arter af rapgræs, vandpileurt, alm. pileurt og arter af forglemmigej. De hårdt tram-
pede stier bestod mest af bare flader med mudder eller jord og enkelte ruderale arter, dvs. 
arter som er almindeligt forekommende på forstyrrede arealer.  
 
Liddle & Scorgie (1980) vurderer, at produktiv bredvegetation generelt vil have en større 
tolerance over for friluftsaktiviteter end habitater med lav produktivitet, men at det sand-
synligvis også afhænger meget af, hvilke arter der er dominerende. Det fremhæves i øvrigt, 
at faunaen formodes at være mere følsom over for friluftsaktiviteter end floraen. 

4.8.9 Sjældne danske arter 
Der er flere danske arter på rød- og gullisten, hvor mekanisk slid eller indsamling er påført 
som negative faktorer. Det betyder ikke nødvendigvis, at de er i tilbagegang eller truede og 
sårbare primært som følge af disse faktorer, men de er dog vurderet at være så betydelige, 
at de opføres. Endvidere vil det ikke nødvendigvis i alle tilfælde være slitage som følge af 
friluftsaktiviteter. I det følgende gennemgås kort de forskellige plantegrupper (se også bi-
lag 3). 

4.8.9.1 Karplanter 
En enkelt gullistet art ud af 87 er bl.a. påvirket negativt af slitage, nemlig tvepibet lobelie, 
der vokser i naturligt næringsfattige søer. 9 rødlistede karplantearter er bl.a. negativt påvir-
ket af slitage: krum star, strandvortemælk, klitøjentrøst, trekløftalant, gulgrøn brasenføde, 
sortgrøn brasenføde, norsk pileurt og krybende ranunkel. Heraf er 3 knyttet til næringsfat-
tige søer, 2 til sten- og sandstrande, 1 til kyster, 1 til åbne overdrev og 1 til kratbevoksede 
overdrev samt skovbryn og skovlysninger. 3 rødlistede arter er kun muligvis negativt på-
virket af slitage (bjergulvefod (sten og sandstrande), knælæbe (løvskov og gammel skov) 
og strandpileurt (sten og sandstrande). For 3 af arterne (hestetunge, krum star og klitøjen-
trøst) er slitage den primære negative påvirkning. For knælæbe og strandpileurt er slitage 
påført som en mulig primær negativ faktor (Stoltze & Pihl 1998: 1998a). 
 
For 15 rødlistede arter er samlevirksomhed påført som negativ faktor. Samling som sekun-
dær negativ faktor er påført for 7 arter: poselæbe, riddergøgeurt, stilkmånerude, bakkegø-
geurt, ugrenet edderkopurt, klitøjentrøst og vårkobjælde. Samling er den primære negative 

 119



faktor for 8 arter: bjergmelbærris, skrueaks, hørbladet nålebæger, strandvortemælk, skjold-
bregne, nordisk radeløv, strandhornskulpe, spydbladet skjolddrager (Stoltze & Pihl 1998). 
For de 2 gullistede arter rundfinnet radeløv og vårkobjælde er samlevirksomhed påført som 
henholdsvis primær og sekundær negativ faktor (Stoltze & Pihl 1998a). 

4.8.9.2 Laver 
5 rødlistede laver har bl.a. slitage påført som negativ faktor. Der er i alt 574 lavarter, heraf 
er 81 ikke fundet i dette århundrede, optaget på rødlisten. De 5 arter, der vurderes bl.a. at 
være påvirket af slitage, er knyttet til henholdsvis kalksten, gammel skov, klitter og kyster, 
klitter og kalksten. For 3 af arterne (kalk-hulfrugtlav, gulgrøn krølhårslav og Lecanora 
achariana) er slitage den primære negative faktor og for Stor sæklav er samling den primæ-
re negative faktor (Stoltze & Pihl 1998). 

4.8.9.3 Svampe 
Tre gullistede svampearter25 knyttet til klitter og til dels strandoverdrev og 12 rødlistede26 
primært tilknyttet klitter, men også strandoverdrev, to til skov og to til åbne overdrev, vur-
deres at være negativt påvirket af slitage, især menneskelig slitage ved færdsel til fods. Den 
nærmere baggrund for vurderingen er ikke beskrevet. Det er påfaldende at kun 3 ud af 12 
arter knyttet til klitter ikke har slitage som negativ faktor. 5 ud af 9 rødlistede svampearter 
knyttet til strandoverdrev er bl.a. påvirket negativt af slitage. For 9 af de rødlistede arter er 
slitage påført som den primære negative faktor og for rynket klokkemorkel er samling på-
ført som den primære negative faktor (Stoltze & Pihl 1998: 1998a). 

4.8.9.4 Plukning og opgravning 
Ud over effekterne af slitage som er beskrevet ovenfor kan der også lokalt være en effekt 
af at der plukkes eller opgraves planter. Plukning er sammenlignet med opgravning langt 
mindre alvorlig for individernes overlevelsesmuligheder idet såvel knold som grundblade i 
reglen forbliver på voksestedet (Wind 2002). Moeslund (1994) har bl.a. via spørgeskemaer 
foretaget en landsdækkende undersøgelse af omfanget. Fyns og Ringkjøbing Amter næv-
ner indsamling af strand-mandstro som et problem og på Rømø kendes eksempler på 
’kommerciel’ indhøstning af engelskgræs. På Møn er der fra 1983/84 til 1993 foretaget 
optællinger og registreringer af opgravninger. Der blev i perioden årligt opgravet 25-80% 
af alle blomstrende horndragere på den ene af de to lokaliteter, hvor den findes. Storblom-
stret hullæbe forekommer også på Møn. I 1989 blev 2 uf af 7 opgravet, og i 1990 blev den 
enlige plante opgravet (formentlig af samlere). Halvdelen af bestanden af pukkellæbe blev 
opgravet i 1989, og én plante blev opgravet i 1991. Stor gøgeurt opgraves og plukkes i 
klart størst omfang, men den optræder talstærkt i områder, der ikke besøges af turister. 
Konklusionen på undersøgelsen på Møn er, at bestandene klarer sig trods opgravningerne, 
men at gentagne opgravninger af horndrager kan være en trussel for arten på den ene loka-
litet. Sammenfattende for hele undersøgelsen konkluderes det, at opgravninger er et mindre 
problem. Der er endvidere ikke konstateret tilfælde af orkidéopgravninger på orkidélokalite-
terne i 2000 (Wind 2002). 
 

                                                 
25 Klitchampignon, rosenbladet mælkehat og håret jordtunge. 
26 Mørksporet skivebold, liden skivebold, sandravsvamp, frynset stilkbovist, furet stilkbovist, rynket klokke-
morkel, klitrødblad, Entoloma rusticoides, navlestjerneblod, klitbarkhat, Trichoglossum walteri og vin-
terstilkbovist. 
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4.8.10 Opsummering 
Slitage på ve-
getation er i det 
store hele be-
grænset til re-
gistreringer af 
slid på stier og 
ved parke-
ringspladser i 
forskellige na-
turtyper samt 
enkelte under-
søgelser i for-
bindelse med 
O-løb. Disse 
slitageundersø-

gelser er der til 
gengæld mange 
af, og der er 
registreret kort- 
og langsigtede 
ændringer på 

både individ, populations og samfundsniveau. Der er også foretaget undersøgelser af jord-
bund og jordbundsorganismer samt fysisk/kemiske forhold – altså økosystemundersøgelser 
på mikroniveau. Der er ikke foretaget undersøgelser på større økosystem- og landskabsni-
veau, og der er ikke foretaget undersøgelser af proportionerne af ødelæggelser af forskelli-
ge vegetationstyper som følge af slitage. 

Figur 4.16. Teoretisk model for effekterne af slitage på vegetation og jordbund.
Bemærk de mange cykliske og tilbagevirkende sammenhænge mellem vegetation
og jordbundsforhold (efter Liddle 1997). 

 
Det kan på baggrund af flere undersøgelser konkluderes, at påvirkningen af planter afhæn-
ger meget af størrelse og typen af den rekreative belastning. Friluftsaktiviteter reducerer 
typisk den gennemsnitlige plantehøjde- og tæthed og ændrer de fysisk/kemiske betingelser 
så nogle arter forsvinder mens nye arter kan indvandre. Bl.a. langsomt voksende vegetation 
på lichenheder og i næringsfattige søer er påvist at være sårbar. Sandflugt i forbindelse 
med slitage i klitområder forøger effekten ud over påvirkningen af vegetationen på stien, 
men omfanget er ukendt. Ligeledes er omfanget og effekten af sandflugtbekæmpelse for at 
bevare rekreative anlæg som stier og parkeringspladser dårligt kendt. 
 
Der kan opstilles fem hovedprincipper for hvordan planter (og jordbund) reagerer på fri-
luftslivets påvirkning (efter Kuss et al. 1990): 
1. Friluftslivet kan påvirke planterne og jordbunden direkte eller indirekte; det samfund 

der opstår som følge af påvirkningen vil bestå af plantearter der er særligt tilpasset den 
aktuelle påvirkning. 

2. Graden af påvirkning eller slitage kan både være afhængig og uafhængig af friluftsin-
tensiteten. 

3. Forskellige plantearter og forskellige jordbundstyper varierer i hvor sensitive eller 
modstandsdygtige de er over for friluftslivets påvirkninger. 

4. Responsen fra planter og jordbund på en påvirkning er afhængige af faktorer i det om-
givende miljø og  samt genetiske eller artstypiske forhold. 
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5. Typen og omfanget af påvirkning varierer med typen af friluftsaktivitet og hvordan 
denne gennemføres. 

 
Effekten af friluftsaktiviteter på planter er i øvrigt stærkt begrænset og er i biodiversitets-
mæssig og økologisk henseende primært knyttet til bevidst eller ubevidst beskadigelse af 
små lokale populationer af sjældne arter. Slitage og erosion som følge af større O-løb samt 
mountainbikere og ryttere har kun lokalt en betydning. Kanosejlads har selv på den meget 
befærdede Gudenå kun en meget lille effekt på vegetationen. Derimod har massive fodrin-
ger som jagtforbedrende foranstaltning ændret den økologiske balance i mange småsøer og 
derved skadet planter. 
 
Rekreative anlæg som stier og parkeringspladser betyder naturligvis en fjernelse af vegeta-
tionen, men omfanget er begrænset og i øvrigt minimalt ift. øvrige anlæg. Effekterne på 
vegetationen af anlæggelse og drift af golfbaner foreligger der ikke større undersøgelser af, 
heller ikke for effekten af dræning og grundvandssænkning i forbindelse med sommerhus-
byggeri.  

4.9 Jord 

Den generelle påvirkning af jordbunden ved forskellige former for friluftsliv vil være 
komprimering og erosion. 

4.9.1 Erosion 
En lang række udenlandske undersøgelser påviser erosionsskader som følge af friluftsliv 
(Liddle 1997). Om erosion konkluderer Liddle 1997 at friluftsaktiviteter kun har en lille 
effekt sammenlignet med naturlig erosion. Dog kan erosion af æstetiske grunde være vigtig 
i rekreative områder. Det konkluderes i øvrigt, at ryttere skaber mere erosion end motor-
cykler og 16 gange mere bar jord end fodgængere. Særligt på skrånende terræn opstår der 
erosion.  
 
Særligt på skrænter vil erosion kunne være et synligt problem, mens der ved intensiv færd-
sel ofte vil ske en nedslidning af det øverste førne- og råhumuslag. Ligeledes vil det øver-
ste lag mineraljord blive slidt (Liddle 1997; Jensen & Andersen, 1999). Effekten af kom-
primering er en række fysiske, kemiske og hydrologiske følgevirkninger, som alle kan ha-
ve en forstyrrende effekt på både flora og fauna (Jensen & Andersen, 1999).  
 
Sandflugt kan være en effekt af at klitvegetationen bortslides som følge af friluftsmæssig 
brug, og friluftsmæssig brug er den hyppigste årsag til nedslidning af vegetationen på den 
jydske vestkyst. Samtidig fører friluftsanlæg og faciliteter (sommerhuse, veje, p-pladser 
mv.) også til at sandflugten bekæmpes (bl.a. ved udlægning af flis og halm, nedsætning af 
fyrregrene og plantning af hjælme) og dermed at klitternes dynamik begrænses. I større 
skala hindrer man flere steder tilbagerykningen af klitten for at beskytte sommerhusområ-
derne med det resultat, at klitterne bliver stejlere og vanskelige at holde stabile. Endelig er 
der fra Tversted Strand eksempler på, at den naturlige klitdannelse på stranden bortgraves 
for at genetablere kørsels- og parkeringsmuligheder (Jensen 1994). 
 
I 1980 og 81 blev der udført undersøgelser på den øvre del af Gudenåen for at belyse for-
hold vedr. brinkerosion og bredzonevegetation. Mht. kanosejlads viste undersøgelserne, at 
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stort set alle åslyngninger på den 3 km lange strækning havde spor efter påsejlinger. Den 
hårdest belastede station menes at have været påsejlet ca. 3500 gange i 1980  og den 
mindst belastede ca. 550 gange. Undersøgelserne tyder på, at kanopåsejling øger erosionen 
væsentligt med 50-100% med en basiserosion på ca. 4½ cm over 15 mdr. Hertil kommer, 
at der blev fundet overensstemmelse mellem mængden af opslemmet materiale i åen (fast-
stofforurening) og antallet af kanosejlere. Den maksimale konc. af opslemmet materiale 
blev opmålt til at være 5-6 gange større end niveauet om morgenen før første kanopassage 
(Vejle Amtskommune, 1985). 

4.9.2 Kompaktion 
Kompaktion som følge af færdsel er også registreret i flere forsøg (Liddle 1997). Denne 
kompaktion har igen stor betydning for planter og jordbundsorganismer, fordi de fysiske 
og kemiske forhold i jorden ændres (Liddle 1997). Komprimering påvirker planterødder-
nes vækstmuligheder, fordi porøsiteten i jorden bliver mindre. Den mindre porøsitet kan 
også medføre vandmætning og mindre nedsivning samt større overfladeafstrømning (Lidd-
le 1997). Dermed bliver iltningen af jorden også besværliggjort, og der kan opstå forhold 
med iltmangel. Anaerobe forhold kan igen betyde ændringer i pH samt reduktion og der-
med mobilisering af uorganiske forbindelser som jern- og mangan(oxy)hydroxider (Jensen 
& Andersen, 1999). 
 
Den mikrobielle aktivitet og diversiteten af mikroorganismer i jorden bliver som følge af 
de mange ændringer i de fysisk-kemiske forhold mindre, hvilket kan påvirke næringsstof-
forhold og tilgængelighed (Craul, 1994 i Jensen & Andersen, 1999). Der vil altså – ud over 
ændringerne i urtevegetationen som følge af mekanisk slid, dårlig rodvækst og mindre 
vandtilgængelighed - være tale om en betydelig forstyrrelse og ændring af jordbundens 
økosystem i de områder, hvor komprimeringen er massiv. Også eventuelle træers vækst 
påvirkes negativt af komprimeringen (Randrup 1996). Nogle af de forhold, der er med til at 
bestemme hvor følsomt et område er mht. erosion og komprimering, er jordart, jordbunds-
type, jordens aktuelle vandindhold, bevoksningstæthed, rodtæthed og terrænhældning (Jen-
sen og Randrup 1997; Jensen & Andersen, 1999). 

4.9.3 Stidannelse 
Erosion og kompaktion er koncentreret i de områder, hvor der færdes forholdsvis mange 
dyr og/eller mennesker, og hvor bundvegetationen derfor er slidt ned og mineraljorden 
blotlagt. Der kan opstå forskellige stimønstre alt efter hvilke friluftsaktiviteter der domine-
rer, og hvilke naturområder der er tale om. Tre hovedtyper kan normalt erkendes: Parallelt 
stimønster (korteste vej fra a til b, evt. langs klitter, hegn o.lig.), Radialt stimønster (f.eks. 
punktformede attraktioner der tiltrækker folk fra det omkringliggende område), og vifte-
lignende stimønster (f.eks. ud fra en p-plads til et større naturområde)(Ballegaard 1994). 
 
De menneskeskabte stisystemer er undersøgt i Egebjergene ved Jonstrup Vang, som er en 
meget besøgt løvskov på moræneler (Jensen & Jensen 1997). Analysen viser, at stilængden 
er fordoblet på 15 år (fra 1982-1997) og at stitætheden i 1997 var ca. 230 m/ha og udgør 
dermed ca. 1 ha ud af undersøgelsesområdets 30 ha (Jensen & Jensen 1997). Der sker altså 
en fremadskridende nedslidning med det aktuelle besøgstal. Udviklingen i stimønstret viser 
at stilængden særligt øges i en zone hvor der er en markeret løberute samt i en rekreativ 
zone langs skovgrænsen. Friluftslivet overtager desuden ofte stier dannet i forbindelse med 

 123



skovarbejde. Lav stitæthed blev observeret i vådbundsområder og områder med tæt under-
skov (Jensen & Jensen 1997). 
 
På samme lokalitet er påvirkningen af jordbunden undersøgt. Bl.a. viser undersøgelsen at 
det øverste lag mineraljord oftest slides væk, at gennemtrængeligheden for rødder mind-
skes, at jordens evne til at optage vand reduceres og at der ofte dannes en skorpe på 1-5 cm 
tykkelse på stien. Skorpedannelsen virker som et låg og hæmmer ilt- og CO2-diffussionen 
til og fra jorden. Slidpåvirkningen bliver særlig kraftig og tydelig på skråninger. Resultatet 
er bl.a. at plantevækst og -succession på og nær stierne påvirkes med vegetationsændringer 
og nedgang i artsdiversitet til følge (Jensen og Randrup 1997). 
 
En undersøgelse af udviklingen i markveje over de seneste 50 år i fire områder af Vejle 
Amt viser en stor tilbagegang. I de fire områder er der en tilbagegang i den samlede stræk-
ning af markveje på 40-51%. Kun få steder var der etableret nye stier og en stor del af de 
forsvundne stier førte til forskellige typer naturområder og fjerntliggende marker (Højring 
1998). 
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5 Diskussion & konklusion 
I dette kapitel konkluderes der samlet på den eksisterende viden og vurderinger om de na-
turmæssige effekter af friluftsliv. Udgangspunktet er beskrivelserne under kapitel 2, 3 og 4. 
Teori og vurderinger vil blive sammenstillet med undersøgelsesresultater fra ind- og ud-
land for at nå frem til en række konklusioner om effekterne af friluftsaktiviteter på Dan-
marks natur. Undersøgelser gennemgået i kapitel 4 opfatter vi som brikker (hvoraf der 
endnu mangler mange) i et større puslespil. Disse brikker kan kun sættes sammen og bru-
ges i praksis, hvis man vurderer disse i lyset af teori og viden opnået gennem andre økolo-
giske undersøgelser (kapitel 2), samt viden om naturen og friluftsaktiviteterne i det område 
man ønsker at beskrive (kapitel 2 + 3). Det er det dette kapitel vil forsøge. 
 
Konklusionerne vil efterfølgende være udgangspunkt for en diskussion af betydningen for 
efterlevelsen af internationale konventioner og direktiver samt nationale naturmålsætninger 
og naturkvaliteter. Der vil også være en diskussion af friluftsaktiviteternes relative betyd-
ning (proportionsdiskussion) samt metodekritik. 

5.1 Undersøgelsernes type og omfang 

Det kan konstateres, at der er en lang række problemer knyttet til at undersøge effekterne 
af friluftsaktiviteter på naturen. Problemerne ved at vurdere graden af forstyrrelse samt 
konsekvenserne heraf bunder i høj grad i at de biologiske systemer er meget komplicerede. 
Dette er nok bl.a. årsagen til, at kun få undersøgelser forsøger at se på effekten af de sam-
lede friluftsaktiviteter i et område på alle økologiske niveauer på både kort og lang sigt. 
Samtidig er der også metodiske problemer, især hvor forstyrrelsen har effekt på en mere 
indirekte måde f.eks. ved at reducere dyrenes ressourcer i form af føde eller redepladser. 
Typisk sker det enten gennem observationer af fordelingen af dyr før og efter forstyrrelse 
eller ved at sammenligne antallet af dyr på forskelige lokaliteter med forskellige grader af 
forstyrrelse. Grundlæggende er ulemperne ved disse metoder, at dyrenes ændrede fordeling 
kan være midlertidig, og at det ofte ikke vides hvor mange dyr der ville være på de enkelte 
lokaliteter uden forstyrrelse. 
 
For en lang række arter og naturområder mangler der desuden en diskussion i forhold til 
forvaltningsmæssige problemstillinger og målsætninger, og den eksisterende viden er kun i 
begrænset omfang sat i relation til den faktiske nationale og lokale friluftsmæssige situati-
on. Der er heller ikke lavet undersøgelser og vurderinger af effekternes reelle landsdæk-
kende omfang, og ofte er det vanskeligt at adskille effekterne af friluftsliv fra den generelle 
effekt af urbanisering og øvrige menneskelige aktiviteter. 
 
Boks 5.1.: Metoder og hovedtyper af forsøg og undersøgelser 
• Adfærdsobservationer (bl.a. registrering af flugtafstand, flugtdistance og varighed in-

den dyret vender tilbage til sit aktivitetsområde). 
• Målinger af hjerteslagfrekvens og stresshormoner 
• Beregninger af øget energiforbrug og energibudgetter 
• Undersøgelser af øget dødelighed af æg og unger ved forstyrrelse 
• Optællinger og vurdering af årsager til arts- og populationsændringer (f.eks. efter ud-

pegning til reservater eller ændringer i rekreativ brug) 
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• Undersøgelser af slitage af vegetation (registrering af slidmønstre og plantedæknings-
grad) 

• Undersøgelser af vegetationssammensætning og morfologi som følge af fodgængertra-
fik (ved aktiv påvirkning (forsøg) og registrerende) 

5.1.1 Hvilke undersøgelser dominerer? 
Litteraturen, især den udenlandske, er præget af undersøgelser af forskellige frilufttypers 
direkte forstyrrende effekter ofte som eksperimenter. Kun få undersøgelser har et årsags-
orienteret udgangspunkt, altså registrering af et økologisk problem eller fænomen der så 
søges forklaret gennem registreringer og analyser af økologiske forhold og menneskeskab-
te forandringer bl.a. forårsaget af friluftsaktiviteter. 
 
Konsekvensen kan være at der opnås et skævt og ufuldstændigt billede af friluftsaktivite-
ters faktiske effekter på naturen. Bl.a. vil situationer hvor friluftsaktiviteter ikke har en 
effekt af betydning være dårligt belyst. Årsagen hertil er også at kun få undersøgelser tager 
udgangspunkt i de enkelte eller samlede friluftsaktiviteter i et område, og så undersøger 
deres effekt herunder additive effekter. Udgangspunktet er som oftest enkelte dyre- eller 
plantearter eller vegetationstyper og der fokuseres oftest på formodede konfliktområder 
eller blot biologiske forhold og indvirkninger. F.eks. er mange forsøg med slitage gennem-
ført for at eftervise processer i plantesamfundet (f.eks. intraspecifik konkurrence) eller en-
keltindivider (f.eks. fysiologiske ændringer). 

5.1.1.1 Samlet vurdering af vidensniveau 
Det er vores vurdering at der mangler undersøgelser af langsigtede konsekvenser på alle 
økologiske niveauer. Ligeledes mangler der undersøgelser der måler effekten af de samle-
de menneskelige aktiviteter, f.eks. effekten af skovdrift og friluftsliv, men også sammen-
holder disse forhold med økologiske faktorer som fødegrundlag og redemuligheder. Hertil 
kommer, at der synes at mangle en sikring af en kontinuerlig indsamling af viden om om-
fanget og karakteren af friluftsliv i Danmark.  
 
