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Høringssvar Naturnationalpark Fussingø 
 

Dette dokument er en samling af indkomne høringssvar fra høringsperioden d. 23. april 2021 til d. 23. juni 

2021 om Naturnationalpark Fussingø. I denne periode er der blevet indsendt 78 høringssvar fra 

privatpersoner, foreninger og virksomheder.  I denne samling gengives telefon nr., dato for indsendelse, e-

mail og adresse ikke. 
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Privatpersoner 

Anja Cramer Sørensen & Per Frank 
Høringssvar vedrørende Naturnationalpark Fussingø.   

 

Inden vi går til de enkelte punkter, så bør det nævnes at vi er imod indhegning af de store arealer i 

Indskovene ved Fussingø. Vi mener, at projektet er bygget på et fagligt alt for spinkelt grundlag, 

hvor der ikke er blevet lyttet nok til de mange såvel fag- som lægfolk, der har indvendinger mod 

projektmagernes begrundelser for indhegning af store græssere som vejen frem mod større 

biodiversitet - et mål vi som naboer selvfølgelig bakker op om. 

 

De følgende punkter er ikke i prioriteret rækkefølge. 

 

1) Registrering af projektområdet. 

Vi forventer, at projektområdet bliver grundigt registreret for såvel dyr som planter inden 

projektet sættes i gang, da det ellers vil være umuligt på et senere tidspunkt  at vurdere om de 

planlagte tiltag har nogen effekt i.f.t. biodiversitet. 

 

2) Shelters. 

Vi deltog som naboer den 5. maj i et møde indkaldt af Naturstyrelsen. Der var ingen dagsorden for 

mødet, men vi blev undervejs gjort opmærksom på, at der er planlagt en shelterplads på 

Troldeskovvej. Det påtænkte areal ligger mindre end 100 meter fra vores ejendom og mindre end 

25 meter fra vores nabos ejendom. En sådan shelterplads vil give ekstra trafik, larm og affald. 

Det er uartigt at planlægge sådan et projekt uden at gå i dialog med naboerne på Troldeskovvej - vi 

bor som nævnt klods op ad. Nnp Fussingø bliver ca. 800 ha stor - der må kunne findes en anden 

placering for en ny shelterplads. Vi foreslår Damagre eller området, hvor det nedrevne 

Podeledshus var.  

 

3) Vejret. 

Da Troldeskovvej overgik fra kommunevej til privat fællesvej blev det tinglyst på ejendommene, 

hvem, som indgår i  den fælles ejerkreds - det gør vi bl.a. som beboere på Troldeskovvej 1. 

 

Vi mener ikke, at Naturstyrelsen har ret til at afspærre vejen eller forhindre de øvrige ejeres 

adgang til vejen. Beslutninger om vejen skal træffes i fællesskab af ejerkredsen. 
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Skulle Naturstyrelsen være uenig i vores betragtning, så forventer vi at en uvildig jurist vurderer 

sagen. 

 

 

4) Brugerinddragelse. 

I Randers Amtsavis den 29. april 2021 bliver vores statsminister under et besøg i Fussingø citeret 

for følgende: 

 

"- Det er vigtigt med lokale løsninger. Beslutningerne skal træffes nede fra og op, og det handler 

om at finde pragmatiske og gode løsninger." 

 

Vi har fulgt tilblivelsen af Nnp Fussingø nøje og mener ikke, at der har været tale om at 

beslutningerne træffes nede fra og op - omvendt tværtimod. Fra det oprindelig projektudkast til 

det foreslåede er der ikke ændret ret meget - og især ikke når man ser på mængden af forslag og 

konstruktiv interesse, som har været fra naboer og den øvrige lokalbefolkning. 

 

5) Dådyr. 

I vores område - den vestlige ende af Troldeskovvej - Volstrup Mose m.m. er der en mindre 

bestand af dåvildt. Flokken er konstateret fast gennem de seneste 5 - 7 år og tæller p.t. cirka 10 

dyr. Vi er meget bekymrede for om denne flok bliver hegnet inde når Nnp Fussingø etableres. 

Dåvildt har efter vores oplysninger ingen mulighed for at passere hegnet.  

 

6) Vildtpassager. 

