
Naturnationalpark
Fussingø

Naturnationalpark Fussingø skal gennem vild natur 
bidrage til at styrke biodiversiteten i området. Målet 
er at opnå et økosystem med naturlige processer 
og dynamikker samt en minimal grad af forvaltning. 
Samtidig skal parken bidrage til spændende naturop-
levelser, ro og fordybelsesmuligheder samt friluftsliv 
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i området. Naturen og biodiversiteten har førsteprio-
ritet, og øvrige aktiviteter er underordnet hensynet til 
biodiversiteten. 

Natur og historie
Fussingø er i dag et udpræget godslandskab, der er 
karakteriseret ved en mosaik af områder med moser, 
enge, marker, Fussing Sø og Skals Å, der slynger sig 
gennem det åbne landskab, omkranset af de mere 
eller mindre lukkede skovområder. 

Med naturnationalparken etableres et stort 
sammenhængende naturområde på ca. 833 
hektar, hvor udsætning af stude og kronvildt 
skal bidrage til, at naturen bliver vildere og 
udvikler sig dynamisk hen over årene. 
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Særlige levesteder – biodiversitet
Udgangspunktet for naturen ved Fussingø er varieret 
– både topografisk, hydrologisk og naturtypemæssigt.

Naturnationalparken er levested for en række sjældne 
fugle, pattedyr, insekter og svampe, der hovedsageligt 
lever i gammel løvskov. Af særlige arter med tilknyt-
ning til skovlysninger skal nævnes fuglene hvepsevå-
ge og rødrygget tornskade. Desuden er der en række 
arter af laver, der er afhængige af ren fugtig luft, samt 
en række arter knyttet til vand eller våd bund. 

Af de arter, der er knyttet til døde træstammer er bl.a. 
sortspætte, som hyppigt kan ses eller høres i Natur-
nationalpark Fussingø. Sortspætte kræver træer med 
stor diameter for at kunne udhugge reden. 

Dansk navn Økologiske behov
Kortskaftet skeblad Ren sø
Sort vedrovflue Skovbryn med store træer
Bøge-rødblad Dødt ved i løvskov
Panzers træsaftsvirre- flue Dødt ved i gammel løvskov
Sort blomsterbuk Skovbryn
Nåleprikket bogstavlav Ren fugtig luft
Askegraa lavspinder Veludviklede laver på løvtræer
Skællet kødpigsvamp Næringsfattig nåleskov
Brodbladet vandaks Rent vand i sø og å
Pungmejse Mose med dunhammer
Almindelig slørkantlav Ren fugtig luft
Glinsende kernelav Ren fugtig luft
Bitter prikvortelav Ren fugtig luft
Lakrød bægerlav Ren fugtig luft
Vendehals Myrer på åbne steder, redehuller

Udvalgte særligt truede arter i Nationalpark Fussingø

Sjældne arter
Af de mere sjældne arter skal nævnes sort vedrov-
flue, der foretrækker solbeskinnede bøgetræer til 
ophold og fangst af mindre biller af gruppen smælde-
re. Sort blomsterbuk findes kun på ganske få lokalite-
ter i Østjylland, og da fortrinsvis i gamle bøgeskove. 
Panzers træsaftsvirreflue findes ligeledes i gamle 
bøgeskove. Den mest sjældne art i Naturnationalpark 
Fussingø er planten kortskaftet skeblad, som man 
troede var uddød i Danmark, men som blev genopda-
get i år 2000 i Fussing Sø.

Hvad kommer der til at ske?
Et mål med naturnationalparken er at forbedre biodi-
versiteten. Det betyder, at både skovdrift og land-
brugsdriften vil ophøre, så naturen får mere plads til 

at udvikle sig og over tid blive mere 
varieret. 

Der etableres helårsgræsning med 
brug af store og forskellige plante-
ædende pattedyr, for at sætte de 
naturlige processer og dynamikker 
i gang. Den naturlige hydrologi skal 
genoprettes, hvilket blandt andet be-
tyder, at grøfter tilkastes, og drænrør 
fjernes. Mængden af døende og dødt 
ved øges gennem veteranisering (kun-
stig ”ældning” af træer) og fældning af 
træer for at nedbryde den ensartede 
skovopbygning, som længerevarende 
forstlig drift har medført.

De processer vil give en vildere natur, 
og Naturnationalpark Fussingø vil til-
byde nye spændende naturoplevelser 
og fortsatte muligheder for friluftsliv. 
Hegn omkring naturnationalparken 

skal holde dyrene inde, men ikke de besøgende ude. 
Et sammenhængende stisystem rundt i naturnati-
onalparken vil, i tilknytning til udsigtstårne, give rig 
mulighed for at opleve naturen på helt nært hold. 

Der vil være fokus på at undersøge effekten på biodi-
versitet samt Naturnationalpark Fussingøs påvirkning 
af den rekreative anvendelse og oplevelse. Desuden 
overvåges tilstanden af kultur- og fortidsminder med 
henblik på fortsat at sikre disse.
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Tlf.: 72 54 30 00
E-mail: nst@nst.dk

Baggrund og inddragelse 
I juni 2020 indgik regeringen en aftale med Radika-
le Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet om at 
igangsætte forberedelsen af to naturnationalparker 
i henholdsvis Gribskov i Nordsjælland og i Fussingø 
ved Randers. De to naturnationalparker går nu ind i 
etableringsfasen og er planlagt til at åbne i 2022.

I planlægningsfasen er både forskere, de landsdæk-
kende interesseorganisationer og de lokale brugere 
blevet involveret. Der blev etableret en national 

videnskabelig arbejdsgruppe med ni forskere, en 
national arbejdsgruppe for interessenter med 18 
organisationer repræsenteret og derudover en lokal 
projektgruppe for hvert område med lokale brugere 
og organisationer.

Faglige input, holdninger og lokale hensyn fra de tre 
arbejdsgrupper er søgt indarbejdet i et projektforslag, 
som nu er sendt i offentlig høring og vil blive fulgt op 
af online borgermøde.