Generelt er det vores vurdering at den eksisterende viden på en lang række områder, ikke 
er tilstrækkelig til at kunne bruges konkret i forvaltningen. En ’bedste viden’ eller ’sund 
fornuft’ vil altid være et vigtigt element i naturforvaltningen, men ift. friluftslivet er det 
ofte næsten det eneste redskab. Faren er at man er over-forsigtig og unødigt restriktiv i 
visse situationer og, at der i andre tilfælde måske forvaltes for lempeligt. 
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Boks 5.2.: Eksisterende videnskabelige undersøgelser og ekspertvurderinger, som vi er stødt på om friluftslivets effekter på naturen i relation til speci-
fikke arter/artsgrupper og typer af friluftsliv med relevans for Danmark. X = danske undersøgelser. I = udenlandske undersøgelser. Hvor der er danske 
undersøgelser er der i de fleste tilfælde også udenlandske. 
    Alm. Skov-

og naturbe-
søg 

 Hunde O-løb MTB/
cykling 

Ridning    Observationer/
fotografering 

Samling/  
plukning 

Jagt  
(herunder 
udsætning) 

Fiskeri  
(herunder 
udsætning) 

Sejlads Flyvning Motor* 

Krondyr           X X X  I I
Rådyr X            X X X X I X
Odder             I I X X X
Sæl             I I X
Grævling             X X I X
Ræv I            
Små pattedyr I            I I
Rovfugle             I I I I X I I I I
Vandfugle             X X I I X X X X X I
Vade-/engfugle X            I I I I I
Skov-/byfugle I            I I I I
Padder             X X X X
Krybdyr             I
Fisk             X X
Invertebrater             I X X X I
Vegetation/ 
planter 

X            X X X X I X I

* De danske (og flere af de udenlandske) undersøgelser i forbindelse med trafik er begrænset til alm. vejtrafik og der er ikke undersøgelser specifikt af 
friluftsrelateret trafik.
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5.1.2 Metodekritik 
Vi har fundet det relevant at knytte et par kommentarer til projektets metode for at klar-
lægge styrker og svagheder. Generelt er det vores indtryk at vi har fået indfanget den mest 
oplagte og betydende litteratur. Rapportens afgrænsning samt den valgte metode kan dog 
efter vores vurdering bl.a. have medført følgende forhold: 
• Den bevidste afgrænsning i relation til jagt og fiskeri. At se bort fra undersøgelser af 

de direkte effekter af, at der høstes af fisk, fugle og pattedyr har muligvis udelukket lit-
teratur, der også omhandler de indirekte effekter. 

• Eventuelle undersøgelser af neutrale eller positive interaktioner mellem mennesker og 
natur er muligvis underrepræsenteret. Ved udarbejdelsen af søgeprofiler har vi gået 
specifikt efter konflikter mellem friluftsliv og natur. Dette er et resultat af søgeord som 
forstyrrelse, slitage, flugt m.v. Det er dog vores vurdering at omfanget af sådanne un-
dersøgelser af konfliktløse forhold er stærkt begrænset. 

• Eventuelt relevante undersøgelser af andre menneskelige aktiviteters indvirkning på 
naturen er kun i begrænset omfang indfanget. Dette er et resultat af, at søgningerne er 
koncentreret om rekreative aktiviteter og friluftsliv og af den til rådighed værende tid. 

• Forvaltningsplaner for arter og naturområder vil ofte ikke være fanget ind. Dels fordi 
vi primært er gået efter originalartikler, og dels fordi friluftsliv typisk kun er en del af 
sådanne planer. 

• Litteratur om specifikke arter eller artsgrupper er muligvis kun indfanget i begrænset 
omfang. Igen er det dels fordi vi primært er gået efter originalartikler, og dels fordi fri-
luftslivets effekter typisk kun er en del af sådanne værker. 

• Igangværende undersøgelser der endnu ikke er afrapporteret indfanges ikke. Det er 
forsøgt at indfange sådanne undersøgelser i Danmark, men uden særlig succes. 

• Mindre undersøgelser og observationer i bl.a. amter og statsskovdistrikter har det kun i 
begrænset omfang været muligt at indfange. Det er dog vores indtryk, at der kun fore-
ligger meget få af sådanne undersøgelser. 

5.2 Karakteristik af friluftslivet i Danmark 

Det er vanskeligt at sammenligne effekten af de forskellige friluftsaktiviteter direkte. Både 
fordi det er meget forskelligt, hvor godt de enkelte aktiviteter er undersøgt, og fordi de ofte 
foregår i forskellige naturtyper og med forskellig intensitet. Vi vil til trods herfor i det føl-
gende søge at give en overordnet vurdering af de enkelte friluftsaktiviteters relative betyd-
ning vurderet på baggrund af deres kvantitative og kvalitative karakteristika. Sidst i afsnit-
tet vil vi give en samlet vurdering af friluftslivets ’profil’ i Danmark. 
 
Overordnet set er tendensen, at der er sket en markant stigning i de organiserede (og pæda-
gogiske) former for friluftsliv set i forhold til de uorganiserede. Og stigningen kan primært 
lokaliseres til nye27 former for friluftsliv dvs. inden for de frie skoler, dele af idrætten, 
gymnasiet samt det private marked. Deltagelsen i friluftsliv har dermed ændret sig fra at 
”gå tur” til ”at tage på kursus” (Andkjær in prep.). 

                                                 
27 Med ”nye” menes områder hvor friluftsliv ikke traditionelt har haft en stor udbredelse – i modsætning til 
f.eks. spejderbevægelsen. 
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5.2.1 Almindeligt skov- og naturbesøg 
En tur i skoven eller på stranden er den langt mest udbredte friluftsaktivitet i naturen. Ef-
fekterne i forhold til naturen knytter sig hovedsageligt til det store antal mennesker, samt 
til de få der ikke overholder gældende regler. I økologisk henseende knytter effekterne sig 
stort set udelukkende til forstyrrelser. Det almindelige skov- og naturbesøg er kendetegnet 
ved primært at foregå nær byer ofte i skove, og at man generelt holder sig til anlagte stisy-
stemer.  
 
De væsentligste problemer med almindelige skov- og naturbesøg begrænser sig hovedsage-
ligt til, hvad almindelig færdsel kan betyde i form af forstyrrelse for ’sig selv’ og for andre 
typer af friluftsaktiviteter samt for sæler, rovfugle og kolonirugende vandfugle i yngleti-
den, hvilket i reglen ikke er særlig udtalt for netop det almindelige friluftsliv. 
 
Fænomenet ’løse hunde’, dvs. hunde som ikke er i snor, har en potentiel effekt, som ræk-
ker langt ud over den direkte menneskelige effekt. Her tænkes på de hunde der får lov at 
strejfe rundt under familiens skov- eller strandtur. Omfanget vurderes af Skov- og Natur-
styrelsen som værende stigende på baggrund af, at statsskovdistrikterne oplever stadig flere 
problemer med løse hunde. 
 
De væsentligste potentielle problemer med løse hunde er 1) Forstyrrelsen og evt. drab af 
jordrugende og rastende fugle bl.a. på Rømø strand den truede fugleart hvidbrystet præste-
krave, 2) Bortskræmning og evt. drab af pattedyr såsom rålam, hare og grævling. 3) Den 
angst og modvilje som især store hunde kan vække hos andre folk, børn, hunde, katte, ka-
niner, marsvin og hvad der ellers færdes i skoven, på stranden eller sommerhusgrunden. 
 
Effekterne på naturen af løse hunde kunne være langt bedre dokumenteret. Løse hunde har 
dog en dokumenteret større forstyrrende effekt på rådyr og vandfugle end gående og cyk-
lende uden hund. Også grævling og odder reagerer kraftigt på hunde. Tilsvarende må for-
ventes for en række andre arter. 

5.2.2 Fællesarangementer 
Intensiteten af forstyrrelsen bliver ved større arrangementer større end ved det tids- og are-
almæssigt mere diffuse friluftsliv. Reguleringen af sådanne arrangementer i både statssko-
ve og private skove er også en konsekvens af den potentielt forstyrrende effekt på både 
natur og andre brugere. 
 
Typen af aktivitet er meget forskellig, og dermed er effekterne også af meget varieret art. 
Da en meget stor del af udviklingen i dansk friluftsliv er sket inden for de organiserede 
former for friluftsliv, kan der forventes et fremtidigt behov for en øget koordinering i de 
enkelte naturområder.  

5.2.3 Løb 
Den mest udbredte form for større arrangementer er O-løb og motionsløb. En del af løbene 
foregår uden for stierne. Den primære effekt på naturen er gennem forstyrrelse herunder i 
mindre grad slitage. Store arrangementer i naturområder med mange mennesker har også 
en dokumenteret umiddelbar forstyrrende effekt på bl.a. rådyr og krondyr, der bortskræm-
mes og dermed bruger energi og får mindre tid til fødesøgning. Eventuelle langsigtede ne-
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gative effekter er imidlertid ikke påvist. Det vurderes, at sådanne tilbagevendende større 
arrangementer også har betydning for tilstedeværelse af bl.a. grævling og større rovfugle. 
Kvantificeringer af effekterne er imidlertid fraværende. 
 
Tidligere gav O-løb anledning til megen bekymring bl.a. fra jagtlig side. I dag opfattes O-
løb ikke som noget væsentligt problem, blot det sker med den fornødne aftalte planlægning 
med aftalte ruter og indlagte vildtlommer (Madsen pers. komm. 2003). Der er dog stadig 
grund til i april/maj, at bekymre sig om krondyr og råvildt der har sat lam (Jepsen pers. 
komm. 2003). Desuden er grævling og større rovfugle sårbare over for større arrangemen-
ter nær grave og reder. 

5.2.4 Mountainbike 
Der bliver stadig flere aktive MTB ryttere i Danmark primært fra de store byer. Der er dog 
stadig tale om en forholdsvis lille friluftsaktivitet. Der køres primært i skove nær de store 
byer og gerne i kuperet terræn. Om muligt køres der ofte også uden for de etablerede stier. 
Der er desuden et mindre antal anlagte baner. De primære effekter er forstyrrelse herunder 
slitage af vegetation og jordbund. Der er bl.a. rapporteret om, at mindre populationer af 
bl.a. blå anemone er påvirket negativt (Søren Grøntved Christiansen pers. komm. 2003). 
 
Flertallet af vores respondenter ytrer sig om mountainbiking som en af de mest naturfor-
brugende friluftsaktiviteter. MTB nævnes som en af de af andre brugere mest forhadte ak-
tiviteter, fordi der køres med høj fart og næsten lydløst, hvilket kan forårsage forskrækkel-
ser (Madsen pers komm. 2003). Men der er dog også enighed om, at det er et problem, som 
der kan gøres noget ved. I Holland, hvor presset fra friluftslivet på naturen er langt højere 
end hos os, har man oplevet forstyrrelser og slitageproblemer med mountainbikes, selvom 
der er også mange myter om, hvor skadende det er. 
 
Skov- og Naturstyrelsens politik har hidtil været at se mountainbiking som et lokalt pro-
blem, hvis løsning skal findes i en lokal dialog med brugerne om etablering af baner, og en 
fælles forståelse for at man skal vise hensyn, og hvordan dette kan ske (Poulsen pers. 
komm. 2003). Området ville da også være svært at regulere med generelle forbud, da 
mountainbiking ikke klart kan adskilles fra andre former for cykling (Poulsen pers. komm. 
2003, Vistad pers. komm. 2003). 
 
Der er således begrundet håb om, at når mountainbiking diskuteres så meget, er det fordi 
det er en ny sport. På samme måde som det er gået med ridning, hvor der har været lignen-
de konflikter i forhold til natur og øvrige brugergrupper, kan man håbe på, at man lidt efter 
lidt finder ud af reguleringsformer, som alle kan leve med. 

5.2.5 Ridning 
Effekten på naturen af ridning er primært gennem forstyrrelse, men også slitage. Ryttere 
slider væsentligt mere på underlaget end både fodgængere, løbere og cyklister. Der rides 
primært nær byer ad stisystemer hvor rideskoler, rideklubber eller stutterier har adgang. 
Der er ikke viden der tyder på, at den enkelte rytter generelt er mere forstyrrende i forhold 
til dyr og fugle end den almindelige skovgæst. At der er langt færre ryttere end gående i de 
fleste skove gør, at effekten samlet set er mindre. Mht. slitage og optrædning af jordbund 
og stier har ryttere dog væsentligt større effekt end gående. 
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Ryttere er en af de friluftstyper, der nogle steder fremhæves at være i konflikt med andre 
brugergrupper. Årsagen er primært at stier trædes op, men også at store heste kan virke 
skræmmende på folk, der færdes på anden vis. 

5.2.6 Klatring 
Klatring i naturen er kendetegnet ved ofte at foregå på svært tilgængelige lokaliteter, hvor 
der normalt ikke er menneskelige aktiviteter af anden art. Det kan være klippesider eller 
klinter. De mulige konflikter ift. naturen kan især opstå, hvor der er ynglende fugle eller 
sårbare planter, eller hvor der kan opstå erosion. Fugle der yngler på ’fuglefjelde’ og klin-
ter, samt hulrugende fugle og rovfugle er potentielt særdeles sårbare over for klatring. 

5.2.7 Naturobservationer, fotografering m.v. 
Disse aktiviteter er som oftest ikke konsumerende, dvs. at der ikke høstes af naturen. Akti-
viteterne kan lige som bl.a. jagt, fiskeri og indsamling have enkeltelementer i naturen og 
enkelt arter eller individer som primære mål. 
 
Det betyder også, at der kan være tale om en form for ’efterstræbelse’, hvor man målrettet 
bevæger sig hen mod dyrene (og evt. følger efter dyret hvis det fortrækker) og dermed får 
en anden effekt, end en person der bevæger sig mere eller mindre tilfældigt i forhold til 
dyret. Hertil kommer at det ofte er sjældne og specielle arter, der opsøges, samt at man 
opholder sig i længere tid på lokaliteten. 
 
Da der er tale om udøvere, der har meget forstand på og interesse for naturen og særlige 
dyr og planter, betyder det også, at de ofte forbereder sig til ture i højere grad end den al-
mindelige skov- og naturgæst, og at de må formodes at have større viden om, hvad der 
skader dyr og planter, og hvordan skader undgås. Dette kan igen have indflydelse på, 
hvordan omgivelserne påvirkes. Der er imidlertid også eksempler på at ornitologer i stort 
tal opsøger lokaliteter med sjældne arter, og derved kan stresse fuglene. Også selv om lo-
kaliteten er uden for stierne på private arealer28. 
 
Hertil kommer, at der i stigende omfang etableres fugletårne og skjul m.v. for at tilgodese 
især ornitologer. Effekten af sådanne anlæg kan både være, at der tiltrækkes flere menne-
sker til områderne, men det kan også betyde at andre arealer friholdes for menneskelig 
færdsel.  

5.2.8 Indsamling og plukning 
Det er kendetegnende for disse aktiviteter, at de ofte foregår nær, men uden for stisyste-
merne. Den primære effekt er forstyrrelse af pattedyr og fugle, men i sagens natur også 
gennem høst. Fælles for disse typer af aktiviteter er, at vi ved meget lidt om dem. Egentlig 
videnskabelig dokumentation er vi ikke stødt på. Med en vis forsigtighed tillader vi os at 
tolke dette som udtryk for, at der derfor nok ikke er de store problemer. Det nærmeste vi er 
kommet, er en omtale af effekten på rastende vandfugle på Vendsyssels østkyst, hvor 
Bregnballe et al. (2001) har iagttaget, hvorledes ravsamlere har massiv effekt på rastende 

                                                 
28 For nylig har der bl.a. været problemer ift. en lodsejer ved Lejsø nær Korsør hvor den sjældne fugl trielen 
er set. Mere end 100 ornitologer er ifølge lodsejeren på få dage gået uden for stierne for at observere fuglen 
og mange er gået meget tæt på fuglen (TV2-Øst, 11. august 2003).  
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vandfugle, hvis indsamlingen sker på tørlagte rev og revler, medens indsamling langs selve 
kysten skønnes at være uden betydning i så henseende. Hertil kommer undersøgelser af 
sandormegravere, hvor der ligeledes er påvist forstyrrende effekter på fugle og invertebra-
ter. 
 
Ulovlig indsamling vurderes generelt som et mindre økologisk problem, men kan i relation 
til sjældne arter have betydning. Dette er dels fordi sjældne arter påvirkes relative mere ved 
høst af enkeltindivider end almindelige arter, dels fordi sjældenhed genererer en interesse 
hos samlere. Den indsamling der illegalt sker, og især er sket, af fugleæg til private ægsam-
lere og illegale opdrættere har i årevis udgjort en trussel mod i forvejen truede og sjældne 
fugle, fordi netop sjældenheden øger interessen og dermed effekten af denne. Således er 
der begrundet mistanke om, at vandrefalken forsvandt fra Møns Klint i 1970’erne fordi 
dens æg blev røvet fra reden. Og fra tid til anden afsløres illegal indsamling og smugleri af 
truede arter som æg eller voksne. Da vi dog her har at gøre med en aktivitet, der næppe kan 
betegnes som friluftsliv, har vi ikke undersøgt det nøjere på trods af dens vigtige konse-
kvenser. Nær populære turistområder som f.eks. Høje Møn sker der også uforvarende 
plukning af orkideer. Oftest vil plukning dog ikke føre til udryddelse af lokale populatio-
ner. 

5.2.9 Jagt 
Effekttypemæssigt påvirker jagt naturen gennem både høst, forstyrrelse, forurening og ha-
bitatforandringer. Hertil kommer, at der drives jagt i mange typer af naturområder. På van-
det må motorbådsjagt fremhæves som den jagtform med størst effekt, og på land er det 
drivjagter, især hvor store hunde driver vildtet. I begge tilfælde sker der bevidst opskræm-
ning af dyr. 
 
Jagt må grundet sin karakter og sit omfang, betegnes som den enkeltstående friluftsaktivi-
tet, der påvirker naturen mest. Dette også selv om der ses bort fra den direkte intentionelle 
effekt af, at der høstes af pattedyr og fugle, og selv om dyrene generelt ikke forstyrres i 
yngletiden. Årsagen skal søges i den forstyrrende effekt af selve jagten og i den skyhed, 
der skabes hos enkeltindivider og populationer som en følge af efterstræbelsen. Jagtens 
betydning for dyrenes skyhed er forholdsvis veldokumenteret særligt for fugle og hjorte-
vildt. Unaturlig skyhed som følge af jagt (målt ved flugtafstand) er imidlertid ikke kvanti-
ficeret for en lang række arter, og den vil desuden kunne variere fra art til art, fra populati-
on til population og fra område til område. Skyheden gør, at dyrene bliver mere sårbare 
over for andre friluftsaktiviteter idet deres flugtafstand øges. Hertil kommer at jagten også 
har en forstyrrende effekt på ikke jagtbare arter, bl.a. kan større fugleflokke med flere for-
skellige arter opskræmmes. Også udsætninger kan lokalt være et problem, og kan bl.a. in-
direkte medføre efterstræbelse af f.eks. duehøg. Hertil kommer forurening og habitatæn-
dringer som følge af især gråandeopdræt. 
 
Det er formentlig især i de bynære dele af det åbne land, at konflikterne mellem jagtinte-
ressen og de øvrige friluftsinteresser spidser til. På den ene side kan det være jagtinteressen 
der yder modstand mod åbning af adgang, pleje af gravhøje eller andet, som berettiget eller 
ikke kan befrygtes at påvirke råvildtet og dermed vildtudbyttet eller jagtlejen. På den anden 
side kan det være de øvrige brugere, der brokker sig, hvis kommunen udlejer jagten på 
egne arealer, eller tillader aflukning under jagt (der henvises til afsnit 5.2.16 for en diskus-
sion af bl.a. jagtens positive effekter). 
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5.2.10 Lyst- og fritidsfiskeri 
Lyst- og fritidsfiskeri har betydning alene ved sin kvantitet. Fiskeri påvirker lige som jagt 
naturen gennem både høst, forstyrrelse, forurening og habitatforandringer. Da fiskeri i sin 
natur er knyttet til vandmiljøet påvirkes de hertil knyttede planter og dyr mest. Der fiskes 
fortrinsvis fra land, men også fra båd. Hvis der i forbindelse med fiskeri sejles med motor, 
er den forstyrrende effekt potentielt større. 
 
Effekterne på naturen omfatter forstyrrelse, også utilsigtet bifangst af fiskeædende fugle og 
pattedyr, bestræbelser fra fiskerne på konkret at bekæmpe fiskeædende fugle og pattedyr 
samt udsætning af hjemmehørende og ikke hjemmehørende arter. Hertil kommer forure-
ning med blylod fra lystfiskeri, der kan forårsage forgiftning hos svaner, gæs og ænder, 
men igen er omfanget og betydningen dårligt kendt. 
  
Kun en del af de ovenfor nævnte påvirkninger kan tilskrives lyst- og fritidsfiskeri. Lyst- og 
fritidsfiskeri vurderes primært at have effekt gennem forstyrrelse af vandtilknyttede patte-
dyr (odder) og vandfugle. Der er hovedsageligt tale om konflikter ved vandløb og søer 
samt lavvandede kystområder. Det vurderes, at der stadig er om end begrænsede problemer 
med odder, der drukner i ruser, hvor der ikke er påmonteret de lovpligtige stopriste. Det 
har bl.a. i adgangsdebatten været fremme, at færdsel langs vandløb bl.a. af lystfiskere skul-
le kunne skade den øvrige natur. Vegetationsmæssigt ses trampning af stier i højstaude-
samfund nærmest som en fordel, da det kan øge diversiteten (Johnsen pers. komm. 2003). 
For fuglenes vedkommende kan der dog være anledning til bekymring, da en sådan færdsel 
især i yngletiden kan forvolde forstyrrelse (Flensted pers. komm. 2003). Omfanget og kon-
sekvenserne af evt. stress af de fisk der fanges og genudsættes, kendes ikke, men er for-
mentlig mere et evt. dyreetisk end et økologisk problem. Hertil kommer eventuel forure-
ning med synk, glemte garn og kroge. Effekten heraf kendes også dårligt, men omfanget af 
blyholdige fiskeredskaber må forventes at være aftagende, da der pr. 1. december 2002 er 
indført forbud mod salg og import. Massive udsætninger i ’put & take’ søer og private 
småsøer har en betydelig effekt på søernes økosystem - bl.a. padderne. Endelig foretages 
der udsætninger af især ørred i åer og langs kysten, der tidligere har ført til opblanding og 
udkonkurrering af lokale ørred- og laksestammer, og som kan føre til spredning af fiske-
sygdomme. Til lystfiskeriets effekter hører også konkrete tiltag med pleje af fiskebestande 
og genopretning af bl.a. åer. 

5.2.11 Golfbaner 
Golf er en betydelig friluftsaktivitet i Danmark. Effekten på naturen er primært som habi-
tatforandring som følge af anlæggelsen, men også som følge af drift og brug gennem foru-
rening med pesticider, sænkning af grundvandsspejlet og forstyrrelse af pattedyr og fugle. 
Golfsporten er i kraftig vækst og der er planer om anlæggelse af et betydeligt antal nye 
baner. Anlæggelsen sker primært nær de store byer og udlægges primært på tidligere land-
brugsarealer, men der inkluderes også eksisterende natur. Disse naturområder ændres, men 
omfanget og typen af ændringer er ikke kortlagt. Om anlæggelse af en golfbane samlet set 
vurderes som en positiv eller negativ effekt på naturen, afhænger naturligvis af hvor den 
anlægges. Yderpunkterne der normalt kan være tale om er, at udgangspunktet enten er en 
ren pløjemark eller et igennem længere tid uopdyrket areal - f.eks. et militært areal. Fordi 
golf har effekt på naturen gennem habitatforandringer på landskabsniveau, og fordi det er 
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en friluftsaktivitet i voldsom vækst, er der potentiale for betydelige både positive og nega-
tive konsekvenser. 

5.2.12 Sommerhusområder 
Der sker ikke i øjeblikket udbygning af sommerhusområder på naturarealer. Som det er 
tilfældet med golfbanerne, behøver en evt. fornyet udbygning ikke samlet set at være til 
skade for naturen og landskabet. Det afhænger helt af konteksten. Bliver der bygget på 
ordinær konventionel landbrugsjord, og sker der en fornuftig planlægning af de nye områ-
der (hvilket meget ofte manglede ved de gamle), kan byttet let blive positivt for naturen. 
Konsekvenserne af at bløde op for en restriktiv praksis i forbindelse med bl.a. sommerhus-
byggeri samt at flytte administrationen til kommunerne kan blive en trussel mod den sårba-
re kystnatur. 
 