Det blev på nabomødet den 5. maj oplyst, at der vil være cirka 200 meter mellem hver 

vildtpassage i hegnet. Det mener vi er alt for lidt. 

Det frie vildt skal have langt bedre mulighed for bevægelse ellers vil en etablering af Nnp Fussingø 

ironisk nok kunne have en skadelig effekt på naboejendommenes biodiversitet. 

Økonomi blev nævnt som faktor for antallet af huller i hegnet til det frie vildt - det må kunne gøres 

bedre. 

 

7) Kvægets helbredstilstand. 
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Som tidligere kvægholder (Hereford) på enge, som støder op til Nnp Fussingøs arealer er det vores 

erfaring, at leverikter og lungeorm udgør et problem. Vi håber at dette tages med i overvejelserne 

omkring, hvordan kvæget skal håndteres i Nnp Fussingø.  

 

8) Antallet af færiste i Grovebakkevej og Fussingøvej. 

Der skal etableres 4 "hovedindgange" = færiste i Grovebakkevej og Fussingøvej for at få de 

beskedne arealer øst-sydøst for Grovebakkevej og øst for Fussingøvej med i Nnp Fussingø. 

På nabomøde blev der nævnt en pris på mellem 200 og 300.000 kr. pr etablering af færist i 

kommunevej. Vi synes, at det er alt for høj en pris i.f.t. det areal man får inddraget i projektet. Vi 

foreslår - hvis der skal etableres et hegn - at et sådant hegn løber på den nordvestlige side af 

Grovebakkevej og den vestlige side af Fussingøvej. 

 

Fussing Sø og de nævnte arealer ville stadig indgå i Nnp Fussingø - bare ikke som arealer hegnet 

med 2 meter højt hegn. 

 

Grovebakkerne ville stadig kunne græsses af med den nuværende hegning og skoven øst for 

Fussingøvej kunne inddrages i projektet på anden vis - eventuelt som kontrolområde for 

græssernes effektivitet. 

 

9. Flydespærring i Fussing Sø. 

Man vil også sætte "hegn" i søen - vel en eller anden form for flydespærring.  Det vil blive en 

øjebæ af dimensioner - én mere til vores skønne Fussingø. Den kunne undgås, hvis man seriøst 

overvejer punkt 8. 

 

Vi ser frem til at modtage en bekræftelse for modtaget høringssvar. 

 

Med venlig hilsen 

Anja Cramer Sørensen & Per Frank 
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Anne Charlotte Abildgaard 

Høringssvar angående loven L 229. 

Budskab: Jeg ønsker, som alle andre, at styrke natur og biodiversitet. Men jeg accepterer ikke metoden, 

man har valgt at anvende.  

Vi kan som land ikke byde dyrene den tilværelse, der er lagt op til. Det er dybt uetisk og meget, meget 

trist. Et meget stor tilbageslag for dyrevelfærden.  

Mit mål er, at politikerne vil kommunikere mere nuanceret om biodiversitet, end der gøres nu, og vil 

begrænse indhegning af natur, samt, hvis der anvendes store græssere, vil tage ansvar for at disse fodres 

om vinteren, passes og tilses og behandles af mennesker på individniveau. Dyrene skal endvidere have 

tillid til mennesker. Menneskerne, der skal passe dyrene, skal være specialister i/kompetente til dette og 

have omsorg og respekt for dyrene som en hjertesag. Samarbejdet mellem erfarne landmænd, der 

holder græssende dyr og har stor erfaring hermed, og biologerne, der taler for rewilding, skal styrkes. Der 

skal være synlig dialog, lydhørhed og respekt begge veje. 

  

Min baggrund: Jeg har haft med heste at gøre i ca. 35 år. Jeg har bl.a. arbejdet på en hestefarm i Australien, har ejet, passet og 

trænet heste og har min egen private hobbystald. Jeg har studeret hestes adfærd og interesserer mig indgående for alt omkring 

hestens anatomi, fysiologi, avl og adfærd. Jeg har været aktiv i en dyreværnsforening i 6 år i 2006-2012 og har set flere 

vanrøgtssager. Jeg er uddannet cand. mag. i kommunikation og arbejder til dagligt som kommunikationsmedarbejder inden for 

sundheds-teknologi. 