De nuværende effekter på naturen knytter sig til fortsatte habitatændringer som følge af 
grundvandssænkning (Moeslund 1994) og evt. dræning og sandflugtsbekæmpelse samt 
floraforurening som følge af spredning af eksoter som bl.a. rynket rose. Øvrige effekter er 
primært knyttet til brugen af de omkringliggende naturområder til andre friluftsaktiviteter. 
Indførsel af katte til sommerhusområder skal imidlertid fremhæves som en afledt effekt. 
Katte kan have stor betydning for lokale populationer af bl.a. firben og andre krybdyr.  

5.2.13 Sejlads 
Sejlads er samlet set en betydelig friluftsaktivitet, der primært har effekt gennem forstyr-
relse af fugle og pattedyr. For år tilbage var det bl.a. i forbindelse med kanosejlads på åer 
fremme, at det skulle forvolde skade på bundvegetationen. Problemerne er siden delvist 
løst gennem regulering, og har vist sig at være noget overvurderede, og må i dag nærmest 
betegnes som helt ubetydelige i forhold til f.eks. den grødeskæring og oprensning, der fin-
der sted flere gange årligt i de fleste af vore vandløb (Johnsen pers. komm. 2003; Madsen 
2002a). Dermed skal ikke være sagt, at der ikke helt lokalt på særlige ’hot spots’ vil kunne 
opstå problemer af denne art. Sejlads – primært windsurfing og enkelte steder kite-surfing - 
har en voldsom effekt på vandfugle. Det er vurderingen, at problemet er kombinationen af 
fart, uforudsigelige bevægelser, store sejl/drager samt det, at der ofte sejles i områder der 
bruges som fourageringsområder (lavvandede områder). 
 
Til havs viser flere undersøgelser, at sejlads med kølbåde stort set er uproblematisk, fordi 
de bevæger sig i adstadigt tempo og holder sig til sejlrender og dybere vand. Det er de små 
hurtige både der giver de fleste problemer (Jepsen pers. komm. 2003). Men også lang-
somme fartøjer kan give problemer. Med den for tiden hastigt voksende interesse for sej-
lads med havkajakker på alle tider af året kan der forudses problemer, fordi kajakroere og 
rastende og fouragerende vandfugle i visse områder og situationer foretrækker de samme 
lavvandede og vindbeskyttede farvandsområder (Meltofte pers. komm. 2003). 
 
Da landgang på ubeboede øer og holme med kolonirugende fugle eller rastende sæler for-
udsættes af en foregående sejlads, skal dette fænomen nævnes her. Hvis ikke det reguleres, 
bl.a. med landgangsforbud i fuglenes yngletid, ville vi her have den måske væsentligste 
negative effekt på naturen af den omfattende fritidssejlads. Temporære adgangsforbud er 
dog ikke nok. Friluftslivets adfærd og former ændrer sig hele tiden ligesom fuglebestande-
nes størrelse og udbredelse. Derfor er der behov for en løbende oplysning og justering af 
beskyttelsen (Flensted pers. komm. 2003). 
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Der kan også ske forurening af miljøet i forbindelse med fritidssejlads. I en årrække har der 
været problemer med forurening fra den bundmaling, der anvendes til bådene, som påvir-
ker hormonbalancen hos snegle og muslinger. Disse bundmalinger er nu ved at blive udfa-
set til fordel for andre formentlig betydeligt mindre men dog stadigt miljøskadelige stoffer. 
Et andet problem af mere æstetisk karakter er spredning fra sø-toiletter samt af almindeligt 
skarn, såsom øldåser, i de mest besejlede farvande. 
 
Endelig er der støjproblemerne ved de små hurtigtgående både inklusiv jetski. Støj kan 
være totalt ødelæggende for en mere fredelig oplevelse af sø- og fjordområder, bl.a. fordi 
lydbølger rækker særlig langt, når de breder sig over rolige vandflader. Reguleringen er 
omfattende. På mange af statens søer er der forbud mod anvendelse af motordrevne fartøjer 
f.eks. på Arresø. Og på andre er der hastighedsbegrænsninger f.eks. Furesøen. De mest 
støjende aktiviteter som vandskiløb og jetskiing reguleres med positive områdeudpegnin-
ger, hvor de må foregå, medens de alle andre steder er forbudt. 
 
Effekten af anlæg af lystbådehavne er ikke studeret særskilt, men ud over selve anlægsom-
rådet og anlægsfasen samt æstetiske forhold, kan sådanne anlæg ændre de lokale strømfor-
hold og derved ændre betingelserne for den lokale flora og fauna. Der ødelægges altså nog-
le habitater, men skabes nye. 

5.2.14 Fritidsflyvning og luftsport 
Forstyrrelse af vildtet er øget i de senere år pga. den voksende lufttrafik. Mange arter af 
såvel fugle som pattedyr angives at være følsomme over for støj fra luftfartøjer, og over-
flyvning af vildtets tilholdssteder selv i ringe omfang angives at kunne være kritisk. Flyv-
ning over disse særligt følsomme naturområder i højder lavere end 300 m skal derfor und-
gås (BL 7-16 Bilag 1 til BL 7-serien (www.slv.dk)).  
 
Effekterne i forhold til naturen og andre friluftsaktiviteter er primært knyttet til den motor-
støj der frembringes samt til den visuelle forstyrrelse. Fly m.v. kan ses og høres over lange 
afstande. Jo højere der flyves des mindre vil den forstyrrende effekt være. Eksempelvis må 
svævefly forventes at være meget lidt forstyrrende, da de ikke har motor, og flyvningen 
derfor foregår nærmest lydløst. Hertil kommer at der oftest flyves i højder mellem 500 og 
2000 meter, altså væsentligt højere end de små motorfly, man normalt lægger mærke til. 
Fugle der yngler på ’fuglefjelde’ og klinter, er potentielt særdeles sårbare over for drage-
flyvning. 
 
I sommerhusområder og på badestrande kan støj fra lavtgående privatfly udgøre et problem 
for de friluftsaktiviteter, der søger fred og ro ved stranden, i skoven eller i sommerhuset. At 
flyaktivitet kan være stærkt forstyrrende er bl.a. dokumenteret for vandfugle i Ringkøbing 
Fjord (Fredningsstyrelsen 1984). Små private fly skal helt op over 1.000 fod (ca. 350 m) 
for at opskræmning skal undgås. At der yngler en lang række fugle på og nær Kastrup luft-
havns arealer, vidner om at der kan ske en betydelig tilpasning til flytrafik. Også paraglide-
re kan være stærkt forstyrrende på bl.a. pattedyr (Ingold et al. 1993). 

5.2.15 Motorsport og motorisering på land 

På trods af at der naturligvis kan være støjgener i naturen af motorsport og motorisering og 
at sådanne aktiviteter bidrager til luftforureningen, mener vi, at der er tale om en marginal 
effekt i forhold til den omfattende ikke friluftsmæssige privatbilisme, lastbiltransport m.m. 
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Kørsel, især i klit og hede, kan dog forvolde store både æstetiske og botanisk-økologiske 
slitageproblemer (Johnsen pers. komm. 2003). F.eks. kan der ved Råbjerg Stene, der er en 
helt enestående stenslette ud mod Skagerrak med en meget sparsom vegetation af laver og 
sandskæg hvert år ses spor efter køretøjer, selv om området er meget utilgængeligt (Frede 
Jensen pers. komm. 2003). Motoriseret færdsel på land er pga. de danske regler kun meget 
lokalt forekommende, og har derfor ikke nogen effekt på naturen af betydning. Potentielt 
har motoriseret friluftsliv på land en stor forstyrrende effekt fordi det larmer, forurener og 
ofte slider voldsomt på vegetation og jordlag. Effekterne af trafik og vejanlæg på pattedyr, 
fugle, padder, krybdyr og insekter specifikt relateret til friluftsliv er ikke opgjort, men må 
på betragtes som værende marginale i sammenligning med den øvrige trafik, der er langt 
mere omfattende. At kørsel i forbindelse med friluftsliv netop foregår i naturområder taler 
for, at der kan være en effekt der er forskellig fra den øvrige trafik, og måske for visse arter 
større end det ville antages ud fra kørselsomfanget. 
 
I takt med at bilismen øges i samfundet generelt, bliver behovet for endnu ikke af motor-
støj forstyrrede områder tiltagende akut. Det er stærkt begrænset, hvor man må køre i den 
danske natur. Hvert år får SNS dog henvendelser om tilladelser til motorfærdsel på statens 
arealer bl.a. fra handikaporganisationer. Men det afvises i reglen (Poulsen pers. komm. 
2003). Begrundelsen er, at åbner man mere op, vil vi miste de sidste steder i landet, hvor 
der endnu kan findes ro og fred, hvilket netop ifølge flere undersøgelser er det som priori-
teres højest blandt de fleste brugere (Jensen & Koch 1997). Problemet er dog stadigt på-
trængende i og med at friluftsudfoldelse i høj grad er forbundet med motoriseret færdsel til 
og fra den egentlige friluftslivsudfoldelse. Dette kan bruges i kanalisering af færdslen. Op-
rettelse af en P-plads vil øge den rekreative benyttelse af et område, og en nedlæggelse vil 
virke modsat. 
 
I vore nordiske nabolande er en hensigtsmæssig regulering af motoriseret færdsel i naturen, 
derimod det væsentligste problem man slås med i disse år, fordi der i disse lande med sne-
scooteren, off-roaderen og helikopteren sker en hastigt forløbende både kvantitativ og kva-
litativ forandring af menneskelig tilstedeværelse i alle afkroge af landet (Kaltenborn, Skår, 
Vistad, Silvander og Wallsten pers. komm. 2003; Statens forureningstilsyn 1992: 1994; 
Miljö- och Naturresurcdepardamentet 1993) 

5.2.16 Samlet effektprofil 

I og med at der er sket en markant stigning især i det organiserede, men også uorganiserede 
friluftsliv samt nye former for friluftsliv, er også effekterne af friluftsliv blevet større og 
mere diverse. Selv om friluftslivet i Danmark er stærkt koncentreret i både tid og rum, er 
der kun få arealer der aldrig berøres.  
 
Det er altid den samlede effekt af alle friluftsaktiviteter i et område der skal tages i betragt-
ning når de samlede effekter på naturen skal vurderes. Det er derfor også vanskeligt at tale 
om effekten af de enkelte aktiviteter isoleret set. Alle friluftsaktivitet har dog nogle karak-
teristika i forhold til effekterne på naturen, både kvantitativt og kvalitativt, som det er for-
søgt opsummeret i ovenstående gennemgang. Måden de enkelte former for friluftsliv udfø-
res på har også stor betydning. Der kan f.eks. vanskeligt siges noget generelt om effekten 
af MTB eller kanosejlads, da disse aktiviteter kan udføres på både meget skånsomme og 
meget belastende måder ift. naturen og andre former for friluftsliv. Her er er det afgørende 
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i høj grad den enkeltes viden om og forståelse for egne effekter samt motivationen for evt. 
at ændre adfærd. 
 
Effektprofilen er også meget forskellig fra naturtype til naturtype og fra naturområde til 
naturområde. Eksempelvis er mange især bynære skovområder og til dels råstofgrave be-
nyttet til en meget lang række aktiviteter, mens mange lysåbne naturarealer på landet nær-
mest kun benyttes til jagt og gåture. En anden åbenlys forskel er benyttelsen af vandflader i 
forhold til benyttelsen af landarealer. Hertil kommer, at effekten afhænger af artssammen-
sætningen og de fysisk/kemiske og geografiske forhold i det enkelte område. 
 
Særligt ved vurderinger af friluftslivets effekter på landsplan skal samtlige aktiviteter tages 
i betragtning. Som eksempel vil fordelingen af krondyr og grævling i høj grad være et 
spørgsmål om det samlede publikumspres.  
 
Også transporten til naturområderne og anlæg i forbindelse med friluftsaktiviteterne kan 
betragtes som bidrag til en samlet effekt af friluftslivet. Især biltransporten og anlæg af 
veje og p-pladser i denne forbindelse vil have en effekt, særligt på pattedyr. På trods af at 
en stor del af de besøgende i skov- og naturområder ankommer i bil, er omfanget af trafik-
drab og barriereeffekter imidlertid begrænset i forhold til den øvrige trafik. Dette både for-
di omfanget af trafikken er mindre, men også fordi vejanlæg etableret i forbindelse frilufts-
liv ofte har mindre dimensioner. Effekterne er i øvrigt dårligt kendt. 
 
Der foreligger kun få danske analyser, der søger at tegne et samlet billede af friluftslivets 
effekter i et konkret naturområde. Nærmest kommer vurderinger, undersøgelser og analy-
ser i forbindelse med Gudenåen, hvor der dog er klar fokus på kanosejlads. Hertil kommer 
flytællinger i Vadehavet, hvor samtlige menneskelige aktiviteter blev registreret sammen 
med udbredelsen af fugle og sæler.  

5.2.16.1 Additive / kumulative effekter 
Den mest veldokumenterede additive effekt er den unaturlige skyhed overfor enhver men-
neskelig tilstedeværelse, der ofte er konsekvensen af jagtlig efterstræbelse. Konsekvensen 
bliver at andre friluftsaktiviteter får større effekt end tilfældet ville være, hvis dyrene var 
mindre sky. Der bliver færre områder med tilstrækkeligt lave forstyrrelsesintensiteter, og 
tætheden af de mest sårbare arter kan forventes at blive mindre. 
 
Additive eller kumulative effekter af flere forskellige friluftsaktiviteter er kun til dels do-
kumenteret, men vurderes fra flere sider at være sandsynlig. Jagter og større O-løb eller 
motionsløb i samme skov inden for et kort tidsrum eller samtidig vurderes f.eks. at medfø-
re flere negative effekter, end hvis arrangementerne er tidsmæssigt forskudt.  
 
Ud fra økologisk viden vurderes det f.eks. også, at aktiviteter på begge sider af et vandløb 
vil være særligt negativt for odderen. Ligeledes vil en kombination af aktiviteter langs en 
søbredden (f.eks. fiskeri) og aktiviteter på søen (f.eks. sejlads), kunne betyde, at der sker en 
begrænsning i flugtmulighederne for bl.a. vandfugle. 

5.2.16.2 Positive effekter af friluftsliv 
Med til friluftslivets effekter på naturen hører også de positive effekter. Der ligger i Natur-
beskyttelsesloven (og dermed i Skov- og Naturstyrelsen) og de grønne organisationer samt 
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jagt- og lystfiskerorganisationer et dobbelt formål om både beskyttelse og benyttelse af 
naturen. Der arbejdes både politisk og praktisk med naturbeskyttelse og naturgenopretning. 
Naturgenopretning og skovrejsning ser vi i høj grad som en indirekte positiv effekt af fri-
luftsliv. 
 
Der er imidlertid store forskelle på de forskellige friluftsaktiviteters naturpolitiske og na-
turforvaltningsmæssige engagement og påvirkning. De organiserede friluftsaktiviteter, der 
har med høst af naturens ressourcer at gøre eller som har med oplevelsen af naturen at gø-
re, har generelt et stort naturpolitisk og naturforvaltningsmæssigt engagement. 
 
Efter vores mening må det omfattende friluftsliv, uanset friluftstype, helt overvejende op-
fattes som positivt for naturen. For udover hvad det må medføre af psykisk og fysisk triv-
sel, at røre sig og få frisk luft m.v. bringes den friluftsaktive også i kontakt med den bolig-
nære og fjernere beliggende natur, med den naturoplevelse og forståelse dette må medføre. 
Det må desuden generelt formodes, at brugen af naturen skaber en interesse i at bevare 
den. 
 
Som eksempel på de positive effekter kan fremhæves effekterne af jagt. Jagt er en mange-
facettet friluftsaktivitet, der i sin ideelle form forener det sportslige med det oplevelses-
mæssige og ofte en medfølgende indsigt og interesse for naturens trivsel. Hertil kommer, at 
det er en form for friluftsliv der bidrager konkret til naturbevarelse og naturpleje i land-
brugslandet samt indirekte til opretholdelse af skov- og naturområder. Havde det ikke væ-
ret for den udbredte og velorganiserede jagtinteresse, havde der f.eks. været meget længere 
mellem forkæmperne for at fastholde et vist minimum af naturindhold i det danske land-
brugsland (Agger & Brandt 1987). En i høj grad tilsvarende karekteristik kan gives af lyst-
fiskeriet og begge disse friluftsaktiviteter vurderer vi samlet set som positive for naturen i 
Danmark. 

5.2.17 Konklusion om effekttyper 
Som beskrevet i kapitel 2 er der 4 overordnede måder, hvorpå friluftsaktiviteter kan påvir-
ke naturen. Det er henholdsvis høst, forstyrrelse, forurening og habitatændringer. Der kan 
være forskellige intensiteter og varighed af disse effekttyper. Jo hyppigere og jo større et 
areal der påvirkes, des større vil de økologiske konsekvenser generelt være.  
 
Ud fra den eksisterende viden samt økologisk baserede vurderinger står det klart, at den 
helt overvejende effekt på naturen som følge af friluftsaktiviteter er forstyrrelse. Alle fri-
luftsaktiviteter virker forstyrrende i større eller mindre grad i forhold til naturen. Dette er 
imidlertid ikke nødvendigvis et økologisk problem. Der sker også forstyrrelser friluftsakti-
ve og friluftsaktiviteter imellem. Forstyrrelsen sker alt overvejende gennem lyd samt visu-
elt. Der sker også i mindre grad fysisk forstyrrelse som følge af direkte kontakt mellem 
mennesker (eller udstyr) og så flora og fauna. Forstyrrelse gennem fysisk påvirkning vur-
derer vi generelt som værende et mindre problem.  
 
Direkte og indirekte høst er den næstvigtigste måde, hvorpå naturen påvirkes i Danmark. 
Den største påvirkning er gennem udsætning af ænder og til dels fisk, der predaterer på 
padder og intertebrater samt bekæmpelse af større rovfugle (særligt duehøg) i forbindelse 
med fasanudsætninger.  
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Forurening knytter sig primært til vandmiljøet, men vurderes generelt set at være uden den 
store betydning særligt på landjorden. Endelig er det dokumenteret, at opdræt af gråænder 
og udsætning af fisk fører til forurening med næringsstoffer. Der sker også forurening gen-
nem sprøjtning i forbindelse med golfbaner. Henkastning af affald er primært et æstetisk 
problem. Flora- og faunaforurening og forfalskning ved udsætninger og udplantninger er 
også registreret. 
 
Det er vanskeligt på det eksisterende grundlag at vurdere betydningen af habitatændringer 
som følge af friluftsliv i Danmark. Habitatændringer i større skala sker primært som følge 
af større anlæg som hoteller, feriecentre, sommerhusområder, lystbådehavne og golfbaner. 
I mindre skala sker der habitatændringer som følge af forurening især med næringsstoffer 
som følge af udsætninger af ænder og fisk i mindre søer og i mindre omfang badning i næ-
ringsfattige søer.  
 
Boks 5.3.: Væsentlige effekttyper ift. artsgrupper og vegetation 
Artsgruppe 
Effekttype  

Fugle Pattedyr Padder Krybdyr Fisk Invertebrater Vegetation 

Høst X X      
Forstyrrelse X X     X2 

Habitatforandring X X X1 X X X1 X 
Forurening*  X X   X   

1: Udsætninger af ænder og fisk 
2: Slitage 
*: Stoflig og/eller via. udplantning/udsætning 

5.3 Effekter af friluftsaktiviteter i Danmark 

Det er vigtigt at understrege, at udgangspunktet for vores vurderinger er et dansk landskab 
og en dansk natur, som den ser ud i dag, med alle de påvirkninger der er fra menneskelige 
aktiviteter. Havde udgangspunktet været en totalt uberørt natur, ville effekten af friluftsak-
tiviteter være en ganske anden. Det betyder også at vurderingerne, som udgangspunkt kun 
gælder for Danmark anno 2003 +/- 2-3 år.  
 
Overordnet kan det konstateres, at en lang række faktorer har betydning for effekten af 
friluftsaktiviteter på naturen. Det drejer sig bl.a. om, hvilke arter der findes i et givent om-
råde samt den generelle tilstand og type af naturområdet. 
 
Konsekvensen af at friluftslivet er koncentreret i både tid og rum samt at den typiske dan-
sker relativt sjældent er at finde i naturen, er, at de fleste naturområder i Danmark er uden 
direkte påvirkning af friluftsaktiviteter det meste af tiden – selv set på døgn- og ugebasis 
og i særdeleshed på årsbasis. Konflikter mellem friluftsaktiviteter og natur vil derfor heller 
ikke være jævnt fordelt over året eller døgnet (eller sted), men vil være koncentreret i ferier 
og weekends, særligt hvis de falder sammen med sårbare perioder i dyr og planters livs- og 
vækstcyklus eller perioder med vejrekstremer. 
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Figur 5.1. Sammenhænge mellem betydelige friluftsmæssige påvirkninger af naturen (efter Wall & Wright
1977 i Liddle 1997). 

5.3.1 Generelle effekter  
I økologisk sammenhæng er det relevant at se på, om friluftsliv på nogen væsentlig måde 
er en (med)bestemmende faktor i forhold til centrale økologiske forhold på de forskellige 
økologiske niveauer og i forhold til naturkvaliteten.  
 
Det samlede publikumspres i mange bynære skove og i mange andre populære naturområ-
der er dog en medbestemmende faktor, for hvilket dyreliv der er og kan være. Mange pat-
tedyr og fugle vil foretrække mere uforstyrrede områder, hvis disse er til stede. Men mange 
andre økologiske forhold som føderessourcer og territoriegrænser er også i høj grad med-
bestemmende ift. populationers størrelse og fordeling i landskabet. Selv tætte netværk af 
stier i naturområder truer ikke almindelige arter af planter, og udgør kun forsvindende få 
procent af arealet (Ødum 1984). 
 
Friluftsliv indgår som en af mange parametre der er med til at bestemme, hvilken natur der 
findes i et givent område. Og det er primært den meget synlige natur i form af fugle og 
pattedyr, der påvirkes. Skyhed er en faktor, der kan være helt afgørende for om friluftslivet 
har effekt på naturen eller ikke. Effekten afhænger både af aktivitetens art, styrke og tids-
punkt, og af hvilken dyreart det drejer sig om, dens tilstand, alder og hidtidige erfaringer 
m.m. Især det sidste berøres af flere af vore informanter (Johnsen, Meltofte, Flensted, 
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Bruls og Bruijn pers. komm. 2003). Der er store forskelle på, hvor sky og følsomme for-
skellige dyrearter er, men der er også eksempler på store forskelle fra inden for samme art 
og hos de enkelte individer mellem lokaliteter. 
 
Mange fugle og pattedyr har desuden en betydelig evne til at vænne sig til tilstedeværelsen 
af mennesker og tilpasse deres adfærd, særligt hvis disse aktiviteter kan afgrænses i tid og 
rum. Dette er netop karakteristisk for en stor del af friluftslivet. Det gælder f.eks. aktivite-
ter som mere eller mindre konstant trafikstøj fra veje samt cyklister og gående på stier. 
Uforudsigelige aktiviteter som O-løb og mountainbiking er derimod svære at vænne sig til 
og dyrene forbinder ofte disse aktiviteter med fare. Jagt og løse hunde kan også henregnes 
til uforudsigelige aktiviteter, der ofte med god grund opfattes som en trussel. Man skal 
også huske på, at de almindeligt udbredte arter der trives i Danmark i dag, netop er arter 
der, på den ene eller anden måde, har tilpasset sig menneskelige aktiviteter. 
 
På landskabsniveau vil den forstyrrende effekt af friluftsliv stort set være begrænset, til den 
effekt de hertil knyttede anlæg har på landskabet. Det kan være anlæg af infrastruktur, 
sommerhusområder, cykel- og vandrestier, lystbådehavne og anden bebyggelse, parke-
ringspladser og golfbaner. Generelt vil større sammenhængende naturområder være robu-
ste over for menneskelige forstyrrelser. F.eks. er der flere alternative skjule- og fourage-
ringsmuligheder for bortskræmte fugle og pattedyr.  