  

1. Om græssere 

Heste og kvæg er græsædere. De lever af græs hele året rundt. Om vinteren af tørret græs/hø - på trods af 

at nogle biologer – udokumenteret og til meget stor forundring – siger noget andet. De bruger græsset i 

tarmene til at generere varme og spiser dermed mere græs om vinteren end om sommeren. 

Fordøjelsesmæssigt kan de ikke – til forskel fra fx hjortedyr – udnytte grene, bark, siv og andre tørre 

gevækster, der kan stå om vinteren. De udnytter det ikke, og de bryder sig heller ikke om smagen.  

  

En gennemsnitlig pony på den størrelse, der udsættes i rewilding-projekter, har behov for ca. 7 kg. hø pr. 

døgn om vinteren. Lidt mere, hvis der er meget koldt, da den skal generere tilsvarende mere varme. Alene 

af den grund, og når man har indgående kendskab til heste, er det fuldstændig uacceptabelt at nægte 

græsserne føde i vintermånederne fra november-marts, hvor græsset er dødt/ikke gror. Jeg ved af mere 

end 30 års erfaring, hvor meget det stresser en hest, der ikke får føde. Sult er en enorm stress-faktor for 

disse dyr, og man kan se en række adfærdsmæssige typiske træk på stress og lidelse, når de ikke har 

adgang til deres primære fødekilde.  
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Heste er designet til at gå og græsse (deraf den lang hals og kroppens anatomiske design) 80% af deres 

vågne tid. 

  

Endelig er en række planter giftige for græsserne. Det omfatter bl.a. gyvel og engbrandbæger. Om 

sommeren går dyrene udenom disse, da lugten holder dem væk, og de instinktivt ved, at de ikke skal spise 

dem. Men hvis dyrene mangler føde, ser man også, at nogle dyr alligevel spiser dem, hvis de bliver sultne 

og pressede nok. Der er gennem tiden en del sager med heste, der er døde af engbrandbæger-forgiftning, 

særligt når planterne har være udtørrede og dermed ikke lugter så kraftigt.  

  

Jeg har observeret det, man kalder en 'slinger' hest i Mols. Jeg bor tæt herpå. For mig, som garvet 

hestekender, er det slet ikke raketvidenskab at se, at den er forgiftet. Jeg ved, hvordan en forgiftet hest ser 

ud. Ligeledes så vi for et par år siden et moderløst føl i Mols, der stod med tykt slim løbende ud af munden. 

Dette er også et meget typisk tegn på forgiftning hos hest. Derudover kunne den ikke anvende 

vandstationen, da denne, som egentlig er designet til kvæg, har en tung bold, der skal presses ned i vandet, 

for at dyret kan drikke. Et lille føl på måske 2-3 måneder har ikke kræfter til at presse denne ned. Blot én af 

de mange detaljer, der ikke er gennemtænkt i projekterne.  

  

Jeg er slet ikke i tvivl om – på linje med +8000 andre mennesker – at dyrene, såvel heste som kvæg, 

kommer til at spise giftig føde om vinteren, når der ikke er græs. Dette er fuldstændig uacceptabelt. 

  

Når dyr er hegnet inde, bruges de til et formål. Og når man holder dyr med et formål, er det IKKE vilde dyr, 

og bliver det heller aldrig. Dermed har man som menneske ansvaret og forpligtelsen til at passe disse dyr 

ordentligt, og ikke blot ved fx at tilse dem fra afstand på flokniveau. Man har faktisk et ansvar for, at dyrene 

er trygge ved mennesker og kan lade sig håndtere, hvis de trænger til behandling. Det er problematisk, at 

dyrene ikke kan håndteres og har tillid til mennesker. 

  

2. Dyrene er ikke vilde 

Der er tale om semi-vilde dyr i indhegnede rewilding-projekter:  

1.    Et tamt dyr kan håndteres af mennesker, og er fuldstændig afhængig af mennesker. 

2.    Et vildt dyr kan ikke håndteres af mennesker, er ikke afhængig af mennesker, og kan migrere på 

tværs af geografi (landegrænser fx), såsom ulve, fugle, fisk, rotter, diverse gnavere mv.  
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3.    Et semi-vildt (på engelsk semi-feral) dyr er delvist afhængig af mennesker, kan håndteres af 

mennesker på et basalt niveau, og lever vildt i et vist omfang, men uden mulighed for at migrere 

(dvs. indhegnet i større arealer). 

  

  

3. Evidens-problemet: Rewilding skaber måske (ikke) biodiversitet? 

  

Målet er biodiversitet. Heri synes alle parter at være enige, også jeg. 

  

Metoden der pt. politisk er valgt i Danmark er rewilding-indhegninger. Der er kommunikeret en historie 

bredt til befolkningen om, at indhegninger med store græssere skal skabe mere biodiversitet, og det 

kommunikeres på en måde, så det fremstår som den eneste mulige løsning. Dette er uacceptabelt, uetisk 

og uansvarligt, og ikke mindst fagligt forkert. Befolkningen bliver misinformeret på denne måde.  

  

Bent Vad Odgaard er en blandt få danske professorer, der har stor historisk viden om, hvordan 

biodiversiteten har udviklet sig over tid. Ifølge ham er der ingen evidens for, at disse indhegninger vil skabe 

øget biodiversitet. Den største biodiversitet, man har observeret historisk, fandtes i den periode, 

landbruget blev indført – i sin daværende form – for ca. 6000 år siden.  

  

Desuden er der ingen evidens for, at netop det ikke at fodre dyrene om vinteren, skaber (mere) 

biodiversitet. Den samme biodiversitet formodes at blive skabt ved at lade dyrene afgræsse april-oktober, 

hvilket jeg – og mange andre - ville anbefale, og hvilket man allerede gør rigtig mange steder, hvor der går 

heste privat på større naturarealer og græsser af. Om vinteren kommer de i mindre indhegninger og fodres 

med stråfoder, passes og tilses på forsvarlig og omsorgsfuld vis.  

  

Et godt eksempel er Koster projektet i Sverige, hvor man netop mener, at dyrene SKAL fodres om vinteren, 

og at det faktisk ifølge projektet IKKE er naturligt for området, at der går græssere, når der ikke er græs. I en 

naturlig vild verden, uden indhegning, ville dyrene være migreret til andre egne med græs. På tværs af 

geografi og landegrænser. De mener, at ved at græsserne gøder på de græstomme arealer om vinteren - 

hvilket er unaturligt - hæmmes biodiversitet rent faktisk.  

  

4. Økonomisk incitament til ikke at fodre 
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Jeg forstår, at EU-hektarstøtte til rewilding forudsætter, at de dyr, der indgår i denne metode, ikke må 

fodres af mennesker. Der er med andre ord et økonomisk incitament til ikke at fodre dyrene, uanset hvilken 

type dyr, der udsættes. Dette bør bearbejdes på EU-niveau, da det kan afstedkomme meget uheldige 

forsøg med nødlidende dyr. Det er helt uacceptabelt, at man ikke lytter til den faglige kompetence omkring 

det dyr, man vælger at anvende. Det værste eksempel er Oostvardersplassen i Holland, hvor der i 2010 

døde omkring 3500 dyr af sult og sygdom.  

  

5. Eksperimenter 

Som Mols-lab selv skriver, er der tale om eksperimenter. Det gælder ikke kun Mols-lab, men alle de steder, 

hvor man påtænker at eksperimentere med store græssere, uden at passe dem forsvarligt og vinterfodre. 

Her har Hestens Værn påpeget, at der kræves tilladelse til at eksperimentere med dyr, og det har man mig 

bekendt ikke kunnet fremvise.  

Ligeledes udruller man nu for mange hundrede millioner kroner indhegninger over hele landet med 

tusindvis af store græssere, hvor der faktisk er tale om projekter af eksperimentel karakter. Det er 

grundlæggende problematisk, og det er meget uetisk. Og det peger igen tilbage på den manglende evidens 

for at sultne, indhegnede græssere skaber mere biodiversitet.  