5.3.1.1 Forstyrrelse og naturkvalitet 
Effekterne af friluftsliv på naturen bør forholdes til kriterierne for naturkvalitet. Selv om 
der ikke kan siges noget generelt om friluftslivets samlede effekt på naturkvaliteten, kan 
der gøres nogle betragtninger. Om forstyrrelser som følge af friluftsaktiviteter har en reel 
betydning for vildheden, afhænger i høj grad af, hvilke øvrige menneskelige påvirkninger 
der er af systemet. Normalt vil de friluftsmæssige påvirkninger være langt mindre end an-
dre menneskelige aktiviteter som f.eks. dræning, eutrofiering og jordbearbejdning. En gen-
skabelse - via plejeindgreb og naturgenopretning - af naturlige forstyrrelser og dele af den 
dynamik der er forsvundet i det moderne landskab, kan øge vildheden. Gennem anlæg og 
pleje af bl.a. sommerhusområder og golfbaner kan der ske en nedgang i vildheden på land-
skabsniveau (vandet og vindens frie dynamik, spredning af arter og individer m.v.), alt 
efter hvor og hvordan det sker.  
 
Udsætning og udplantning f.eks. i vores sommerhusområder af ikke hjemmehørende arter 
eller racer kan være en potentiel trussel mod hjemmehørende arter, og vil reducere oprin-
deligheden. Også regulering af dyrebestande vil reducere oprindeligheden, med mindre at 
der er tale om regulering af udsatte eller indslæbte arter. Alle friluftsaktiviteter vil gennem 
deres påvirkning af vildheden også påvirke oprindeligheden i større eller mindre grad. 
 
I princippet vil enhver ændring i intensitet eller type af friluftsaktiviteter i et givent område 
føre til at systemet skal indfinde sig i en ny ’balance’, og der sker dermed et brud på den 
tidsmæssige kontinuitet. I forhold til friluftslivet vil der normalt være tale om mindre 
brud i kontinuiteten. Den rumlige kontinuitet kan reduceres f.eks. ved anlæg af veje og 
stier samt ved, at fourageringsområder og spredningsruter forstyrres i en grad, så de bliver 
uegnede. 
 

 141



Bl.a. udsætning og udplantning eller kunstig vedligeholdelse af populationer af dyr og 
planter eller naturtyper, hvad enten de er oprindelige eller ikke oprindelige, vil nedsætte 
autenticiteten. Omvendt vil det ikke nødvendigvis reducere autenticiteten, at et landskab 
eller naturområde bærer præg af friluftsaktiviteter.  

5.3.2 Sårbare danske dyr, planter, naturtyper og økosystemer  
Ud fra den gennemgåede litteratur og betragtninger i kapitel 2 kan arter forventes at være 
særligt sårbare, hvis de er sjældne og hvis overlevelsen er knyttet til få specifikke områder 
og naturtyper. Det vil bl.a. sige sky arter med dårlig tilpasningsevne, arter med dårlig 
spredningsevne samt arter på grænsen af deres naturlige udbredelsesområde.  
 
Økosystemer hvis funktion er afhængig af få sårbare nøglearter vil også være sårbare. Des-
uden vil arter, økosystemer og landskaber, der er betinget af en høj grad af vildhed samt 
lang tidsmæssig kontinuitet og store arealer være sårbare. Eksempler på sårbare økosyste-
mer er næringsfattige vældkær (kilder), lobeliesøer, rensdyrlav-hede og klitheder (Løjtnant 
1983). 
 
De to organismegrupper der lettest og dermed oftest påvirkes af friluftsaktiviteter, er fugle 
og pattedyr. Årsagen hertil er primært, at fugle og pattedyr påvirkes af både høst, forstyr-
relse, forurening og habitatændringer. 
 
Særligt sårbare er kolonirugende fugle ved kysterne. Tilstrækkeligt uforstyrrede redeplad-
ser for flere arter af kolonirugende fugle vurderes at være en væsentlig begrænsende faktor 
for populationsstørrelserne i Danmark. På trods af at de danske kyster og strande generelt 
er meget robuste i forhold til friluftsaktiviteter, finder vi her en kombination af store sam-
linger af jordrugende fugle og potentielt store koncentrationer af mennesker. Samtidig er 
det netop i yngletiden, at der foregår flest friluftsaktiviteter på og nær strandene. Arter, der 
yngler på selve stranden, er mest udsatte. Jordrugende fugle er i det hele taget sårbare, især 
hvis de er kolonirugende. Mindre sårbare er engfugle, der yngler spredt over arealet. I øv-
rigt er der generelt mindre rekreativ færdsel på engarealer end på mange kyststrækninger. 
 
Bl.a. toppet lappedykker og sorthalset lappedykker er potentielt sårbare over for sejlads, 
særligt hurtig sejlads med motorbåde. Udbredelsen i bl.a. Gudenåsøerne viser dog, at de 
kan tåle et vist niveau af friluftsaktiviteter. 
 
Også vandfugle der fouragerer i flok, er sårbare over for forstyrrelser. Forstyrrelser kan 
betyde kortere opholdstid for trækfugle i Danmark samt en fordeling og en adfærd, der 
ikke nødvendigvis er optimal i forhold til fødegrundlaget. Langsigtede populationsmæssige 
konsekvenser er dog dårligt belyst.  
 
Sammen med vandfuglene er rovfuglene formentlig den gruppe, der i højest grad påvirkes 
af friluftsliv og anden forstyrrelse, samtidigt med at forstyrrelsesmønstret og effekten i 
nogen grad afviger fra det vi har set på for vandfuglene. Den almindelige opfattelse er, at 
rovfugle er meget sky især i yngletiden. Som tidligere omtalt kan skyheden diskuteres i 
forbindelse med bestræbelserne på at bekæmpe vores store rovfugle, som især lykkedes 
efter billiggørelsen af jagtgeværet i midten af 1800-tallet (Meltofte pers. komm. 2003).  
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Mange af vores mere almindelige rovfugle er især sårbare over for menneskelige aktivite-
ter omkring deres reder. Tilstrækkeligt uforstyrrede redepladser for flere arter af rovfugle 
vurderes som en væsentlig begrænsende faktor for populationsstørrelserne i Danmark. 
Yngleforsøg for en række arter er i flere tilfælde sandsynligvis mislykkedes som følge af 
forstyrrelser. Lovlig og ulovlig regulering af bestanden af duehøg og rød glente for at be-
skytte udsatte fasaner er også visse steder en betydelig faktor. Også en kolonirugende fugl 
som fiskehejre vil være særligt sårbar. 
 
Med den nuværende skyhed, som primært kan tilskrives den jagtlige efterstræbelse, er 
krondyrbestandens fordeling bl.a. påvirket af friluftsliv. Ligeledes er rådyrbestandens loka-
le fordeling det også. Bestanden af krondyr er i nogle områder tæt, mens der i andre er få 
eller ingen dyr. Det vurderes, at der i dag findes mange velegnede lokaliteter, som ikke har 
en bestand af krondyr (Skov- og Naturstyrelsen 2003). Som situationen er i dag er kron-
dyrbestanden på landsplan i hastig vækst, og rådyrbestanden er på et historisk højt niveau. 
 
Spættet sæl er sårbar over for forstyrrelser på hvile- og ynglepladserne. Uforstyrrede plad-
ser foretrækkes, men bestanden vurderes dog ikke at være begrænset af mangel på ufor-
styrrede områder, bl.a. fordi der er udpeget 11 forstyrrelsesfrie områder for sæler i Dan-
mark.  
 
Grævling er også en art der foretrækker områder uden for megen forstyrrelse. Særligt for-
styrrelser nær gravkomplekset er grævlingen sårbar over for. Da grævlingen ofte yngler 
nær jernbaner i Københavnsområdet er det formentlig ikke støj der er problemet. Særligt 
løse hunde vurderes imidlertid som en betydelig faktor for grævlingens fordeling. Sam-
menholdes dette med Skov- og Naturstyrelsens vurdering af at løse hunde er et stigende 
problem i skovene må det vurderes, at grævlingebestanden i især de bynære skove kunne 
være højere, hvis der ikke forekom løse hunde. 
 
Småsøer som økosystem med både almindelige og sjældne arter af bl.a. padder og inver-
tebrater er generelt sårbare over for udsætning af ænder og fisk med deraf følgende næ-
ringsstofforurening og prædation. Sådanne udsætninger foregår i stort omfang, og de nega-
tive økologiske ændringer som følge af eutrofiering er velkendte. 
 
En række naturtyper er sårbare over for slitage, dvs. de ændres betydeligt ved menneskelig 
færdsel. Da den menneskelige færdsel som oftest foregår ad stier bliver vegetationen nor-
malt kun påvirket i smalle zoner. Der kan forventes undtagelser omkring seværdigheder 
hvor vegetationen kan påvirkes over større arealer. 
 
Naturtype for naturtype har Løjtnant (1983) vurderet sårbarheden i forhold til friluftsliv. 
Disse vurderinger er fremkommet ved en samlet bedømmelse af vegetationens bæreevne 
og dyrelivets følsomhed. Det fremgår af vurderingerne, at det er meget svært at konkludere 
noget entydigt om de fleste naturtypers sårbarhed. Ofte er vegetationen forholdsvis robust, 
men der kan være følsomme dyrearter eller omvendt. Ligeledes kan en naturtype betegnes 
som sårbar, hvis en given følsom art er til stede, men robust hvis denne art er fraværende. 
Med andre ord; når først arten er skræmt væk eller forsvundet som følge af slitage, er der 
ingen problemer med friluftslivet. En sårbarhedsvurdering af et givent område kan altså 
svinge voldsomt selv inden for samme år. Hertil kommer at en vegetation med lav bæreev-
ne, ofte kun påvirkes i få trampede stier. Langt hovedparten af vegetationen vil ofte være 
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nærmest uberørt. Nogle naturområder kan i lyset af disse betragtninger generelt og kvalita-
tivt set betragtes som sårbare. For langt de fleste naturområders vedkommende kan de 
imidlertid være særdeles følsomme, hvis der yngler pattedyr og fugle, der let forstyrres, 
eller de kan være forholdsvis robuste, hvis disse arter er fraværende. 
 
Boks 5.4.: Eksempler på sårbare naturtyper 
Med udgangspunkt i planteliv: 
 

• Grå klit og klitheder 
• Sandskæg hede 
• rensdyrlavhede 
• Aske- og elleskov 
• Hængesækmoser 
• Næringsfattige og næringsrige væld-

kær 
• Næringsfattige søer 
• Lobeliesøer 

 

Med udgangspunkt i dyreliv: 
 

• Marsk- og strandenge 
• Ubeboede øer 
• Lavvandede kystnære havområder 
• Store heder 
• Små søer 

 

 

5.3.3 Sårbare sjældne og rødlistede arter og naturtyper 
Den måde hvorpå friluftsaktiviteter primært kan få konkret indvirkning på den nationale 
biodiversitet, er hvis meget sjældne (rødlistede) arter eller deres levesteder påvirkes nega-
tivt, hvis økosystemers generelle bæreevne nedsættes eller hvis friluftslivet fører til spred-
ning af ikke-hjemmehørende arter af dyr og planter herunder evt. sygdomme. Det må imid-
lertid konkluderes, at det kun er få af Danmarks sjældne og rødlistede arter, der primært er 
truede som følge af friluftsaktiviteter (se bilag 3). De fleste af disse er invertebrater og 
planter, hvilket står i modsætning til effekterne af friluftslivet generelt set, der primært 
berører fugle og pattedyr. 
 
Det er dokumenteret, at hvidbrystet præstekrave og dværgterne er gået tilbage bl.a. som 
følge af friluftsaktiviteter på strandene. Isfuglen, som tidligere er vurderet som meget sår-
bar over for bl.a. kanosejlads, har vi ikke fundet undersøgelser på, der kan be- eller afkræf-
te betydningen af friluftsaktiviteter. Dens forholdsvis tætte forekomst i Silkeborgsøerne, 
der også har mange friluftsaktiviteter, viser dog at denne fugl, i hvert tilfælde under visse 
betingelser, kan tilvænnes en vis grad af menneskelige aktiviteter. 
 
En række sjældne rovfugle vurderes imidlertid at være begrænset i deres udbredelse pri-
mært som følge af forstyrrelse herunder friluftsaktiviteter. Egnede redetræer og fødegrund-
laget vurderes ikke som en begrænsende faktor i dag. Det er særligt nær rederne fuglene er 
sårbare. Det er vurderingen, at de danske populationer kan få betydelig fremgang hvis fug-
lene gives mulighed for en langsom tilvænning til det danske forstyrrelsesniveau og møn-
ster. Der er bl.a. gode erfaringer med de 3-400 meters beskyttelseszoner omkring havørne 
reder. Flere af de store rovfugle er ved at genindvandre bl.a. havørn, fiskeørn og kongeørn. 
Forudsætningen for en større genindvandring vurderes at være ophør af menneskelig efter-
stræbelse. Vanskelighederne ved at sige noget håndfast om enkelte arters følsomhed illu-
streres desuden af, at der tilsyneladende er betydelige forskelle på bl.a. Fiskeørnens sårbar-
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hed over for forstyrrelser. Nogle steder er fiskeørnen meget følsom over for forstyrrelser, 
mens den andre steder er en af de mest tolerante af alle rovfugle ift. forstyrrelser. 
 
Større pattedyr som odder og gråsæl er også i visse situationer og ved visse intensiteter 
sårbare over for forstyrrelse fra friluftsaktiviteter. Odder er ikke så sårbar som tidligere 
antaget, særligt ikke hvis der er rigeligt med bredvegetation og dermed gode skjulesteder. 
Desuden gør det at odderen primært er nataktiv at konflikterne med friluftsaktiviteter be-
grænses, lige som de eksisterende begrænsninger i sejladsen også mindsker evt. konflikter. 
Friluftsaktiviteter vurderes derfor ikke direkte at påvirke populationsstørrelsen, men er 
med til at påvirke odderens fordeling og brugen af dens aktivitetsområde. 
 
Gråsælen vurderes som værende meget følsom over for forstyrrelser af hvile- og yngle-
pladser. En del af disse forstyrrelser skyldes friluftsaktiviteter - særligt sejlads. Årsagen til 
gråsælens skyhed vurderes i høj grad at være den tidligere jagt.  
 
Det er ikke vores vurdering, at der er naturtyper i Danmark, der primært er truet af frilufts-
aktiviteter. Der er dog en række plantearter på både rød- og gullisten, hvor det vurderes, at 
slitage og/eller plukning er en væsentlig negativ faktor (se bilag 3). Visse sjældne planter, 
som f.eks. horndrager, stor gøgeurt og langsporet gøgelilje, påvirkes tilsyneladende nega-
tivt af både almindeligt skovtursplukkeri og –opgravning og kommercielle opgravninger 
(Løjtnant 1984). 

5.3.4 Konflikter mellem forskellige former af friluftsliv 
Der vil være en tendens til, at de friluftsaktiviteter der har størst indvirkning på naturen 
også har størst forstyrrende effekt på andre friluftsaktiviteter. Der er dog ikke nødvendigvis 
sammenhæng. Aktiviteter langt væk fra stisystemer i skoven kan f.eks. være forstyrrende i 
relation til flora og fauna, men vil sjældent være det ift. andre friluftsaktiviteter.  
 
Forstyrrelse de enkelte aktiviteter imellem er primært et lokalt problem. Hovedparten af de 
mennesker, der færdes i naturen, føler sig generelt ikke generet af andre. Undersøgelser 
viser at kun 13% oplever området som ”let overfyldt”, i forbindelse med deres 
skov/naturbesøg, mens under 1% oplevede det ”ekstremt overfyldt” (Jensen, 2003). At et 
naturområde opleves som ”let overfyldt” betyder ikke nødvendigvis at der er en konflikt. 
Generelt vil de som søger fred og ro og naturoplevelser være mindre tolerante over for 
påvirkninger end de som primært søger udfordringer og spænding. Og personer der er ale-
ne eller i små grupper, er også generelt mere ”sårbare” end personer i større grupper 
(Vistad et al. 1996). Der er desuden ikke nødvendigvis en ligefrem proportionalitet mellem 
forstyrrelsesgrad og antallet af friluftsaktiviteter på et givent areal – f.eks. strandaktiviteter. 
Her går man typisk ud fra, at der er andre mennesker og aktiviteter og oplevelsen af for-
styrrelse må forventes at være mindre, bl.a. fordi netop oplevelsen af de andre kan være en 
positiv del af den samme aktivitet. Ligeledes kan slitage bl.a. i form af stier opfattes både 
positivt og negativt. Det kan give tryghed at vide der har været andre før en, men det kan 
også betyde, at naturen ser slidt og ”unaturlig” ud. Tilsvarende kan gælden for stilhed – på 
nogle mennesker kan en total stilhed virke nærmest skræmmende (Statens forureningstil-
syn 1992). 
 
Undersøgelser samt vores interviews viser at en stor del af konflikterne er knyttet til MTB, 
løse hunde og jagt. På bl.a. Gudenåen er der også rapporteret om konflikter mellem lystfi-
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skere og kanosejlads. Den indirekte forstyrrelse gennem f.eks. bortskræmning af pattedyr 
og fugle er dog ikke medtaget i disse undersøgelser, og folks holdninger til denne problem-
stilling er derfor dårligt belyst. 
 
Der er desuden åbenlyse interessekonflikter mellem jægere og bl.a. ornitologer, både som 
følge af afskydning af fugle og fordi fuglene bliver mere sky. Der er også interessekonflik-
ter, hvor der trækkes i forskellige retninger f.eks. generelt i forhold til jagt og konkret f.eks. 
i forhold til Tange Sø/Tangeværket problematikken29 og udsætning af bæver30. Der er imid-
lertid også en lang række fælles interesser frem for alt et ønske om en rig og varieret natur i 
Danmark. 
 
Mere indirekte er der konflikter mellem lodsejeres jagtlejeinteresser og anlæg af vandre- 
og cykelstier. Der er eksempler på at lodsejere ikke ønsker stier på deres arealer med be-
grundelse i forstyrrelse af jagtbare arter samt forurening og hærværk (Helsted pers. komm. 
2003). Også udelukkelse af offentlig færdsel i jagtsæsonen kan lokalt være et problem.  

5.3.4.1 Konflikter ift. naturkvalitet 
Påvirkningerne friluftsaktiviteterne imellem kommer til at have effekt på en række kvalite-
ter, som naturen tillægges af forskellige brugergrupper. Det drejer sig bl.a. om naturens 
nytteværdi, uberørthed, billedlighed og karakterfuldhed samt historie. Når friluftslivets 
effekter på naturen skal bedømmes, vil det i høj grad være natur- og landskabskvaliteter, 
der vil være afgørende for, om og i givet fald hvordan skadende effekter opfattes. På regi-
onalt og nationalt niveau er det især de sjældne og oprindelige udtryk for vild biodiversitet, 
der tages hensyn til. Medens det indenfor landets forskellige dele og i de enkelte landska-
ber også er billedlighed, karakterfuldhed, historie og nytteværdi, der har afgørende indfly-
delse på, hvordan man ser på friluftslivets eventuelle indflydelse på naturen og landskabet. 
 
Friluftslivets forstyrrende effekt på andre nytteværdier vil primært være relateret til for-
styrrelser friluftsaktiviteterne imellem, men også f.eks. motorbådssejlads kan genere er-
hvervsfiskeri på fjordene ved gennem påsejling at skade garn og ruser. Direkte negative 
økonomiske effekter af friluftsliv kan tænkes relateret til lavere jagtleje, lavere fiskeleje og 
reducerede indtægter ved bl.a. kanoudlejning. 
 
Graden af uberørthed kan i høj grad påvirkes negativt af friluftsaktiviteter. Slitage på 
vegetationen, affald, støj samt rekreative anlæg (stier, skilte, bænke & borde, fugletårne 
m.v.) er alle forhold, der kan forstyrre oplevelsen af uberørthed. Dette gælder også, selv 
om der er tale om forstligt drevne skove, som i biologisk forstand absolut ikke er uberørte. 
Forventningen om at opleve uberørt natur er meget afgørende for om den enkelte forstyr-
res. Anlagte stisystemer og skilte vil f.eks. ofte virke mest forstyrrende i forholdsvis øde 
naturområder.  
 
Oplevelsen af naturens billedlighed og karakterfuldhed vil kunne forstyrres let i nogle 
situationer og kun meget vanskeligt i andre. Det afhænger meget af det enkelte menneske 

                                                 
29 I tilfældet Tange Sø/Tangeværket er problematikken relateret til ønsker bl.a. i relation til friluftsliv. Kon-
flikterne omhandler bl.a. fremtiden for rosporten, kanosejladsen, vandkvaliteten, fuglene, padderne og insek-
terne, laksefiskeriet, kulturmiljøet, elektricitetsproduktionen og Tangeværkets bygning. 
30 Dansk Sportsfiskerforbund har lagt sag an mod Miljøministeriet i sagen om udsætning af bæver. Argumen-
ter går bl.a. på, at bævernes dæmninger vanskeliggør fiskenes passage i åerne. 
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personlighed, sindsstemning og forventninger i den givne situation. Den billedlige tiltræk-
ning eller frastødning kan påvirkes gennem tilstedeværelsen af andre mennesker, lige som 
oplevelsen af den dystre mørke skovsø kan forstyrres ved tilstedeværelsen af glade børne-
havebørn på fisketur. Det er altså først og fremmest oplevelsen, der kan forstyrres og ikke 
selve landskaberne. 
 
Naturens historie, eller rettere de elementer i naturen som er med til at fortælle historien, 
vil ofte også påvirkes gennem forskellige friluftsaktiviteter. Ligeledes vil benyttelsen af 
naturen gennem friluftsaktiviteter bidrage til naturens historie. Da der ofte er knyttet en vis 
form for konservatisme til naturens historie, og da man ofte ønsker at bevare den natur man 
er vokset op i, kan der opstå konflikter i forhold til en ny benyttelse af naturen i form af 
friluftsliv eller bare nye former for friluftsliv. Dette vil kunne give anledning til konflikter 
mellem lokalbefolkning og f.eks. turister. 

5.4 Friluftsaktiviteters relative betydning 

For at kunne evaluere og diskutere konsekvenserne af de friluftsaktiviteter i Danmark må 
man vurdere effekterne i forhold til andre menneskelige påvirkninger, både fordi det sætter 
proportioner på, men også fordi det er summen af menneskelige påvirkninger, der i sidste 
ende er interessant og af betydning for naturbeskyttelsen og naturforvaltningen. Desuden 
indebærer en proportionsvurdering også vurderinger af naturlige påvirkninger samt ønsker 
og målsætninger i naturforvaltningen. 
 
Friluftsaktiviteternes forstyrrende effekt er især på lang sigt et produkt af et ”samspil” med 
andre menneskeskabte påvirkninger, der evt. allerede har medført en betydelig svækkelse 
af naturens modstandsdygtighed. Sådanne faktorer er bl.a. opdyrkning, forurening, og (især 
tidligere) intensiv skovdrift. En proportionsdiskussion omfatter dermed to elementer, der 
ikke helt kan adskilles, men hvor vi hovedsageligt koncentrerer os om den sidste: 
1. Hvad er betydningen af friluftsliv historisk set? 
2. Hvad er betydningen af friluftsliv under de nuværende naturforhold? 
 
Der skal generelt meget omfattende menneskelige aktiviteter31 til - f.eks. opdyrkning, af-
vanding eller skovrejsning - før der kan ske væsentlige indvirkninger på biodiversiteten på 
økosystem og landskabsniveau. Og det er generelt ændringer på disse niveauer, der fører til 
omfattende ændringer i den nationale og internationale biologiske diversitet.  
 