  

6. Problemer med indavl og truede racer 

Der anvendes primært exmoor-ponyer i rewilding-indhegningerne, hvor man anvender heste. Exmoor-

ponyen er en udrydningstruet race, og der arbejdes i England seriøst med at bevare racen, registrere 

dyrene og modarbejde indavl. De har en række principper omkring, hvordan hestene bør holdes – godt 

"stockmanship". I rewilding-indhegningerne arbejdes der ikke målrettet omkring indavl. Dyrene registreres 

ikke, som de skal. Der er ikke fremlagt nogen plan for, hvordan indavl seriøst og professionelt håndteres. 

Det er et massivt problem. En hoppes (hundyr) afkom kan bedække sin egen mor. Man udsatte i starten af 

projektet, 2016, én hingst til en lille flok hopper. Denne er så far til de afkom, der kom det andet år. Disse 

afkom parrer sig videre med hinanden. Og i og med racen er udrydningstruet er det endnu mere grotesk. 

Dyrene kan ikke migrere og skabe nye flokformeringer, som de kan i den vilde ikke-hegnede natur. 

  

Der er også bison-racer, der er udrydningstruede. Bisonbestanden i indhegningen på Bornholm, der 

ligeledes heller ikke passes på individniveau eller fodres tilstrækkeligt med stråfoder om vinteren, har ingen 

kalve fået i 2020 på 10. år! Simpelthen fordi dyrene er i så dårlig stand, at de ikke kan oppebære 

frugtbarhed. Dødelighedsprocenten her er meget høj, og der findes mig (pg dyrlæger) bekendt ikke planer 

for bekæmpelse af indavl. 
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Uagtet om racen er truet eller ej, er indavl forkert og uetisk. Det er bestemt ikke at tage ansvar for de dyr, 

man har ansvar for, når man sætter dem i en indhegning. 

  

7. Filosofien 'ingen kontakt med mennesker' er ineffektivt og uansvarligt 

De biologer, der står bag rewilding-ideologien, udtrykker selv, at det er meget vigtigt, at dyrene IKKE har 

kontakt med mennesker. De skal være "vilde" (igen, dette "vilde" er en misforståelse og en vildledning). 

Dette er ganske uklogt, når man taler om indhegnede dyr, der skal opfylde et formål, og særligt når dyrene 

er så store, at de skal kunne håndteres af mennesker, uden man kommer til skade, hvilket kræver, de har 

en basal tillid til mennesker. Uanset hvor meget man gentager, at dyrene ikke må lide, så VIL de kommer til 

det, fordi du ikke kan komme tæt på dem, og du kan heller ikke tilset og behandle dem individuelt. Det er 

ydermere en stressfaktor for heste og kvæg, der ikke er trygge ved mennesker, når de skal være sammen 

med mennesker. Det er flugtdyr, og de vil være optagede af deres flugtmuligheder, når der er mennesker i 

nærheden, hvilket vil skabe stor vedvarende stress for dem, fordi de netop er begrænset af hegn. Det er 

ligeledes fx The Exmoor Pony Project's anbefaling, at dyrene har tillid til mennesker. 

  

8. De gode eksempler 

Som nævnt er Koster projektet i Sverige et rigtig godt eksempel – en god historie. Jeg vil anbefale jer at 

opsøge projektet og så vidt muligt imitere deres tilgang. 

Thy nationalpark herhjemme kan fremhæves som et andet godt eksempel. Her er et mangeårigt godt 

samarbejde mellem naturplejere og landmænd, der holder græssende dyr. Jeg vil anbefale, man opsøger 

Thy og er nysgerrig på, hvordan deres model fungerer og prøver at tage ved lære. 

  

9. Manglende involvering og samarbejde 

Foreningen danske dyrlæger, Hestens Værn, Dyrenes Beskyttelse, engelske Exmoor pony project er imod 

måden, de store græssere skal holdes og forvaltes på i rewilding-indhegningerne. Dem har man ikke lyttet 

ordentligt til. De føler sig ikke ordentligt hørt i processen.  

  

En ret stor del af befolkningen bryder sig ikke om de mange indhegninger. Vi føler os heller ikke hørt. Jeg vil 

gerne biodiversitet og er stor naturelsker, men der ER altså noget galt med den måde, de kvæg og heste 

skal holdes på. Det er og bliver aldrig nogensinde ansvarligt eller etisk forsvarligt. Det er et skråplan af 

dimensioner. 
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Dialogen bliver præget af 'dem-og-os', at man er 'hestekriger' eller 'dyreaktivist'. Nogle af de ansvarlige 

biologer starter selv denne retorik. Det er rigtigt ærgerligt, og det svækker såvel troværdighed som 

samarbejde. 