Det er vores vurdering at de negative effekter af friluftslivet i Danmark, generelt er margi-
nale både isoleret set og i særdeleshed i forhold til øvrige menneskelige aktiviteter som 
forurening, opdyrkning, trafikanlæg, byudvikling, skovdrift og industrifiskeri, vandløbs-
vedligeholdelse m.m. Denne vurdering gælder i særdeleshed historisk set, men også i dag. 
Dette udelukker ikke, at friluftsaktiviteter lokalt kan være, og er en betydelig eller endog 
overvejende årsag til en bestandstilbagegang eller generel nedgang i naturkvaliteten. I an-
dre tilfælde er det naturlige forhold som høj vinterdødelighed eller sygdomsudbrud, der 
primært er bestemmende for populationernes størrelse. 
 

                                                 
31 Disse aktiviteter kan i høj grad være styret af lovgivning og subsidier. Dette er bl.a. tilfældet for landbru-
get. 
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For floraen illustreres dette ved at planterne primært påvirkes gennem slitage, en slitage 
der kun sker på en meget lille del af naturarealet. Moeslund & Pinnerup (1984) konklude-

rer da også at friluftslivet i hovedstadsregi-
onen, kun udgør en mindre trussel mod ve-
getationen i moser, på heder og overdrev 
samt strandenge. Tilgroning og vandind-
vinding fremhæves som de væsentligste 
trusler. Vestergaard et al. (1984) konklude-
rer for landet som hele, at slitage samt 
plukning og opgravning som følge af rekre-
ativ udnyttelse er et ubetydeligt problem. 
 
I vandløb er grødeskæring en langt mere 
betydelig faktor, lige som regulering af ålø-
bene historisk set er det. Og erosion i vand-
løbene er i højere grad forårsaget af strøm, 
markarbejde og kreaturgræsning end bred-
færdsel og sejlads (se fig. 5.2). For plante-
væksten i søer er forurening fra landbruget 

og nedgangen i antallet af småsøer historisk set af langt større betydning end de negative 
effekter af gråandeopdræt og fiskeudsætninger. Tilsvarende gælder i øvrigt for padder og 
invertebrater. 

Figur 5.2. Den relative betydning af forskellige
typer brederosion (Friluftsrådet 1991). 

 
For faunaen kan odderen bruges som ek-
sempel på friluftslivets relative betydning. 
Især tidligere tiders ødelæggelse af egnede 
habitater og nuværende trafikdrab og druk-
ning i fiskeruser uden stoprist har større 
betydning end sejlads og bredfærdsel (se fig 
5.3). Udryddelsen og tilbagegangen af flere 
af de store rovfugle samt gråsæl er eksem-
pler på, at en friluftsaktivitet (jagt) har haft 
stor betydning for populationerne historisk 
set, og fortsat har betydning gennem en øget 
skyhed og til dels fortsat efterstræbelse af 
bl.a. rød glente og duehøg. 
 
For de forholdsvis få arter hvor friluftsakti-
viteter i dag er en væsentlig årsag til tilba-
gegang eller manglende fremgang er det 

endvidere vores vurdering at der kan gøres noget ved det med få økonomiske og admini-
strative midler. Og det kan gøres uden væsentlige indgreb i det nuværende friluftlivs mu-
ligheder. 

Figur 5.3. Trusler mod odderen og de forskellige
menneskeskabte påvirkningers relative betydning
(Madsen 2002a). 

 
I de fleste tilfælde vil det imidlertid være indgreb i forhold til andre menneskelige aktivite-
ter end friluftsliv, der giver de største gevinster i forhold til naturen. Som eksempler kan 
nævnes ændret vandløbsvedligeholdelse, ændret skovdrift, etablering af faunapassager, 
græsning og naturgenopretning samt skovrejsning. Indgreb på disse områder vil ikke alene 
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føre til forbedringer for naturen, men gjort rigtigt også i høj grad for friluftslivet. Der vil 
med andre ord kunne opnås en øget naturkvalitet både i relation til de menneskeorienterede 
naturkvaliteter og de økologiske naturkvaliteter.  

5.5 Konventioner, direktiver og nationale naturmålsætninger 

Overordnet set er det vores vurdering, at det nuværende niveau af friluftsaktiviteter i Dan-
mark kun i begrænset omfang, er i konflikt med nationale og internationale aftaler og mål-
sætninger på naturområdet. Vigtigheden af at der er foretaget forvaltningsmæssige tiltag i 
relation til forstyrrende friluftsaktiviteter som jagt og evt. windsurfing/sejlads skal i denne 
sammenhæng fremhæves. Disse tiltag er netop gennemført for at beskytte internationalt 
vigtige raste- og overvintringspladser for fugle eller nationalt vigtige hvile- og yngleplad-
ser for sæler. Det er bl.a. resultatene fra forsøgsreservater med flere fugle, flere arter og 
længere opholdstider, der i høj grad har sat skub i etableringen af de 46 jagt- og forstyrrel-
sesfri kerneområder for vandfugle, som blev vedtaget med Jagt- og Vildtforvaltningsloven 
i 1992, og som har været under etablering siden (Madsen et al. 1998).  
 
Det ligger ud over denne rapport at vurdere om de nuværende reservatudpegninger og de 
specifikke bestemmelser i relation til friluftsliv, er tilstrækkelige til at leve op til de inter-
nationale direktiver og konventioner. Ud over udpegningen af reservater, beskyttelsesom-
råder og fredninger, der direkte regulerer visse typer af friluftsaktiviteter eller friluftsan-
læg, kan det også være relevant at vurdere friluftslivets naturmæssige effekter ift. naturbe-
skyttelseslovens bestemmelser samt artsfredninger. Her er det også vores vurdering, at der 
ikke er generelle konflikter. 
 
Den manglende forskning og viden på området medfører en manglende indarbejdelse i 
naturforvaltningen og politiske beslutningsprocesser, og kan derfor være en hæmsko i for-
hold til fremtidig forvaltning og målsætninger både på regionalt og nationalt niveau. Her 
tænkes bl.a. på målsætninger om at øge bestandene af flere arter af rovfugle. Ligeledes vil 
konkrete tilfælde, med forstyrrelse af f.eks. rovfugle omfattet af habitatdirektivet og arter 
som dværgterne og hvidbrystet præstekrave kunne være i konflikt med direktivets krav om 
en gunstig bevaringsstatus. Det kan i denne sammenhæng være værd at nævne, at det ikke 
ifølge dansk lovgivning generelt er ulovligt at forstyrre f.eks. ynglende rovfugle gennem 
bl.a. friluftsarrangementer, mens det er ulovligt direkte at efterstræbe fuglene og deres æg 
og unger.  
 
Den manglende indsats i forhold til småsøer hvor udsætning af ænder og fisk fører til trus-
ler mod beskyttelseskrævende arter, kan fremhæves som et andet område, der kan være i 
konflikt med både nationale og internationale aftaler, bestemmelser og målsætninger.  
 
I det hele taget må effekter af friluftsliv, fremover belyses nærmere og vurderes i sammen-
hæng med øvrige trusler, når der, bl.a. som følge af habitatdirektivet, skal udarbejdes na-
turplaner og forvaltningsplaner bl.a. for de arter, hvor effekter af friluftsliv er påført som 
negativ faktor i rødlisten. 
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6 Håndtering af friluftslivets effekter på naturen 
Man kan dårligt beskæftige sig med friluftslivets effekter på natur og landskab uden at 
komme ind på, hvorledes uønskede effekter kan modvirkes. Vi er ofte men lidt tilfældigt 
stødt på det, i den litteratur vi har været igennem, og vi har direkte spurgt til det i projektets 
interviewdel. Men da det således ikke er, et emne vi er gået målrettet efter i litteratursøg-
ningen, er der ikke grundlag for her at forsøge at give nogen sammenfattende oversigt over 
praktisk naturforvaltning.  
 
Det vi derimod vil forsøge, er at give et nogenlunde dækkende resume, suppleret med vo-
res egne vurderinger, over de svar vores respondenter har givet, når de blev stillet spørgs-
målet: ”Hvad kan du få øje på af modforholdsregler, overfor de problemer du netop har 
nævnt?” Det er nemlig de svar, der frem for forhåndskendskab eller litteraturstudier, har 
været inspiration til de forslag til forskningsopgaver, som vi stiller i det næste og afslutten-
de kapitel.   
 
Vi er klar over dette grundlags ufuldstændige karakter, bl.a. mangler input fra flere grønne 
organisationer og fra private lodsejere herunder det private skovbrug, som har mange kon-
krete erfaringer med effekter af friluftsliv på naturen, og praktiske måder hvorpå de kan 
håndteres. Derfor går en af vores anbefalinger til kommende forskningsprojekter da netop 
også på at mobilisere denne viden. 

6.1 Naturforvaltningens instrumenter 

Bliver vi indenfor den praktiske naturforvaltnings rammer, dvs. udførelse af den konkrete 
forvaltning, som lovgivningen gennem Naturbeskyttelsesloven, Skovloven og Jagt- og 
Vildtforvaltningsloven og Planloven afstikker, og udelukker vi forskellige økonomiske 
virkemidler og juridiske aspekter, er der principiekt tre typer af virkemidler til rådighed: 

 
• Zonering i rum 
• Zonering i tid 
• Formidling og dialog 
 
De drejer sig alle om tilpasning. Det er ikke hensigtsmæssigt at forvalte verden udfra et 
fastlåst sæt af bestemmelser og forbud, der skal gælde alle steder, til alle tider og i alle 
samfund. Meget kan vindes ved at give plads til variation, fleksibilitet og lokale hensyn. 
Zonering i rum giver mulighed for en tilpasning til det lokale landskab. Zonering i tid giver 
mulighed for en tilpasning til ’den lokale tid’ dvs. døgnet, ugen, årstiden eller den relevan-
te årrække. Og formidling og dialog giver mulighed for en tilpasning til det lokale sam-
fund, og de brugere der måtte være knyttet til stedet. 

6.1.1 Zonering i rum 
Den mest anvendte form for regulering er at variere arten og intensiteten af aktiviteter in-
denfor forskellige geografiske afgrænsninger. Det er det der er knæsat indenfor den fysiske 
planlægning med udpegning af land- og byzoner samt sommerhusområder, skovrejsnings-
områder, vandindvindingsområder etc. Det sker indenfor rammerne af  lands-, region-, 
kommune- og lokalplanlægningen. Men det er også et bærende princip i mange andre 
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sammenhænge, at problemer kan søges løst ved at operere med hhv. fortynding eller kon-
centrering af påvirkningerne i de enkelte områder. Nøgleordene er variation og lokal til-
pasning. 
 
Der er mange eksempler på stort anlagt zonering. De allerede foretagne landskabsfrednin-
ger og andre arealafgrænsede fredninger såsom skov- og strandbyggelinjen, og  kysten 
søværts klitbeskyttelseslinjen, udpegningen af Ramsarområder, vildtreservater, EU’s Habi-
tatområder og EF-fuglebeskyttelsesområder og inde i dem jagt- og forstyrrelsesfri kerne-
områder og den igangværende udpegning af nationalparker er alle eksempler på zonering i 
stor skala. Nogle af disse udpegninger har dog primært andre formål end regulering af fri-
luftsliv.  
 
Fremgangsmåden ved etableringen af de 46 jagt- og forstyrrelsesfrie kerneområder har 
været, at man fra reservatsektionen i SNS først har iværksat lokale dialoger med bruger-
grupper, om produktionen af det der siden kunne samles til et første landsdækkende brutto-
forslag til et revideret og styrket reservatnetværk. Dette forslag er siden blevet evalueret af 
DMU, der har fremsat en lang række forslag til justeringer, hvor der lægges vægt på hen-
synet til rødlistearter og ansvarsarter, samt arter der her i landet kun forekommer på ganske 
få rastepladser f.eks. Bjergand (Clausen et al. 1997). 
 
Der er knapt 100 danske vildtreservater med forskellige bestemmelser for færdsel – ofte 
med en form for zonering i områder med forskellige grader af forbud. Ofte vil der være 
tale om en opdeling af et større område i mindre zoner hver med sine bestemmelser. Som 
eksempel kan nævnes Roskilde Fjord Vildtreservat. Her spænder forbudene over 1) al jagt 
og færdsel, 2) jagt, brætsejlads og motordrevet sejlads, 3) jagt, 4) jagt og motordrevet sej-
lads med over 8 knob, 5) jagt fra ikke opankret fartøj og jagt i september samt motordrevet 
sejlads med mere end 8 knob, 6) jagt fra ikke opankret fartøj. Hertil kommer generelle for-
bud mod sejlads med vandscooter og jetski m.v. samt færdselsforbud på en række øer og 
holme og i en zone på 50 m omkring  i perioden 1. april-15.juli. 
 
På en række søer og åer rundt om i landet er der forbud mod sejlads. Det kan være Skov- 
og Naturstyrelsen der på deres arealer har lagt begrænsninger på brugen begrundet i na-
turmæssige hensyn. Noget af styrelsens søareal har sejladsforbud og noget har fiskerifor-
bud. Det kan også være amterne der ud fra naturmæssige vurderinger forbyder sejlads. 
 
Det generelle forbud mod motorfærdsel på statens arealer og på de fleste skovstier og 
skovveje kan betragtes som en meget væsentlig afværgeforanstaltning i forhold til konflik-
ter mellem interessegrupper i forhold til naturen.  Dette gælder også det udbredte forbud 
mod sejlads med motor på søer og vandløb. 
 
Hegning som modforholdsregel er sjælden i Danmark. Et mindre område i Rold skov med 
den sjældne orkidé Fruesko er et af de få eksempler. Også Lille Vildmose har indhegninger 
for at undgå ukontrolleret færdsel og for at holde på bestandene af vildsvin og krondyr. 
Lille Vildmose er i øvrigt et af de få områder, hvor der hidtil kun har kunnet opnås adgang 
via et begrænset antal guidede ture. På Skov- og Naturstyrelsens arealer er der desuden 
flere steder kæder eller bomme der skal hindre kørsel på skovvejene. 
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Adgangsbegrænsningerne i de private skove er politisk bestemt overvejende ud fra andre 
hensyn end hensyn til naturen og kan derfor ikke i hvert fald udelukkende betragtes som en 
afværgeforanstaltning. Det gælder også de fleste af de øvrige generelle adgangsbestemmel-
ser i naturbeskyttelsesloven. 
 
Også i detaljen bliver rumlig zonering brugt flittigt indenfor det enkelte beskyttede områ-
de. Her er det i beslutningerne om, hvor p-pladsen skal placeres, stierne anlægges eller blot 
markeres, hvor der skal skiltes, og hvor der evt. skal ske en positiv udpegning af arealer til 
forskellige aktivitetsformer. Og der er næsten ingen begrænsning i variationsmulighederne. 
Men i princippet er der altid tale om, at zoneringen omfatter en kerne, hvor beskyttelsen er 
maksimal mht. til en eller flere forskellige aktivitetstyper, og evt. måden hvorpå de udfø-
res. Udenom kernen er der så en eller flere zoner med aftagende beskyttelse udefter. Lad os 
f.eks. sige at kernen er et område af skoven, hvor al aktivitet bortset fra forskning, over-
vågning og naturnær skovdrift er tilladt. Denne kan være omgivet af en zone, hvortil der er 
adgang med naturvejleder, og udenom den igen en zone hvor der er offentlig adgang for 
bløde færdselsformer. Både Danmarks Jægerforbund og Ornitologisk Forening har været 
inde på tanker om det hensigtsmæssige i at etablere ’vildtlommer’ eller ’forstyrrelsesfri 
kerneområder’ i vores skove, på samme måde som det nu er sket i mange af vores (våde) 
EF-fuglebeskyttelsesområder. 
 
Færdslens kanalisering er ofte afgørende for, om og i givet fald hvilken effekt der er af 
friluftslivet. Derfor er stiføring et vigtigt tema for den meste naturforvaltning. Her er der 
mange andre muligheder end det traditionelle hegn eller skiltet med ’ADGANG FOR-
BUDT’. Er der tale om anlagte veje og stier, er planlægningen forud væsentlig, idet de kan 
anlægges, så de afføder mere eller mindre forstyrrelse. Indenfor det eksisterende stinet kan 
man lede færdslen ved hjælp af afmærkede ruter, som de fleste vil følge. Er der tale om 
behov for en mere forbigående dæmpning af færdslen, f.eks. omkring en havørne rede, kan 
man sætte et midlertidigt hegn op, lave en midlertidig ’usynlig hegning’ ved at lægge 
grenbunker på de steder man ønsker færdslen dæmpet, eller man kan forsøge sig med in-
formation og dialog med de potentielle brugere. 
 
Kees Keuijken (pers. komm. 2003) fra det hollandske landbrugs-, natur- og fiskeriministe-
rium har ansvar for planlægningen af det nationale stinet, hvormed han har arbejdet i over 
25 år. Hans erfaring er, at det på den ene side er vigtigt at få reguleret i tide, og på den an-
den side er det også vigtigt at have is i maven. Ofte er det dyrt og nogle gange umuligt at 
regulere, når en eller anden skadende aktivitet først har bidt sig fast. Kunsten er, i tide at 
fornemme hvad det er man skal regulere. For visse aktiviteter er blot modefænomener, så 
man skal heller ikke facilitere nye ting for tidligt. Dvs. hans råd er at være restriktiv og 
vidende men samtidigt gå positivt ind i dialog med en holdning, at det ikke drejer sig om at 
give tilladelse eller ej, men at finde ud af, hvor aktiviteten kan foregå uden at skade for 
meget. 
 
Stisystemer er mere eller mindre dynamiske. Har man én gang anlagt en solid rampe gen-
nem klitterne, så 95% eller mere af færdslen kanaliseres den vej, og så både kørestole og 
Falck kan komme ned på stranden, bliver rampen formentlig liggende i mindst en menne-
skealder. Men sådanne passager hverken kan eller bør anlægges alle vegne. De fleste ste-
der kan klitten tåle den færdsel, der er, og skulle det knibe, kan man dæmpe vinderosionen 
ved at udlægge hø eller halm i sporet, eller dæmpe færslen ved at lægge fyrregrene i vejen, 
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så at færdslen finder nye veje. Rigtig mange potentielle problemer ved friluftslivets udfol-
delse i naturen og landskabet løses med den slags bløde midler, som det bl.a. kan ses i klit-
ten ned langs den jyske vestkyst.  
 
Erfaringen er, at enhver skov eller andet naturområde har områder, hvor langt hovedparten 
af de besøgende kommer. Andre områder af skoven vil være næsten mennesketomme. Så 
færdslen afhænger meget af stisystemets organisering, hvor parkeringspladsen ligger, hvor 
der er markerede ruter, og hvor man efter en rundtur kan komme tilbage til sit udgangs-
punkt. En meget kontant måde at kanalisere færdslen på, er som allerede berørt for klitter-
nes vedkommende, at konstruere en solid og lettilgængelig passagemulighed. Uden påbud 
eller opfordring vil folks forståelse, opdragelse eller magelighed være nok til at f.eks. en 
plankesti over et lidt sumpet eller sandet område vil samle 99% af færdslen. 
 
Ofte er det en seværdighed, f.eks. et udsigtspunkt, en sø eller et historisk sted, der som en 
magnet er med til at kanalisere færdslen i skoven. I virkeligheden er det nok så meget i og 
omkring sådanne populære lokaliteter og kulturmindesmærker at slitageproblemerne og 
dermed behovet for at regulere færdslen er størst. Der er samlet set kun tale om et ganske 
lille areal, men det er nu engang her at folk kommer, og derfor også her at oplevelsen af 
sliddet er størst både målt på vegetationen, og på antallet af brugere som generes. 
 
Bl.a. i Århus kommune er man efter brugernes deltagelse i målsætningsdebatten for kom-
munens skove begyndt at lempe på indsatsen mht. til at vedligeholde stier. Nogle syntes at 
stierne var blevet for pæne, medens andre mente at de var for dårlige. Det har ført til, at 
man nu har klassificeret nogle som ’gummistøvle stier’ og andre som ’alm. fodtøj stier’, 
hvor der er flest af sidstnævnte tæt ved byen (pers. komm. Madsen 2003). 
 
Det særligt stærke ved zonering i rum er, at den indbygget i en god langsigtet planlægning 
simpelthen kan hindre mange problemer i at opstå. Men god planlægning forudsætter et 
godt vidensgrundlag. Man må vide, hvad der foregår, hvordan, hvorhenne og hvor meget. 
Det vender vi tilbage til i næste kapitel. 

6.1.2 Zonering i tid 
Tiden er den anden dimension, man kan jonglere med i naturforvaltningen. Også den bliver 
flittigt brugt. Og ofte sker det i kombination med en rumlig zonering. Zonering i tid retter 
sig ind efter naturens gang og skiftende sårbarhed og efter friluftlivets rytme med varieren-
de behov hen gennem året. En vel indarbejdet tidslig zonering er jagttiden, der lidt afhæn-
gig af vildtarten hovedsageligt strækker sig over perioden 1. september til 1. februar. Men 
jagten kan også reguleres indenfor ugen, som f.eks. ved Harboøre Tange, hvor man en 
overgang kun drev vandfuglejagt fra lørdag til tirsdag. Og andre steder har man f.eks. ind-
ført regler om, at jagten på gæs kun må foregå fra om morgenen og frem til klokken 10. 
 
En hovedregel i dansk naturforvaltning er, at dyrene skal have fred i yngletiden, hvilket 
respekteres for de fleste arter (bortset fra jagt på råger samt måske ederfugl og  bortset fra 
regulering i forbindelse med vildtskader). Et andet eksempel er forbudet, typisk fra 1. april 
til 15. juli, mod landgang på de mange øer, holme og rev, der er udpeget som ynglereserva-
ter for kolonirugende fugle eller rastepladser for sæler. Nogle reservater er fungerende året 
rundt så længe den art, hvis beskyttelse har begrundet reservatoprettelsen fortsat benytter 
stedet.  
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Et eksempel er det reservat, der i en årrække blev opretholdt af hensyn til ynglende svart-
bag på Totten på den sydøstligste ende af Læsø. Nogle år efter at kolonien var ophørt, blev 
reservatet ophævet. Eksemplet er dog dårligt i den forstand, at det hører til undtagelserne, 
at reservater ophæves igen. For de områder, som en gang har kvalificeret sig til at blive 
udpeget af en eller anden arts tilstedeværelse, fortsætter jo med at have værdi for andre 
arter selv om den første forsvinder –  og den kunne jo også tænkes at komme igen.  
 
Det er dog de færreste arter, der flytter deres kolonier rundt, efter hvor der er bedst at være. 
Egnede ynglepladser er for mange kolonirugende fugle en bestandsregulerende faktor, og 
de fleste steder er allerede optaget. Det bevirker, at det eksisterende mønster af reservater 
er relativt stabilt.  
 
Der er imidlertid behov for at tilføre forvaltningen mere fleksibilitet. F.eks. er udpegning af 
midlertidige beskyttelseszoner omkring træer med fungerende rovfuglereder et eksempel 
på noget sådant. Tilsvarende vil mange adgangsforbud uden skader for naturen kunne op-
hæves og andre evt. midlertidigt indføres, hvis der er tale om tidsbegrænsede bestemmel-
ser. Jagt- og forstyrrelsesfri kerneområder har bevist deres succes og  er af den grund ble-
vet bredt accepteret. Man kunne ønske, at jagt- og forstyrrelsesfri ’kerneperioder’, nød 
samme opmærksomhed, dvs. forsøg med at have flere områder, der i lighed med de eksi-
sterende ynglereservater, er hhv. lukkede og åbne en del af året. 
 
Det er kun ganske få og små offentligt ejede arealer (privatejede er der til gengæld mange 
af), der i Danmark med naturens beskyttelse som begrundelse er aflukket for enhver anden 
end videnskabelig virksomhed. Lidt misvisende bliver de ofte betegnet som videnskabelige 
reservater, som om forskerne ville  beholde  dem for sig selv. For ligesom med de jagt- og 
forstyrrelsesfri kerneområder, fungerer de ’videnskabelige’ reservater, som refugier for 
arter, der uden reservatbestemmelsen ville forsvinde eller forekomme i betydeligt lavere 
antal.  
 
Som et ekstremt eksempel kan nævnes Græsholmen i øgruppen Ærtholmene (hvor Christi-
ansø også er beliggende). Græsholmen er eneste danske ynglelokalitet for alk og lomvie. 
Begge arter ville formentlig forsvinde, hvis der blev offentlig eller blot øget adgang. Men 
eksemplet er som sagt ekstremt, for der er få om overhovedet nogen andre, som ikke ville 
kunne tåle adgang i hvert fald en kort tid af året.   
 
Ofte er adgangsregulering et spørgsmål om pragmatisk at afveje f.eks. den for naturen teo-
retisk måske ideelle løsning (totalforbud) mod faren for at bestemmelserne ikke bliver re-
spekteret. For hvad nytter en bestemmelse, hvis den ikke overholdes? Det mest sikre resul-
tat er, at den virker demoraliserende mht. overholdelsen af også andre bestemmelser. Som 
eksempel kan nævnes øen Langli, der ligeledes er yderst sårbar overfor forstyrrelse pga. 
sine ynglefugle. Her er der åbent for adgang fra midten af august til midten af september. 
Havde der været lukket året rundt, ville der formentlig alligevel ske landgang nu og da, 
også på tidspunkter der ville være langt mere uheldige for fuglene. 
 
Der er dog forhold, der trækker i modsat retning, først og fremmest hensynet til, at borger-
ne kender deres rettigheder og pligter. Faste regler er lettere at kommunikere. Og lands-
dækkende regler er en større garanti for at der tages landsdækkende hensyn til naturen, end 
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det lader sig gøre med summen af lokale hensyn, ligesom at langsigtet beskyttelse bedre 
beskyttes ved få langsigtede beslutninger end ved mange små. 
 
Det stærke ved zonering i tid er dens fleksibilitet, der kan gøre mange forbud  mere accep-
table og tages i anvendelse så at sige ad. hoc. I stedet for at udstede landsdækkende forbud 
mod dette og hint, er det muligt i stedet at nøjes med at gøre det, der hvor det er relevant, 
når det er relevant. I Norge er f.eks. det træ, hvor en ørn bygger rede og en cirkel 250 me-
ter deromkring, fredet, så længe reden er i funktion – ikke før og ikke efter (med mindre 
den da skulle indfinde sig igen). Noget lignende er som nævnt afprøvet i Danmark og bør 
efter vor mening overvejes at institutionalisere. Men vil man således følge med, er det 
nødvendigt at have fingeren på pulsen. Det kræver en løbende naturovervågning. 

6.1.3 Formidling og dialog 
Det tredje og ’blødeste’ af de tre overordnede instrumenter har vi kaldt formidling og dia-
log, for dermed at understrege at der ikke blot er tale om at informere brugerne, om at så-
dan og sådan forholder det sig men om en tovejs-kommunikation. Et stigende antal brugere 
har brug for hjælp, dels fordi der er flere brugere, dels fordi en stigende del af befolkningen 
ikke i deres dagligdag har samme kontakt med naturen og landskabet, som man havde i 
tidligere generationer. Mange er så at sige blevet fremmedgjorte overfor naturen og der-
med mere eller mindre uvidende om, hvad den kan, hvad man kan, og hvad man bør og 
ikke bør. 
 
Samtidig ser vi en stigende tendens i samfundet til, at man ikke i samme grad som tidligere 
finder sig i autoriteter, man kan selv og man vil tages med på råd. Det bidrager til, at man 
mange steder indenfor natur- og miljøforvaltningen søger at inddrage borgerne oftere og 
mere aktivt. De grønne råd i amterne har f.eks. fået følgeskab af brugerråd og jægerfora 
ved alle skovdistrikterne samt brugerråd for enkelte vandløb. En række ting, som før blev 
reguleret med forbud, søges nu tilbageført til brugerne ved at overlade dem ansvaret for at 
tage vare på miljøet, naturen, sig selv og hinanden. Holdningen hos myndighederne er i 
stigende grad, at næsten alt skal kunne lade sig gøre, vi skal jo alle sammen være her, men 
vi må diskutere om, hvordan det kan lade sig gøre. Et er at finde egnede arealer, et andet er 
at diskutere sig frem til normer for god adfærd. Også dette indgår i stigende grad i moderne 
friluftsforvaltning. 
 
Borgerinddragelse og involvering kan ske med flere begrundelser. En af dem er, at de for-
langer det. Men derudover sker der, i den dialog der opstår, en tovejs-kommunikation, der 
gør hhv. den indragende og den inddragede mere vidende. Det gør myndighederne i stand 
til at komme med nogle bedre forslag, det gør borgerne mere tilfredse og i stand til at forstå 
det rimelige i forvaltningen og dermed motivet for at følge forslaget, og til at hjælpe dem 
der ikke gør det til måske at gøre det alligevel.  
 
Dette sidste har mange gange virket. F.eks. når man lader oprettelse af vildtreservater 
forudgå af dialog med de lokale jægere og andre brugere af det aktuelle område. Det er 
også i den ånd, at det nu, hvor der påtænkes at etablere nationalparker, forbereder, at der 
skal ske en inddragelse af lokalbefolkningen. I det hele taget er det at etablere dialog med 
brugerne en ofte vellykket del af den forvaltning, der skal til for at dæmpe effekterne af 
friluftslivet på naturen eller at beskytte den ene brugergruppe mod generne fra den anden.  
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Eksempler er etablering af de mountainbike baner der nu findes bl.a. i Nørresko-
ven/Hareskoven og i skovene ved Århus, hvor kommunen og Århus MTB-klub allerede for 
10 år siden i fællesskab etablerede en rute på 23 km. Har brugerne været taget med på råd, 
er resultatet i reglen mere funktionsdueligt og respekteres mere end, hvis der ikke havde 
været nogen dialog eller fælles udpegning overhovedet. Fra flere bl.a. norske brugerunder-
søgelser ved vi, at hovedparten af folk gerne vil tage sådanne hensyn. Derfor er informati-
onsdelen af naturforvaltningen meget vigtig. Og det er en mulighed for at undgå at indføre 
forbud.  
 
Man bør på den anden side ikke tro at formidling og dialog løser alle problemer eller altid 
forløber lige let. Der er stor forskel på, om det er et lille landsbysamfund med 200 indbyg-
gere, der skal enes om et lokalt stiforløb, eller om det er 100.000 beboere på Vesterbro, der 
skal tage stilling til, om der skal etableres cykelstier i Istedgade. Og forskellene er ikke kun 
af rent kommunikationsteknisk karakter men også et spørgsmål om kompleksiteten i sam-
fundet, hvem der kender hvem, i beslutningsgangene, ejerforhold og meget mere. 
 
Det stærke ved formidling og dialog er, at det virker. 95% af befolkningen er i reglen så 
lovlydig, at bliver de opfordret til ikke at gå videre af den eller den sti for ikke at forstyrre 
den og den rugende fugl – så går de ikke videre. Men først og fremmest er formidling og 
dialog stærk, fordi den kommer tæt på noget af målet med det hele, den enkeltes tilegnelse 
af naturen på måder, som ikke skader den. Derudover må man ikke være blind for, at det er 
et velfærdsgode at blive inddraget, taget med på råd eller i hvert fald informeret om, hvad 
myndighederne påtænker at gøre og hvorfor – frem for blot at se det ske. Og det er et kul-
turgode ikke kun at have adgang til naturen, men også at blive informeret og løbende holdt 
underrettet om naturens gang, hvad enten det er, at nu er bøgen sprunget ud ved Munke-
bjerg, at kongeørnen begyndt at yngle i Vildmosen, eller at der er observeret en hval i Øre-
sund. 
 
Et sideaspekt eller en særlig form for formidling er formidling af kontakter. Her kan myn-
dighederne spille en faciliterende rolle ved at bringe potentielt eller akut konfliktende 
grupper i forbindelse med hinanden på en god måde, så de hver især kan kommunikere 
deres syn på sagen og hinanden. Det kan være det første skridt til at etablere en gensidig 
respekt og måske finde en løsning på konflikter, uden myndighedernes videre indblanding, 
hvilket kan være til alles tilfredshed. Vildtforvaltningsrådet, hvor både staten, jægerne og 
en række grønne organisationer foruden jordbrugsorganisationerne er repræsenteret er et 
eksempel på etablering af en permanent platform for dialog og samarbejde om at opnå en 
balance mellem forskellige interesser, eksempelvis udpegningen og forvaltningen af de 
jagt- og forstyrrelsesfri kerneområder. 
 
Det bliver ofte bedst, der hvor flere forskellige instrumenter kan supplere hinanden: Zone-
ring i rum og i tid samt formidling og dialog. Det er bl.a. for at udnytte en sådan synergi, at 
det er en god ide at etablere nationalparker. Det samler publikum for formidling og giver 
stordrift fordele og muligheder mht. etablering af besøgscentre, pjecer mv. Men integratio-
nen kan også foregå mere ydmygt, som f.eks. ’den røde port’ som er indgangen til stats-
skovarealet, og samtidigt stedet hvor man kan finde turfolderen i sin kasse, eller mødes 
med naturvejlederen på det aftalte tidspunkt. Det kan også ske i fugleskjulet, hvor man kan 
kommunikerer med de andre brugere, f.eks. ved at se hvad de har noteret af observationer i 
den fremlagte dagbog. 
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Information, oplysning og dialog er en type af afværgeforanstaltning, der bruges både af 
Skov- og Naturstyrelsen centralt samt på statsskovdistrikterne og i amterne, kommunerne 
samt de grønne organisationer. Fra de administrative myndigheders side sker det ofte i 
kombination med andre former for afværgeforanstaltninger. Det er typisk nemmest at nå 
ud til det organiserede friluftsliv. I mange tilfælde har foreninger og klubber m.v. så mu-
lighed for at videreformidle og påvirke de uorganiserede dele af de pågældende aktiviteter. 
Oplysning kan også bruges som foranstaltning i den henseende, at ingen oplysning om 
sjældne arter eller værdifulde naturområder kan medvirke til en begrænsning i færdslen af 
folk, der ellers ville strømme til stedet for at se det sjældne. Forskellige strategier for op-
lysning og information om naturområder kan altså både føre til øget færdsel og til mindsket 
færdsel. Endelig kan oplysning og information rettes mod bestemte brugergrupper og der-
med også i et vist omfang bruges til at styre typen af friluftsaktivitet i et område. 
 
Grænsen mellem hvornår der er tale om oplysning, servicering af brugerne og egentlige 
afværgeforanstaltninger er i øvrigt flydende. Som eksempel kan nævnes Skov- og Natur-
styrelsens vandretursfoldere, der indeholder information om de enkelte naturområder, men 
samtidig f.eks. oplyser om ride forbud, brandfare, motorkørselsforbud, hundeskove og 
henvisninger til naturskole m.v. Skov- og Naturstyrelsen har også udgivet foldere om bl.a. 
regler for færdsel i naturen og gode råd til færdsel, herunder organiseret færdsel. Oplys-
ningstavler og skilte har ofte samme dobbelte funktion. Skiltning med oplysninger om na-
turen og hensigtsmæssig færdsel samt forbud mod færdsel i visse områder på visse tider af 
året, har bl.a. vist sig effektiv ved forsøgsvis opstilling på ynglelokaliteter for sårbare kyst-
fugle (Dansk Ornitologisk Forening 1992). Skiltene  blev opfattet positivt af hovedparten 
af de besøgende og 82% respekterede henstillingerne på skiltene (Dansk Ornitologisk For-
ening 1992). Konflikter kan imidlertid kun løses via skiltning hvis publikum accepterer 
reglerne og så kan skiltningen også i sig selv være i konflikt med friluftsinteresser, da de 
kan virke forstyrrende på naturoplevelsen. Skiltning med forbud mod f.eks. løse hunde ét 
sted i en skov kan også have den effekt, at løse hunde opfattes som lovligt de steder hvor 
der ikke skiltes (Morsing 1990). 
 
Som eksempel på kampagner kan nævnes ’klap hesten’ hvor Danmarks Idrætsforbund, 
Friluftsrådet, Danmarks Cykel Union, Dansk Rideforbund, Dansk Islandshesteforening 
samt Skov- og Naturstyrelsen samarbejdede om en konkurrence- og oplysningskampagne 
om hensynsfuld færdsel til hest i naturen. Egentlig naturvejledning kan også opfattes som 
en kombination af service og vejledning i hvordan man begår sig fornuftigt i naturen.  
 
Et nyligt eksempel er pressemeddelelse og pressemøde med miljøministeren om de stigen-
de problemer med løse hunde. Her blev det (dog uden at der forelå nogen egentlig doku-
mentation af problemets omfang), vurderet at de løse hunde udgør et landsdækkende pro-
blem. Og formentlig i en erkendelse af, at der ikke er en oplagt organisation at henvende 
sig til, opfordrede man nu hundeejerne til, at holde deres hund i snor, når man færdes i na-
turen (www.sns.dk). Dette eksempel viser også, at forbud ofte ikke er tilstrækkelige uden 
jævnlig opfølgende information. 
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6.2 Forslag til justeringer og yderligere tiltag  

6.2.1 Forudsætninger 
Forudsætningerne for enhver indsats for at begrænse konstaterede konflikter mellem natur-
værdier og friluftsliv eller mellem brugergrupper bør være en analyse af situationen. Nogle 
væsentlige elementer i en sådan analyse bør være: 
 
Boks 6.1.: Forudsætninger for at begrænse konflikter i relation til friluftsliv og natur 
• Overblik over hvor naturværdierne ligger og friluftsaktiviteterne foregår 
• Kendskab til økologi – hvilke forhold betinger antal og udbredelse? 
• Målsætning for udviklingen lokalt og nationalt – kvantitativt og kvalitativt.   
• Strategi og forvaltningsplan for udbredelse af arter og naturtyper 
• Kendskab til trusler og sårbarhed 
• Kendskab til holdninger lokalt og nationalt  
• Økonomiske overvejelser over hvor der opnås mest for færrest ressourcer,  
• Demokratiske overvejelser over hvor det generer færrest og glæder flest 
• Forsøg f.eks. med alternative afværgeforanstaltninger 
 
Det er vores vurdering, at der bør arbejdes langt mere med at få det grundlæggende viden 
om naturværdier og friluftslivet og naturens og landskabets sårbarhed samt mht. en klar-
læggelse af målsætninger for både benyttelse og beskyttelse. Endvidere er det afgørende, at 
man kender til, hvad det er, der foregår, dvs. følger med v.hj.a. overvågning. Og så er det 
vigtigt at afværgeforanstaltninger ikke ses isoleret, men vurderes i forhold til alle øvrige 
betydende menneskelige aktiviteter. Når det er sagt, er der en række foranstaltninger, der i 
forbindelse med et større analysearbejde efter vores vurdering kan og bør sættes ind med. 

6.2.2 Tiltag 
Den måske vigtigste supplerende afværgeforanstaltning er etablering af nye naturområder. 
Jo færre naturområder der er, des større bliver de negative effekter af friluftsliv alt andet 
lige. Det betyder bl.a., at enhver inddragelse af landbrugsjord til skovrejsning og naturgen-
opretning, særligt ved byerne, må forventes at kunne være med til at aflaste de allerede 
eksisterende naturområder. Effekten må forventes at være særligt stor, hvis de nye natur-
områder planlægges og udformes med henblik på friluftsliv. Det vil bl.a. sige etablering af 
et gennemtænkt stisystem samt en mosaik af forskellige naturtyper og aktivitetsmuligheder 
nær og om muligt i byerne. 
 
Vi mener, som det er fremgået af det foregående afsnit, at der er klare fordele ved i højere 
grad at foretage en zonering i forhold til den rekreative brug. Man kan sige, at der i høj 
grad i dag allerede er en klar koncentration af mennesker på bestemte strande (bl.a. Rømø, 
Hornbæk m.v.) og i bestemte skovområder (bl.a. Dyrehaven, Høje Møn m.v.). Til trods 
herfor mener vi, at det ville styrke naturens frie udfoldelse og bl.a. mulighederne for ind-
vandring af flere store rovfugle, hvis der blev etableret vildtlommer eller i princippet for-
styrrelsesfri kerneområder i alle skove. Områderne vil have et dobbelt formål: 1) beskyttel-
se af sjældne og sårbare arter, 2) mindske skyheden hos almindelige arter.  
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Refugierne bør også gælde begrænsninger i øvrige aktiviteter som f.eks. skovdrift, men 
skal ikke nødvendigvis være totalt urørte. Udpegningen af sådanne forstyrrelsesfri områder 
skal i givet fald baseres på nærmere analyser af de naturmæssige gevinster samt undersø-
gelser af befolkningens holdning til sådanne områder. Vi foreslår, at de udlægges ud fra 
vurderinger af de eksisterende naturværdier samt ud fra deres potentiale som ynglelokalite-
ter bl.a. for større rovfugle. Således gives rovfuglene en mulighed for at få bedre ”fodfæ-
ste” i Danmark. 
 
Mere specifikt mener vi, at der er behov for en øget opmærksomhed over for arterne hvid-
brystet præstekrave og dværgterne. Vi mener, at der bør udpeges områder langs kysterne, 
hvor der er eller har været ynglende par. Disse områder bør søges friholdt for færdsel i 
yngletiden. Det er vores vurdering, at det ikke kan lade sig gøre at kombinere friluftsliv og 
naturbeskyttelse på disse arealer. Hvor mange arealer og hvor store må bero på yderligere 
biologiske vurderinger og en politisk beslutning om målsætningerne for bestandsstørrel-
serne. 
 
Naturplaner ser vi som et vigtigt fremtidigt værktøj til at mindske eksisterende og potenti-
elle konflikter mellem natur og friluftsliv. Det ville være en stor gevinst for naturen, hvis 
det blev indført som standard, at der blev udarbejdet naturplaner for eksisterende og frem-
tidige golfbaner. Ligeledes ville det være oplagt at gennemføre naturplaner for samlede 
sommerhusområder lige som de naturplaner der i dag udarbejdes på landbrug kunne ud-
bygges med et skarpere rekreativt element. Endelig er det håbet, at hensynet til biologisk 
mangfoldighed i den igangværende Agenda 21-planlægning i kommunerne vil bidrage. 
 
Udbygning og styrkelse af lokale brugerråd er en anden overordnet måde at identificere og 
løse konflikter mellem brugergrupper og mellem friluftsliv og natur. De eksisterende erfa-
ringer fra de nuværende brugerråd i statsskovene kunne udvides til en større inddragelse af 
specialister, og ”almindelige” uorganiserede skov- og naturgæster ville kunne styrke arbej-
det. Især i områder hvor der er mange eksisterende eller potentielle konflikter mellem fri-
luftsinteresser, f.eks. på flere vandløb, er der brug for en udvikling af brugerråd. Vi tror at 
der vil ske en stadig større anvendelse af dialogprocesser i hele miljøforvaltningen herun-
der på det naturforvaltningsmæssige område. Selv om der allerede er gjort visse erfaringer 
bl.a. om brugerrådenes funktion er der behov for at få disse samlet op, og der er et stort 
behov for videreudvikling gennem forskning, forsøg og implementering. 
 
Det ville endvidere være en styrke for hele naturforvaltningen, hvis der lokalt blev iværksat 
et arbejde med at udarbejde ”belastningskort” over den rekreative brug af naturområder. 
Tilsvarende kunne der udarbejdes et ”sårbarhedskort” med oplysninger om sårbare arter, 
samfund, naturtyper, økosystemer og landskaber. Sådanne kort ville tilsammen kunne ud-
gøre et hensigtsmæssigt udgangspunkt for forvaltningen i både kommuner, amter og stat. 
Sådanne kort kan i visse tilfælde med held laves i samarbejde med frivillige samt frilufts-
organisationerne herunder eventuelle lokalafdelinger, sådan som det kendes fra de store 
biologiske ATLAS-undersøgelser for fugle, planter og pattedyr samt friluftslivets foretruk-
ne lokaliteter. 

6.2.3 Konsekvens af ændrede adgangsregler 
Øgede adgangsmuligheder i naturen, som foreslået af adgangsudvalget (Adgangsudvalget 
2002) vil efter vores vurdering ikke føre til, at der kommer betydeligt flere mennesker i 
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naturen på landsplan. Derimod vil det måske betyde, at der på sigt udvikler sig et andet 
mønster i færdslen særligt lokalt. Nogle områder vil blive besøgt mindre, og andre vil blive 
besøgt mere, lige som måden at færdes på både i tid og rum  på sigt kan ændre sig. Den 
almindelige skovgæst vil formentlig kun i begrænset omfang ændre adfærd i naturen, som 
følge af at der åbnes op for en større adgang til naturen. Det bekræftes bl.a. af erfaringerne 
fra Spor i Landskabet, som viser, at de udvidede adgangsmuligheder ikke medfører en sær-
lig intensiv benyttelse og i øvrigt foregår problemfrit. Også i følge en undersøgelse gen-
nemført af Forskningscentret for Skov & Landskab udtrykte henholdsvis 19 og 11 %, at 
bedre færdselsmuligheder langs vandløb/ hegn ville betyde hyppigere besøg (www.sns.dk/ 
Adgangsudvalg/ information/ detaabneland2.htm). En undtagelse vil dog formentlig være, 
hvis der bliver anlagt flere stier. Det vil være de mere specifikt naturinteresserede frilufts-
folk, som ornitologer, botanikere, naturvandrere og svampeplukkere, samt organiserede 
brugere såsom skoler, der kan formodes umiddelbart at benytte sig af mere liberale ad-
gangsbestemmelser. 
 
Med baggrund i vurderingen af, at det nuværende mønster i friluftslivet kun vil ændres i 
begrænset omfang, må det antages, at det ikke vil få betydelige naturmæssige konsekven-
ser at liberalisere adgangsbestemmelserne. Dette underbygges af, at der kun er få konflikter 
mellem friluftsliv og naturinteresser i dag og at en lang række friluftsaktiviteter (bl.a. jagt 
og sejlads) ikke umiddelbart påvirkes af liberalisereingen. Særligt er det vores vurdering, at 
generelt øgede adgangsmuligheder kombineret med etablering af forstyrrelsesfri områder i 
skove og visse naturområder kan være med til at mindske konflikterne mellem friluftsliv 
og naturbeskyttelse og give mulighed for udbredelse af en række arter der i dag er sky og 
sjældne, her tænkes særligt på de store rovfugle. 
 
Det er ifølge DMU p.t. ikke muligt at bedømme konsekvenserne for faunaen af en evt. øget 
færdsel langs skovbryn, hegn og vandløb. Det skyldes at vildtets tolerancetærskel ikke 
kendes godt nok, og at det ikke kan vurderes, hvor stor en forøgelse af forstyrrelsestrykket, 
der vil blive tale om. DMU vurderer, at vildtets muligheder for at vænne sig til øget færd-
sel vil variere afhængigt af forstyrrelsens omfang og den enkelte vildtart (www.sns.dk/ 
Adgangsudvalg/ information/ detaabneland2.htm) 

6.2.4 Opsummering 

Nøgleordene for den del af naturforvaltningen, der relaterer sig til friluftslivet, mener vi må 
være variation og tilpasning. Naturen, såvel som friluftslivet og det øvrige samfund har 
brug for en forvaltning, der uden at forskertse de nationale og internationale hensyn i na-
turbeskyttelsen, er i stand til mere nuanceret at tage hensyn til den lokale natur såvel som 
til det lokale samfund. Derved vil der opnås en større variation, ikke for variationens skyld, 
men forskellighed, der vil kunne komme naturen såvel som samfundet til gode. Ønsket om 
større tilpasning angår også de forskellige nye tendenser indenfor friluftslivet selv. Som vi 
har været inde på også i tidligere kapitler, er der meget at vinde ved at arbejde med frem 
for mod f.eks. nye golfbaner og MTB-ruter. Og der er meget at vinde ved at arbejde med 
frem for mod brugere og andre berørte i det hele taget. Derfor er formidling og dialogpro-
cesser af tiltagende betydning. Skal dialogen lykkes må deltagerne have udsigt til en eller 
anden form for udbytte. Der må ledes efter nogle ’win-win’ situationer. Hele spørgsmålet 
om en udvidet og mere hensigtsmæssig adgang til naturen synes egnet i den forbindelse. 
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Overordnet set er det vores vurdering at de naturforvaltningsmæssige instrumenter i Dan-
mark de fleste steder er kombineret på en fornuftig måde. Der er en bred paillet af foran-
staltninger i anvendelse, men fysisk udelukkelse via. lovgivning, hegning eller på anden 
måde er på de privatejede arealer omfattende. På de offentligt ejede arealer er det meget 
sjældent. Det er desuden lykkedes at tage en række potentielt problematiske frilufts-
aktiviteter i opløbet bl.a. jetski/vandscootere. Uden de nuværende foranstaltninger er der 
næppe tvivl om, at konflikterne ville være langt større lokalt, og der ville formentlig være 
landsdækkende konflikter med bl.a. motorfærdsel. Det er desuden karakteristisk at en lang 
række foranstaltninger direkte eller indirekte er funderet i konflikter mellem brugergrupper 
frem for i konkrete konflikter i forhold til naturen. 
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7 Forskning og forsøg 
Lige fra starten har det været et formål med den her foreliggende udredning at bidrage til 
en indkredsning af forskningsbehov vedrørende friluftslivets effekt på natur og landskab, 
herunder forslag til forskningsemner og afprøvning af forsøg i skala 1:1. Det er, hvad dette 
afsluttende kapitel handler om. Først gives et resumé af, hvad vores respondenter har udtalt 
i den anledning. Dernæst beskrives en række emner, som kan belyse den bredere sammen-
hæng, som friluftslivet og dets natureffekter indgår i, og som på lidt længere sigt kan være 
lige så vigtige at blive klog på, som på de mere konkrete forsknings- og udviklingspro-
blemstillinger, der afslutter kapitlet, og som er det egentlige svar på den stillede opgave. 
 
Det, at vi i dette kapitel fokuserer på yderligere forskningsbehov, betyder ikke at vi mener 
man generelt hverken kan eller skal gå bort fra et udpræget forsigtighedsprincip ift. frilufts-
livets effekter på naturen. Et sådant princip vil altid være et vigtigt element i naturforvalt-
ningen. På mange områder er yderligere forskning ikke nødvendig for at kunne foretage en 
kvalificeret og effektiv indsats og i mange situationer er der tale om at den tilgængelige 
viden ikke formidles videre til praktikere og brugere i tilstrækkelig grad.  

7.1 Respondenternes udsagn om behov for forskning og forsøg 

I undersøgelsens interviews har vi spurgt til respondenternes mening om, hvad der er be-
hov for af forskning og udredning. Det har vi fået ca. 75 enkelte bud på, som vi her skal 
søge at give et kort overblik over; først det generelle, siden de mere konkrete problemstil-
linger. 

7.1.1 Respondenternes mening om generelle behov 

Generelt er man enig om, at der i høj grad mangler viden på mange punkter, å alt for ofte 
får egne erfaringer, fornemmelser og politiske holdninger lov at være enerådende i grund-
laget for mange beslutninger.  
 
Hovedparten af vore respondenter efterlyser et bedre datagrundlag. God planlægning kræ-
ver gode data. Vi behøver dog ikke at vide alt. Men løbende simple indikatorer, for hvad 
vej friluftslivet bevæger sig, er et udbredt savn hos mange forskere og forvaltere. Det for 
lidt blot at vide, hvor mange foldere, der trykkes år for år, eller hvor mange ’spor i land-
skabet’ der anlægges i landskabet. Der er således behov for udvikling af og kontinuitet i 
den overvågning/estimering af friluftslivets omfang og karakter, der gennemføres med 
relativt store intervaller ved FSL. Det er i den forbindelse også vigtigt, at få de sociale og 
personlige (ikke kun de natur og landskabsmæssige) effekter med. 
 
Et andet vigtigt tema er følgeforskning. Dvs. indarbejdelse af en tradition for, at når større 
nye projekter sættes i søen, skal der etableres en systematisk erfaringsopsamling, medens 
tingene sker, så at kursen om nødvendigt kan justeres under vejs. Noget sådant er i nogen 
grad sket omkring etableringen af de jagt- og forstyrrelsesfri kerneområder inde i de udpe-
gede EF-fuglebeskyttelsesområder. Habitatområdernes administration, den intensiverede 
skovrejsning og programmet med etablering af nationale naturparker er nye oplagte sam-
menhænge, hvor noget lignende bør ske. 
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I Danmark er der, af forklarlige årsager, en lang tradition for en overvejende konserveren-
de til nød genoprettende naturforvaltning. Men spørgsmålet er, om vi ikke bør vænne os til 
og blive bedre til også en prospektiv indsats. F.eks. ved at give et positivt medspil ved ud-
viklingen af nye aktiviteter og områder eksempelvis i udviklingen af den økologiske – eller 
i det mindste naturvenlige golfbane, eller ved at indarbejde naturplaner i byer, kvarterer, 
karreer og enkelt-ejendomme. Konkret indbyder området til eksperimenteren, altså byfor-
søg med forskellige former for indpasning af friluftsliv og natur i de øvrige byfunktioner. 
 
Når vi tænker på friluftslivets effekter på natur og landskab, sker det også af forklarlige 
årsager ofte mere snævert afgrænset end godt er. F.eks. når det alene beskrives, hvad en 
friluftsaktivitet umiddelbeart måtte forårsage eksempelvis bortskræmning eller slitage, men 
ikke hvad effekten er på længere sigt, hvor dyrene kan komme tilbage og vegetationen 
måske regenerere. Der er ikke kun tale om, at en passiv natur bliver forstyrret af friluftsli-
vet. Friluftsliv er i reglen temmelig harmløs overfor naturen og kan i enkelte tilfælde direk-
te gavne naturen. Dertil kommer at naturen såvel som friluftslivet er i stand til at tilpasse 
sig. Der er behov for beskrivelse af gode erfaringer med friluftslivets tilpasning og en mere 
afbalanceret formidling omkring dets effekter. 
 
Vi er også ofte for snævre ved alene at fokusere på friluftslivet som aktiviteter og i mindre 
grad som oplevelser. Det kan bevirke en fastlåsning af perspektivet til det rent tekniske og 
fysisk udøvende, og gøre at myndighederne går skævt af det, der måske var den egentlige 
baggrund for, at folk overhovedet kom af sted til stranden eller op i sadlen. At blive kloge-
re på aktiviteternes oplevelsesmæssige side, er en forudsætning for god planlægning, kon-
flikthåndtering og meget andet. 
 
Flere respondenter efterlyser viden om de værdimæssige aspekter ved friluftslivet og dets 
effekter på natur- og landskab. Det er fornemmelsen, at friluftslivet især de bløde ikke an-
lægs- eller udstyrskrævende former ofte forfordeles, når der skal bevilges ressourcer til 
området. Vi har i de senere år fået beregninger, der viser, at naturgenopretning betaler sig 
(Dubgaard et al. 2001). Men det er også den vanskelige værdisætning i al sin bredde, og 
ikke kun snævre cost-benefit beregninger der er brug for, og som er udfordringen. Og be-
hovet gælder ikke kun projekter som gensnoningen af Skjern Å men også naturens 
værdisætning i almindelige sammenhænge f.eks. i sanerings og kvarterløftsprojekter i by-
ernes indre.  

7.1.2 Respondenternes ytringer om mere konkrete behov 
Konkrete forsøg med adgang er et behov, som der peges på fra flertallet af respondenter. 
Adgangsspørgsmålet med de mange stærke følelser, økonomiske interesser, og utilstrække-
lige vidensgrundlag inviterer netop til forsøg i skala 1:1. Forslagene går i princippet ud på, 
at der efter en indledende registrering af friluftsmæssig benyttelse og naturens tilstand ind-
føres en differentieret adgang evt. ved zonering, så nogle områder besøges mere andre 
mindre evt. slet ikke, og at dette følges over en længere årrække. Der kan være tale om 
etablering af differentieret adgang i private, såvel som statslige skove, adgang langs den 
ene side af vandløb, etablering af lukkede områder på stranden eller i klitten etc. Det er 
vores indtryk, at Danmark er førende internationalt mht. forskning i jagtlige forstyrrelser. 
Denne kompetence bør kunne nyttiggøres også i bredere sammenhæng. 
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I forlængelse heraf skal nævnes efterlysningen af mikrostudier af adfærd, der kan vise, 
hvordan folk typisk bevæger sig i terrænet. Adfærdsmæssige psykologiske mekanismer 
kan indgå evt. koblet til konkrete afprøvninger med forskellige måder at regulere færdsel i 
naturen på. Evt. kunne disse studier kobles til en videre undersøgelse af holdninger hos 
brugerne til forskellige forvaltningsformer, som den der allerede er en vis erfaring med 
herhjemme. 
 
Dette leder frem til efterlysningen af mere viden, på hele det vi kan kalde det pædagogiske 
felt. Der er behov for at pædagoger bliver bedre til at håndtere de eksisterende muligheder 
og evt. bedre til at kræve flere muligheder for børn og unge i naturen. Mere generelt er det 
nødvendigt at fortsætte den forskningsmæssige ’backing’ dvs. understøtning af det hastigt 
voksende felt af naturbørnehaver, naturskoler og naturvejledning samt undervisning i fri-
luftsliv på efterskoler, højskoler mm. Danmark er langt fremme med praksis på dette felt, 
men ikke i samme grad forskningsmæssigt. Derfor er det vigtigt, at der sker en systemati-
seret indsamling og videreudbygning, af de mange erfaringer der gøres.  
 
Forskning vedr. konkrete arter: Her peges på behov for mere reel viden om den rekreative 
forstyrrelses effekt på sæler: Hvad er de causale forhold? Hvorledes ændres sårbarheden 
gennem året? Etc Noget tilsvarende gør sig gældende for forstyrrelser på flere arter af yng-
lefugle. I denne forbindelse er der også behov for at studere de kumulative effekter i den 
komplekse virkelighed, som disse arter lever i. 
 
Forskning vedr. konkrete aktiviteter er ligeledes et behov. Eksempelvis er der peget på den 
opblussede interesse for at sejle i havkajakker. Hvor stærk er interessen? Hvad er mønstret 
i tid og rum? Hvad er de mest alvorlige effekter? Hvordan kan de evt. modvirkes? Moun-
tainbikings effekter er et andet eksempel på en aktivitet, hvor der er behov for flere effekt 
studier. 
 
Forskning i konkret forvaltning er ligeledes et behov, både af hvordan den teknisk og øko-
nomisk virker, men også af hvordan den opleves. Eksempelvis ofres der nu om dage store 
summer på en kommunal strandrensning langs den jyske vestkyst, ud fra en opfattelse af, 
at sådan vil turisterne have det. Strandrensningen er imidlertid så effektiv, at det eneste 
man stort set kan finde i sandet, er sporene efter strandfogedens bil. Enhver præstekrave 
eller anden fugl, der måtte have ruget på stranden er formentlig skræmt væk, og spændende 
vraggods får ikke lov at ligge mange timer. I samme sammenhæng kan nævnes det ønske-
lige i, at interesseorganisationer inddrages mere i forskellige former for tilbage-
rapportering herunder naturovervågning. I den sammenhæng er det meget beklageligt, at 
det overvågningsprogram NOVANA, som Miljøministeriet er ved at implementere, netop 
har skåret tilskuddet den mangeårige landsdækkende punkttælling af fugle bort. 
 
Et felt, som ligger lidt i udkanten af vores fokus, men som immervæk er blevet fremdraget 
af vores respondenter, er behovet for mere konkret viden om konflikter mellem bruger-
grupper, især i lyset af forventningerne til en stigende turisme. Det generelle billede, vi har 
dannet os gennem interviewene er, at de effekter, som friluftslivet har på natur og land-
skab, langt mindre er økologiske problemer, end de er problemer imellem de enkelte bru-
gergrupper. Derfor er der brug for at tilvejebringe dialogformer, der muliggør at de forskel-
lige grupper involveres aktivt i et ”fælles” naturbeskyttelsesprojekt. Dette kan være et vig-
tigt skridt til at finde løsninger på eventuelle problemer også i relation til konflikter mellem 
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brugergrupper. I denne forbindelse kan også nævnes behovet for at få mere rede på, hvad 
dyrelivet betyder for den samlede natur- og landskabsoplevelse. 
 
Vurderinger af friluftslivets direkte og indirekte indvirkning på landskabet er et emne, som 
vi ikke med vores naturvidenskabelige baggrund, har kunnet gøre så meget ved. Men det 
står os klart, at da landskabet i høj grad indgår i den samlede oplevelse ved de fleste fri-
luftsaktiviteter, må viden om de effekter som samme type friluftsliv eller andre har på 
landskabet, være meget nødvendig for en hensigtsmæssig planlægning. 

7.2 Forslag til forskning i en bredere sammenhæng 

Gennemgangen af den eksisterende viden har samlet vist, at der er tale om et område, hvor 
forskningen er og har været sporadisk og koncentreret om bestemte aktivitetstyper og få 
arter og artsgrupper. Der kan derfor kun tegnes et noget ufuldstændig billede af friluftsli-
vets samlede betydning for Danmarks natur. Det er derfor vigtigt, at forskningen inden for 
emnet får et markant løft. Den fremtidige forskning bør fokusere på at udbygge vores vi-
den om specifikke sårbare arter og væsentlige aktivitetstyper og på at opnå viden om de 
samlede friluftsmæssige effekter på alle økologiske niveauer samt sætte denne viden i rela-
tion dels til de øvrige menneskelige påvirkninger af naturen dels til de øvrige dele af det 
samfundsmæssige liv. Den opnåede viden vil dermed kunne bidrage til bæredygtig og 
tværfaglig forvaltning af vore naturområder til gavn for både naturen, friluftslivet og det 
øvrige samfund. På denne baggrund – og som beskrevet i Friluftsrådets projektudbud – vil 
vi i det følgende foreslå en række temaer for kommende forskning herunder også forslag til 
praktiske forsøg.  
 
Inden vi går videre med en konkretisering indenfor projektets snævre ramme (friluftslivets 
effekter på natur og landskab), vil vi dog fabulere lidt over, hvad man ideelt kunne håbe 
på. Så vidt vi kan se er der nemlig et rimeligt behov for øget viden og dermed strategisk 
forskningsmæssig satsning indenfor følgende seks mere generelle emner: 
 
Friluftslivet i dagens modernitet, som Kaltenborn (pers. komm. 2003) formulerer det. 
Hermed menes, at der er behov for at blive klog på og løbende følge med i, hvordan fri-
luftslivet hænger sammen med samfundet i øvrigt. I hvilken udstrækning er det frilufts-
mønster, vi iagttager, en reaktion på, hvad der er sket andre steder i samfundet? Her er det 
med andre ord ikke friluftslivets effekter på naturen, men mere samfundets effekt på fri-
luftslivet der er på tale. Her tænkes ikke så meget på teknologiske eller økonomiske forud-
sætninger (de omtales nedenfor), som på samfundsbestemtheden af de muligheder, der 
bydes det enkelte menneske i øvrigt, og som kan give sig udslag i øget friluftsliv eller ind-
skrænkning af samme. Herunder savnes også mere viden om hvad der sker med friluftsak-
tiviteter når de gøres til genstand for pengeindtjening. En indsigt på disse områder vil gøre 
os langt bedre i stand til at forudse, hvad retning friluftslivet vil tage i årene fremover. 
 
Friluftslivets oplevelser er et emne, der drejer sig om, hvad det er folk går efter, og hvad 
det er de får ’med hjem’, når de har dyrket en eller anden form for friluftsliv. Der har hidtil 
været en tendens til, at vi i for høj grad har koncenteret den forsknings- og forvaltnings-
mæssige opmærksomhed om selve den centrale udadvendte handling og dens produkt, 
f.eks. bøsseskuddet og det man får med hjem på tasken, ’Hittet’ man får i kikkerten, kanta-
rellen i kurven eller den forbedrede kondi efter joggingturen, og i høj grad overset alt det 
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andet som hører med til den multidimensionelle oplevelse som enhver friluftsaktivitet altid 
er. Det vigtige er måske ikke de fisk man fanger, men samværet ved bålet om aftenen, som 
Vistad (pers. komm. 2003) udtrykker det (se evt. Jensen 1998). En sådan opmærksomhed 
vil måske føre til en politik og en forvaltning, der giver friluftslivet mere kvalitet og kon-
fliktforebyggelse frem for blot kvantitet og konfliktløsning. 
 
Friluftsliv og sundhed er et emne, som vi tror i høj grad vil kunne levere ammunition til 
enhver ikke alt for forsnævret cost-benefitmæssigt overslag. Meget af det, der er blevet en 
mangelvare i det moderne samfund, kan friluftslivet byde på, og meget af det har med fy-
sisk og psykisk sundhed at gøre. Hvad enten vi sidder for meget bag rattet, foran compute-
ren eller TV-skærmen eller alle tre, har vi brug for motion af krop og sjæl på måder, som 
kun delvis kan opnås andre steder end i naturen. Hele den sundhedsmæssige side har aldrig 
været undersøgt ordentligt herhjemme. Når det i norske aviser kan oplyses, at der sker for-
bløffende få skader i naturbørnehaver, gælder det så også i Danmark? Og er forklaringen 
teknisk og banal, eller har den at gøre med et erhvervet større fysisk og psykisk velvære? I 
DMU’s norske søsterorganisation NINA er man gået ind på sundhed som et strategisk 
satsningsområde. Og i Danmark har SNS formuleret en sundhedsprofil, men den forsk-
ningsmæssige og især den helhedsbetonede tilgang, der ikke isolerer sundhed til enten at 
være noget der har med kroppen, med sjælen, eller med samfundet at gøre hver for sig, 
men en tilgang der ser det integreret, er der stort behov for.  
 
Friluftslivets økonomi er et aspekt, som det er vigtigt for friluftslivssektoren at blive kloge-
re på, i og med at cost-benefit analyser får en stadig mere fremtrædende rolle i beslut-
ningsgrundlaget for mange politikere og forvaltere. Heri ligger også fra vores side en for-
ventning om, at hvis friluftslivets økonomi for alvor blev taget op til bred vurdering, ville 
det kunne afsløre den underprioritering, vi bl.a. med baggrund i Det Økonomiske Råds 
vurdering (Det Økonomiske Råd 2000) mener friluftsliv og natur er udsat for fra myndig-
hedernes side. Det ville også bidrage til at afgøre eventuelle skævheder f.eks. som den 
Vistad (pers. komm. 2003) mener, der er i Norge, mht. hvor meget der gives til den an-
lægstunge konkurrencesport i forhold til det simple uformelle men meget udbredte frilufts-
liv. 
 
Friluftslivets teknologi er et fremtidsrettet emne, der gennem teknologivurdering skal tjene 
til, at myndighederne er forberedt i god tid, inden et problem har udfoldet sig, så man i tide 
kan tage højde for mulige skader ved planlægningsmæssige, økonomiske, alternativt tekni-
ske eller andre midler. Anvendelse af TBT i bundmaling til skibe er et eksempel på et pro-
blem, som først blev håndteret efter at skaderne var sket. Reguleringen af anvendelse af 
Jetski er et eksempel på, at man var ude med passende regulering i tide. Dette emne er altså 
ikke alene et spørgsmål om at følge teknologiudviklingen, men også om en bredere sam-
fundsmæssig og forvaltningsmæssig vurdering. 
 
Friluftslivets pædagogik. Her tænkes på hele det, der er ved at udvikle sig i Danmark (må-
ske mere end de fleste andre steder i verden) i form af formel og uformel undervisning i 
naturen i naturbørnehaver, naturskoler og naturvejlederordninger. Hvad er f.eks. konse-
kvenserne af at den 4-årige får (eller ikke får) kontakt med naturen i sin dagligdag? Det er 
en stor og efter vores mening rigtig satsning af kolossal betydning for fremtiden og dens 
menneskers kontakt med naturen. Men bliver det fulgt forskningsmæssigt op i tilstrækkelig 
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grad? Dvs. nok til at hensigtsmæssige justeringer kan ske i tide, ressourcespild undgås og 
de gode erfaringer bringes videre til inspiration for og feed-back fra andre? 
 
De seks hermed skitserede temaers berettigelse viser noget om friluftslivets forsknings-
mæssigt lave prioritering. I betragtning af hvor vigtigt det er i det samlede billede, er vi 
ikke i tvivl om det hensigtsmæssige i, at gøre hele området til genstand for en større forsk-
ningsprogrammæssig satsning. Det er næppe noget Friluftsrådet alene kan løfte. De for-
skellige statslige forskningsråd burde gå sammen for at videreudvikle og finansiere denne 
ide. 

7.3 Effekter på natur og landskab 

Nu til det mere konkrete, som også knytter sig mere snævert til det, som har været rappor-
tens hovedemne, friluftslivets effekter på natur og landskab: 
 
Forstyrrelsesfri kerneområder på land:  Efter succesen i med udlægning af jagt og forstyr-
relsesfri kerneområder til vands er det oplagt at fortsætte på land f.eks. i skovene. Hermed 
menes, at visse områder friholdes for friluftsaktiviteter, medens den i andre områder øges. 
Den almindelige drift kan fortsætte, hvis det sker med nænsomhed. Variation i det rekrea-
tive tryk er nøgleordet. Selvom ideen er anvendelig i både offentlige og private skove, 
skønner vi, at det er mest hensigtsmæssigt, at begynde i et antal private, hvor ejeren kan 
overtales til frivilligt at øge adgangen i den ene ende af skoven, mod til gengæld at få mu-
lighed for at mindske den i den anden. Der bør foretages effektstudier mht. udviklingen i 
det samlede naturindhold og rekreative mønster i og omkring kerneområdet, f.eks. mht. 
sjældne arter og skyhed hos rovfugle, rådyr, krondyr og grævling. Der bør foretages detal-
jerede registreringer både inden og efter udlægning, og de bør gælde hele skoven, så effek-
ter, der udbredes hertil, også registreres. Der bør som udgangspunkt udvælges både store 
og små skove med forskellig besøgsintensitet og anvendelse og arbejdes med forskellige 
antal og størrelser af kerneområder. Forsøgene bør forløbe over en længere årrække – 
mindst 5 år. Forsøget bør indeholde en undersøgelse af skovgæsternes holdning til ind-
skrænkninger i deres muligheder. Det anbefales at starte de steder, hvor forventningerne til 
et positivt udfald er størst. 
 
Studier af ændringer af friluftsaktiviteter i tid og rum som følge af skovrejsning og etable-
ring af national parker er relevant i forvaltningsmæssig henseende. Det må antages at etab-
leringen af nye skovområder og nationalparker i et vist omfang ændrer på fordelingen af 
friluftsaktiviteter i en given region og til en vis grad giver mulighed for nye aktiviteter. 
Dermed er skovrejsning og etablering af nationalparker potentielle midler til at undgå kon-
flikter mellem friluftsliv og naturbeskyttelse. Men øger de nye områder kun arealet af eg-
nede habitater for almindelige og forstyrrelsestolerante arter, eller betyder de også en af-
lastning af naturområder, der huser mere sjældne og sårbare arter? Der vil altså være tale 
om studier, der bidrager til en større viden om, hvordan friluftsaktiviteterne ændres i nær-
liggende naturområder som følge af skovrejsning. Både den friluftsmæssige benyttelse og 
naturindholdet bør registreres før og efter etableringen af helt nye områder samt ny skov og 
natur i tilknytning til det allerede eksisterende. 
 
Samlede forstyrrelseseffekter og sårbarhed i naturområder Der er meget få forsknings-
mæssige erfaringer med undersøgelser og vurderinger af de samlede forstyrrelseseffekter i 
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naturområder. Sigtet skal være dels at få identificeret nøglefunkioner i økosystemet og 
nøglefaktorer i det friluftsmæssige påvirkningsregime og vurdere bidragene. Denne måde 
at arbejde på er man i Danmark allerede i gang med indenfor vildtforskningen. Det er vig-
tigt at udbygge en sådan viden inden for forskellige naturområder og landskabstyper og 
forskellige typer og intensiteter af friluftsliv. Sådanne helhedsstudier, der fokuserer på 
summen af friluftslivets påvirkninger på alle økologiske niveauer, fører frem til opbygning 
af modeller, der vil kunne være grundlag for en hensigtsmæssig planlægning og forvalt-
ning. En variant af denne måde at arbejde på kan være udarbejdelse af modeller for fly-
way-bestande af udvalgte trækfugle. Da ikke mindre end 28 af vores vandfuglearter er 
klassificeret som ansvarsarter, (dvs. at mindst 20% af fly-way bestanden regelmæssigt op-
træder på dansk område), har vi også her en oplagt ’ansvarsforskning’, der bør prioriteres 
højt. 
 
Stisystemer: Det foreslås også at gennemføre forsøg med etablering af stisystemer og fri 
ukontrolleret adgang i naturområder. Formålet skal være at identificere fordele og ulemper 
ved etablering af stisystemer i forhold til naturen. Det må som udgangspunkt antages, at 
anlæg i relation til friluftsliv genererer flere besøgende, men de kan også bruges til at lede 
folk uden om sårbare områder. Omvendt kan en fri ukontrolleret adgang forventes at føre 
til færre besøgende, der til gengæld er af en anden type, og bidrager til en anden naturople-
velse. Det vil være ønskeligt at gennemføre forsøget i et naturområde, der tidligere har 
været uden eller med begrænset offentlig adgang og uden etablerede stisystemer - f.eks. et 
tidligere militært område. Forsøg af denne art kan give større viden om mulighederne for, 
og effekten af, at ”lede” mennesker rundt i et naturområde. Derudover er der behov for 
eksperimenter med stiføringer i forhold til yngle-, raste-, og fourageringsbiotoper for gæs, 
ænder og vadefugle. 
 
Overvågning af friluftsliv: Ikke for at kontrollere men for at skabe et bedre grundlag for 
oplysning og forvaltning er der et stort behov for at sikre den løbende fremskaffelse af 
dækkende og troværdig viden om friluftsliv og turisme i Danmark (Andkjær in prep.). Der 
er noget vist ironisk i, at vi med en præcision på plus/minus få promille kender antallet af 
skarv, der danner par år for år, men kun kender størrelsesordenen af, hvor mange menne-
sker der benytter de enkelte af vores strande og hvor ofte år for år. Der kan ganske vist 
også spildes ressourcer ved for bevidstløs indsamling af data, men den grøft er vi endnu 
meget langt fra at falde i, når vi taler om friluftsliv. Det er klart at meget vil kunne spares 
ved at finde frem til gode indikatorer. Det anbefales hermed, at der iværksættes et udvik-
lingsarbejde med henblik på at finde egnede indikatorer for friluftslivets omfang, økonomi 
og udvikling. Og det anbefales, at inddrage interesseorganisationerne i disse opgaver, hvor 
det skønnes hensigtsmæssigt. 
 
Lyst- og fritidsfiskeriets sociologi og praksis: For nogle år siden fik vi for første gang gen-
nemført en analyse, der kunne løfte noget af sløret for jægerfolkets samfundsbestemthed, 
jagtens økonomi og jægernes adfærd og holdninger (Hansen 2001). Noget tilsvarende er 
der brug for mht. lyst- og fritidsfiskerne. Nok er deres virksomhed mindre kontroversiel, 
men til gengæld er denne hobby endnu mere udbredt end jagtinteressen. Derfor er der her 
et stort behov for at opkvalificere myndighedernes og vores andres viden på dette felt. Igen 
fordi enhver hensigtsmæssig forvaltning må hvile på et godt vidensgrundlag. Ud over at 
skaffe basal viden om en vigtig aktivitetstype til brug for planlægning og drift er sigtet at 
identificere eventuelle problemer, hvis løsning kan komme naturen og/eller fiskerne til 
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gode. Et væsentligt element kunne bl.a. være at afdække omfanget af bifangster ved fritids-
fiskeri (fiskeri med garn og ruser). 
 
Enkeltarters sårbarhed  Vi foreslår, at der fokuseres på arterne odder og grævling og samt-
lige danske rovfugle samt fiskehejre. Formålet er at få afklaret, i hvor høj grad friluftsakti-
viteter er med til at bestemme udbredelsen af disse arter. Fremgangsmåden kunne være, at 
registrere ynglelokaliteter, gravkomplekser og reder og sammenholdt med afstand til stisy-
stemer og andre områder med friluftsaktiviteter. Øvrige menneskelige aktiviteter som 
skovdrift bør også indgå som parameter. Registreringerne vil bl.a. kunne bidrage til en af-
klaring af, hvorfor danske rovfugle tilsyneladende foretrækker at yngle i private skove. Gør 
det sig også gældende for grævling? Det er ønskeligt, at denne forskning ikke bliver ved 
korrelleringen som eneste ’bevisførelse’, men at der, hvor det er muligt, også foranstaltes 
egentlige forsøg på at identificere kausale sammenhænge.  
 
Særligt akut er der behov for, at der som et udviklingsprojekt arbejdes med bidrag til udar-
bejdelse af handlingsplan for dværgterne og hvidbrystet præstekrave. Det foreslås, at der 
som udgangspunkt identificeres eksisterende og potentielle ynglelokaliteter. I og nær disse 
områder kan der herefter eksperimenteres med forskellige zoneringstyper, samt forskellige 
plejetiltag og foranstaltninger der kan øge fuglenes ynglesuccess bl.a. ved at begrænse 
færdslen eller gøre den mere skånsom (se f.eks. Nisbet 2000). 
 
Hundes effekter på Natur og friluftsliv:  I tragtning af den store betydning, som hundehol-
det har i Danmark, er det påfaldende, så lidt der vides om dettes betydning for naturen og 
det øvrige friluftsliv. Vi foreslår derfor, at der gennemføres en bred udredende undersøgel-
se, som siden kan lede til undersøgelse af mere specifikke forhold, der skal afdække og 
dokumentere udbredelsen af forskellige problemtyper i forbindelse med hundes færden i 
landskabet med eller uden deres ejere i snor og lede frem til forslag til hensigtsmæssige 
foranstaltninger til gavn for naturen, andre friluftsudøvere og forhåbentlig også for hunde-
holdet selv, som jo udgør en væsentlig og integreret del af den vigtigste friluftsaktivitet i 
Danmark, almindelig færdsel. 
 
Mobilisering af skjult viden og etablering af offentlighed: Ved de gennemførte interviews 
er vi blevet klar over, at der blandt ’markarbejderne’ på skovdistrikter, i amter og forenin-
ger findes en del viden om, hvordan man i praksis kan forholde sig til de potentielle eller 
allerede udfoldede problemer og konflikter. Men den viden er ikke tilgængelig for alle i 
tilstrækkelig grad. Derfor bør det som et første skridt overvejes at etablere en systematisk 
indsamling af viden på området. Det er et arbejde, der kan munde ud i en håndbog f.eks. 
som den gamle plejebog fra Skov- og Naturstyrelsen eller i form af  mere fokuserede fak-
tablade og nyhedsbreve, som dem FSL og DMU udsender. I udlandet er der gode erfarin-
ger med noget sådant, som det nyhedsbrev der udgives af det hollandske Stiftung Recrea-
tie, eller Urban Wildlife der udgives af English Nature. Man kunne bøde på den potentielle 
læserskares lidenhed ved dels at lade det naturpædagogiske og øvrige formidlingsmæssige 
få plads dels ved at skrive på en måde så at stoffet bliver tilgængeligt også for undervis-
ningssystemet og særligt interesserede lægfolk.  
 
Friluftslivets oplevelse af friluftslivet: Selvom det ligger på kanten af, hvad vi er blevet 
bedt om, kan vi ikke dy os for til slut at anbefale en øget forskningsmæssig indsats for at 
blive klogere på, hvordan udøverne af de enkelte friluftsaktiviter opfatter de andre frilufts-
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aktiviteter. Vi gør det, efter at vi gennem vores undersøgelse er blevet overbevist om, at det 
er her, at langt de fleste konflikter befinder sig. En saglig sociologisk funderet udredning 
af, hvad det er for fordomme, økonomiske interesser, kulturelle forskelle osv., der rører sig 
under eller på overfladen, kan være mindst lige så vigtig for en god forvaltning og bære-
dygtig udvikling, som alt det ovenstående.   
 
Der er således mange både overordnede og underordnede problemstillinger, der trænger til 
at blive forskningsmæssigt belyst. Flere af de rejste spørgsmål er så komplekse, at man 
alene af den grund kunne fristes til at lade dem ligge, og nøjes med de simple problemstil-
linger, der er lige at gå til. Når verden er kompleks, bliver forskningen det også og jo ikke 
af den grund mindre nødvendig.  
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Bilag 
 
 
Bilag 1 
Interviewguide 
 
Det er vigtigt at der skelnes mellem holdninger og egne erfaringer og egentlige forsknings-
resultater og undersøgelser. En oversigt over hovedspørgsmål fremsendes inden interview-
et så der gives tid til forberedelse – herunder at finde litteratur. Der indledes med kort in-
troduktion til rapporten/opgaven og vores tanker om opbygning, indhold m.v. 
 
Personlig baggrund 
• Uddannelse 
• Stilling, jobindhold, jobfunktion 
• Tidligere stillinger, jobindhold og jobfunktioner 
• Erfaringsforløb ift. friluftsliv/rekreation, turisme >< natur (hvor meget, hvornår, hvor-

dan har emnet været en del af arbejdet) 
 
Problemstillinger/konflikter 
• Væsentlige problemerstillinger/konflikter (friluftsliv><natur, friluftsliv><friluftsliv) 
• Særligt ”naturforbrugende” friluftsaktiviteter 
• Særligt sårbare områder, arter (er nogle arter truet som følge af friluftsaktiviteter) 
• Væsentlige additive effekter 
• Oversete/underprioriterede problemstillinger 
• Erfaringer (egne + andenhånds) m. forstyrrelse, slitage m.v. 
• Videnskabeligt dokumenterede effekter 
• Sandsynliggjorte effekter 
• Langsigtede >< kortsigtede effekter 
 
Modforholdsregler 
• Erfaringer (egne + andenhånds) med forskellige former for modforholdsregler (forvalt-

ning/planlægning, restriktioner, oplysning m.v.) 
• Baggrund for iværksættelse (forskningsresultater, konflikter mellem brugere, nedgang i 

biodiv., etik m.v.) 
• Virkning af modforholdsregler (dokumenteret, sandsynlig) – hvilke problemer er løst? 

Hvordan? 
• Forvaltning, restriktioner, nuværende indsats og resultaterne heraf – hvilke problemer 

er løst? Hvordan? 
• Kendskab til konkrete eksempler fra ind- og udland 
• Idéer til nye og/eller udbyggede modforholdsregler (hvis der vurderes at være brug for 

det) 
 
Litteratur/eksempler/cases 
• Kendskab til litteratur, publicerede el. upublicerede undersøgelser m.v. (personen be-

des indsamle/forberede) 
• Kendskab til caseområder/eksempelprojekter/forskningsprojekter i ind- og udland 
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• Forslag til udenlandske og danske nøglepersoner (personen bedes forberede) 
• Forslag til steder/personer at søge grå litteratur (personen bedes forberede) 
 
Forskning/forsøg 
• Forslag til forsøg/forskning (gerne i forholdet 1:1) 
• Vigtigste vedenshuller 
 
Perspektivering 
• Hvilken udvikling har personen oplevet? 
• Fremtidige udvikling og konflikter, nye trusler? – løsninger?  
• Er forvaltningen tilstrækkelig? 
• Vurdering af største trusler mod naturen p.t. samt hvad har været hovedårsagen til ud-

viklingen 
• Situationen ift. konventioner, direktiver og målsætninger på naturområdet – er der kon-

flikter? 
 
Evt. ? 
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Bilag 2 
Interviewede personer 
 
Frank Søndergaard Jensen. Seniorforsker (ansat siden 1985) på Forskningscenter for 
Skov og Landskab. Koordinator for friluftsliv og turismeområdet (ikke særskilt område, 
men forskere samlet i gruppe). Arbejder m. dokumentation af omfang, type, ønsker m.v. til 
friluftsliv.  
 
Frede Jensen. Skovrider på Nordjyllands statsskovdistrikt. Forstkandidat.  
Fra 1979 har friluftsliv m.v. været en væsentlig del af arbejdet. I og med friluftlivet i sti-
gende grad har fået en højere prioritering i Skov- og Naturstyrelsens målsætning – ikke 
mindst for et distrikt som Nordjylland, fylder området mere og mere. 
 
Peter Brun Madsen. Ansat i Århus Kommune som skovrider i 19 år – i skov- og naturaf-
delingen. Forstkandidat. Afdelingen varetager både friluftsliv, natur og skovdrift. Overgået 
til seniorordning pr. 1. maj 2003.  
 
Charlotte Helsted. Ansat i Roskilde Amt, naturafdelingen fra 1990.  
Landskabsarkitekt fra Kunstakademiet, planlægning som speciale. Arbejder m. friluftsliv 
(planlægning, gennemførelse af faciliteter, foldere, infotavler, lodsejerforhandlinger) og 
information samt naturpleje, fortidsminder og kulturmiljø. 
 
Knud Flensted. Biolog. Ansat i Dansk Ornitologisk Forening siden 90.  
Konsulent for de frivillige i lokalafdelingerne. Beskæfteiger sig bl.a. med fredningsarbejde, 
kommentering af fredningsforslag, nye reservater og lovovertrædelser der skal anmeldes. 
Involveret i internationalt samarbejde med øvrige partnere i Birdlife International – særligt 
europa og EU. 
 
Hans Meltofte. selvlært ornitolog, dr. scient. Ansat på DMU afd. for arktisk miljø. An-
svarlig for det biologiske moniteringsprogram i Zackenberg i Nordøstgrønland. Arbejder 
bredt med arktisk økologi (fugle, pattedyr, insekter, planter, CO2 m.m.). 
 
Lars Bendix Poulsen. Forstfuldmægtig, Skov- og Naturstyrelsen, frilufts- og råstofkonto-
ret. Forstkandidat, KVL. Arbejder bl.a. med friluftspolitik og naturbeskyttelseslovens be-
stemmelser om offentlighedens adgang til naturen.  
 
Ib Johnsen. Kemiker/biolog. Lektor ved Københavns Universitet Botanisk inst. Økologisk 
Afd. Adj. professor TekSam, RUC. Har beskæftiget sig med naturtyper/botanik der er rele-
vante ift. friluftsliv samt gennem Danmarks Naturfredningsforening beskæftiget sig med 
problemstillingen friluftsliv-natur. 
 
Palle Uhd Jepsen. Skovtekniker. Reservatinspektør, Oksbøl. Pension 1. april 2003. 
Fra 1965 ansat på vildtbiologisk station. Beskæftiget med vandfugleforskning – program 
for flytællinger, forvaltningsplaner for bl.a. sæler, marsvin, skarv, gæs. Fra 1976 med til at 
igangsætte reservater. Internationale opgaver bl.a. Thailand – turisme/public awarenes i 
relation til natur. 
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Emile J. Bruls senior projectleader, Stichting Recreatie 
Emile J. Bruls er uddannet i political science med speciale i masse-kummunikation. Efter-
følgende post doc. i forvaltning af turisme. Han har arbejdet i denne sektor siden med re-
kreation, turisme og natur. Siden 1992 har han arbejdet for Sticchting Recreatie (SR). SR 
er en paraply-organisation på linje med Friluftsrådet i Danmark. 
 
Onno de Bruijn, biolog, Natuurmonumente 
Uddannet som økolog ved Universitetet i Groningen 1977, siden praktiseret rådgivning 
vedr. naturpleje, landbrug og skovdrift i forbindelse med friluftsliv, både indenfor Natuur-
monumentes 90.000 ha naturområder og overfor private. I de senere år arbejdet med Bio-
lowieza skovene ved den polsk-hviderussiske grænse. 
 
Peter Visschedijk, team manager recreation, nature and society. Dept Ecology and Soci-
ety, Alterra. 
Er uddannet som sociolog ved universitetet i Utrecht i 1983. Først ansat i statsskovvæsnet 
(Staatsbosbeheer) med rekreationsforskning. Siden ved ALTERRA. 
 
Kees Kuijken: Ministry of Agriculture, Nature Management and Fisheries, Department of 
Outdoor Recreation. 
Uddannet ved Landbrugsuniversitetet i Wageningen, arealanvendelse og planlægning og 
som en af de første med speciale i friluftsliv, som han nu har været beskæftiget med i over 
30 år. Nuværende hovedopgave er nationale stisystemer for færdsel til fods, cykel og pas-
sager for bådtrafikken.  
 
Odd Inge Vistad. Norsk Institut for Naturforvaltning, Lillehammer. 
Uddannet i naturforvaltning ved Distriktshøjskolen i Aas, siden samfundsvidenskabelig 
doktorgrad fra universitetet i Trondheim. OIV ar fagligt beskæftiget sig en del med slitage 
og har bl.a. arbejdet med forskellige metoder til at dokumentere slitage. 
 
Margrete Skår. Norsk Institut for Naturforvaltning, Lillehammer. 
Kulturgeograf men med 3 år biologi 1993 fra Trondheim. Siden 2000 forsker med fokus på 
kulturlandskab og friluftsliv – især forskning vedr. holdninger til effekter. 
 
Bjørn Peter Kaltenborn. Norsk Institut for Naturforvaltning, Lillehammer. 
Uddannet naturgeograf med vægt på slitage samt brug og effekter på natur på Svalbard 
som PhD-grad. Siden er han fortsat med turismens socialpsykologi og holdningsstruktur i 
Arktis. BK har også studeret naturforvaltning i USA nogle år. Nu er han mest samfunds-
geograf og arbejder med natur og menneskets forhold til natur. 
 
Per Wallsten. Landskabsarkitekt i Naturvårdsverket, Naturressourceafdelingen (en afd. 
der arbejder med naturforvaltning/naturbeskyttelse og med ansvar for friluftsliv). Har tidli-
gere arbejdet m. naturforvaltning og jagt i Naturvårdsverket. 
 
Ulf Silvander. Frisams Generalsekretær. FRISAM er det svenske Friluftsråd. 
UF har været ansat ca. 1½ år. Er økonom og kommer fra en stilling i Naturvårdsverket 
hvor han arbejdede med klimaspørgsmål samt økonomi og miljø. Han har også tidligere 
arbejdet i forskningsverdenen og den private sektor. 
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Bilag 3 
 
Rødlistede* arter hvor friluftsaktiviteter vurderes, at være en negativ faktor for den samlede danske 
bestand (Stoltze & Pihl 1998). X = primær faktor, (X) = medvirkende faktor, ? = muligvis medvir-
kende/primær faktor, -- = ingen faktor/ikke relevant 
 Høst/samling Udsætning af fisk 

og/eller ænder 
Forstyrrelse1  Slitage 

Pattedyr     
Odder2 -- -- (X) -- 
Gråsæl   X -- 
Fugle     
Vandrefalk X -- -- -- 
Markpiber -- -- X -- 
Hvidbrystet præstekra-
ve 

-- -- X -- 

Lærkefalk -- -- X -- 
Fiskeørn (X) -- X -- 
Slørugle -- -- (X) -- 
Rød glente (X)3 -- -- -- 
Havørn -- -- X -- 
Stenvender -- -- X -- 
Sandterne -- -- (X) -- 
Fisk     
Laks -- (X) -- -- 
Guldsmede     
Huevandnymfe -- (X) -- -- 
Stor kærguldsmed -- (X) -- -- 
Månevandnymfe -- (X) -- -- 
Bredtæger og rand-
tæger 

    

Stregtæge -- -- -- (X) 
Klitsandtæge -- -- -- (X) 
Vandkalve     
Agabus clypealis -- (X) -- -- 
Dykkervandkalv -- (X) -- -- 
Bred vandkalv -- (X) -- -- 
Graphoderus austria-
cus 

-- (X) -- -- 

Lys skivevandkalv -- (X) -- -- 
Hydaticus aruspex -- (X) -- -- 
Hydroporus notatus -- (X) -- -- 
Agabus striolatus -- (X) -- -- 
Colymbetes striatus -- (X) -- -- 
Gyrinus suffriani -- (X) -- -- 
Hydaticus continentalis -- (X) -- -- 
Rovbiller     
Actophylla varendorffi- -- -- -- (X) 
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ana 
Bledius baudii -- -- -- X 
Bledius pusillus -- -- -- X 
Paederus fuscipes -- -- -- (X) 
Stumpbiller     
Hypocacculus rufipes -- -- -- (X) 
Vårfluer     
Rhadicoleptus alpestris  -- X -- -- 
Hagenella clathrata -- X -- -- 
Holocentropus insignis -- X -- -- 
Limnephilus elegans -- X -- -- 
Limnephilus subcen-
tralis 

-- (X) -- -- 

Nemotaulius punctato-
lineatus 

-- X -- -- 

Paroecetis strucki -- X -- -- 
Køllesværmere     
Pimpinellekøllesvær-
mer 

-- -- -- (X) 

Dagsommerfugle     
Perlemorrandøje (X) -- -- -- 
Stor ildfugl (X) -- -- -- 
Svalehale (X)? -- -- -- 
Padder     
Klokkefrø X (X)4 -- -- 
Grønbroget tudse (X) -- -- -- 
Bjergsalamander -- (X)4 -- -- 
Karplanter     
Bjergmelbærris X -- -- -- 
Poselæbe (X) -- -- -- 
Bjergulvefod -- -- -- (X)? 
Hestetunge -- -- -- X 
Riddergøgeurt (X) -- -- -- 
Skrueaks (X) -- -- -- 
Hørbladet nålebæger (X) -- -- -- 
Stilkmånerude (X) -- -- -- 
Krum star -- -- -- X 
Knælæbe -- -- -- X? 
Strandvortemælk X -- -- (X) 
Bakkegøgeurt (X) -- -- -- 
Strandpileurt -- -- -- X? 
Skjoldbregne X -- -- -- 
Ugrenet edderkopurt (X) -- -- -- 
Nordisk radeløv X -- --  
Klitøjentrøst (X) -- -- X 
Strandhornskulpe X -- -- -- 
Trekløftalant -- -- -- (X) 
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Gulgrøn brasenføde -- -- -- (X) 
Sortgrøn brasenføde -- -- -- (X) 
Norsk pileurt -- -- -- (X) 
Vårkobjælde (X) -- -- -- 
Krybende ranunkel -- -- -- (X) 
Spydbladet skjolddra-
ger5 

X -- -- -- 

Stor gøgeurt5 X -- -- (X) 
Hvidgul skovlilje5 (X) -- -- -- 
Rød hullæbe5 X -- -- (X) 
Purpur gøgeurt5 (X) -- -- (X) 
Storblomstret hullæbe5 X -- -- -- 
Horndrager5 X -- -- -- 
Hvid sækspore5 (X) -- -- -- 
Hyldegøgeurt5 (X) -- -- -- 
Purpur gøgeurt5 (X) -- -- (X) 
Rød skovlilje5 X -- -- -- 
Svampe     
Mørksporet skoveblod -- -- -- (X) 
Liden skiveblod -- -- -- (X) 
Sandravsvamp  -- -- X 
Frynset stilkbovist -- -- -- X 
Furet stilkbovist -- -- -- X 
Rynket klokkemorkel X -- -- (X) 
Klitblødhat -- -- -- X 
Entoloma rusticoides -- -- -- X 
Navlestjerneblod -- -- -- X 
Klitbarkhat -- -- -- X 
Trichoglossum walteri -- -- -- X 
Vinterstilkbovist -- -- -- X 
Laver     
Kalk-hulfrugtlav -- -- -- X 
Vifteskjoldlav -- -- -- (X) 
Gulgrøn krølhårslav -- -- -- X 
Lecanora achariana -- -- -- X 
Stor sæklav X -- -- (X) 
 * Flagermus er ikke medtaget, da det primært er andre typer menneskelige forstyrrelser end fri-
luftsliv der er en negativ faktor. 
1: Forstyrrelse og færdsel (herunder trafik og trafikdrab, sejlads, støj, badning m.v.) – altså ikke 
nødvendigvis kun friluftsliv. 
2: Som den primære negative faktor er påført fiskeri (herunder utilsigtet bifangst). 
3: Vurderet på baggrund af Grell (2003) 
4: Vurderet på baggrund af Wiiberg-larsen et al. (2000). 
5: Baseret på www.skovognatur.dk 
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