Det er et stort problem, at regeringen/miljøministeren ikke ønsker mere samarbejde og dialog og reel 

lydhørhed og brug af kompetencer fra alle dem, der anskuer rewilding anderledes.  

Det er min opfattelse, at nogle af disse biologer er ekstremt rabiate. Jeg har i en åben gruppe observeret, at 

de skriver om, at der burde ligge flere ådsler i naturen, dvs. døde dyr. Altså at man ikke fra menneskers side 

skal gå ind at fjerne døde dyr rundt omkring i naturen såvel som indhegninger. fx skal der i Dyrehaven blot 

ligge døde rådyr, der er døde af sygdom eller alderdom. Det vidner for mig om en ekstrem og fanatisk 

tilgang til verden. Det er fint, at man som privatperson kan drømme om sådanne scenarier, men sådan en 

person skal ikke rådgive en regering.  

  

10. Lovene kan fortsat ikke overholdes 

Til sidst vil jeg præcisere, at lovene – omend lempelse af dyrevelfærdsloven – Dyrevelfærdsloven samt Lov 

om hold af heste fortsat ikke er overholdt. Fx passager som "Dyrene skal huses og fodres […] skal sikres 

mod lidelse", og i Lov om hold af heste står en passage omkring lovpligtig hovpleje, der slet ikke er mulig at 

overholde, samt en lang række andre passager i de to love, kan fortsat ikke overholdes, da de forudsætter, 

at dyrene passes efter "deres instinktive behov efter seneste videnskabelige metoder" samt at dyrene har 

tillid til mennesker for at kunne opfylde disse lovkrav, da de kræver håndtering af dyret.  

Projekterne er i min optik stadigvæk ulovlige iht. dyrevelfærd. 

Jeg håber virkelig, dette høringssvar kan bidrage til at få flere nuancer ind i projekterne, og at det kan 

inspirere til at højne dyrevelfærden, sådan som jeg beskriver, den bør være.  

Relevante, faglige artikler: 

Dyrlæge Lene Kattrup om problematikkerne ved rewilding-ideologien: 

https://www.kristeligt-dagblad.dk/debatindlaeg/udsatte-husdyr-mistrives-og-doer-af-sult-det-er-

misforstaaet-lade-vaere-med-fodre 

  

Professor Bent Odgaard om, hvorfor rewilding er en myte og ikke er eneste metode til biodiversitet: 

https://www.tv2ostjylland.dk/oestjylland/grundlaget-for-rewilding-er-en-myte-mener-ekspert-hvorfor-

spoerger-man-ikke-mig 

  

https://www.kristeligt-dagblad.dk/debatindlaeg/udsatte-husdyr-mistrives-og-doer-af-sult-det-er-misforstaaet-lade-vaere-med-fodre
https://www.kristeligt-dagblad.dk/debatindlaeg/udsatte-husdyr-mistrives-og-doer-af-sult-det-er-misforstaaet-lade-vaere-med-fodre
https://www.tv2ostjylland.dk/oestjylland/grundlaget-for-rewilding-er-en-myte-mener-ekspert-hvorfor-spoerger-man-ikke-mig
https://www.tv2ostjylland.dk/oestjylland/grundlaget-for-rewilding-er-en-myte-mener-ekspert-hvorfor-spoerger-man-ikke-mig
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Artikel i MitJagblad, der grundigt og meget fagligt dygtigt nuancerer, hvorfor rewilding er problematisk, 

bl.a. ift. indavl: 

https://magasin.mitjagtblad.dk/mit-jagtblad-nr-04-21/biodiversitet-rewilding-og-andre-af-tidens-ord 

  

Foreningen Danske Dyrlæger, der forholder sig kritisk til rewilding-projekter med udsatte husdyr, der ikke 

fodres eller plejes ihht. loven: 

https://www.ddd.dk/nyheder-og-presse/nyheder/ddd-vi-bliver-noedt-til-at-tage-ordentligt-vare-paa-

dyrene-ogsaa-naar-vi-har-dem-i-naturprojekter/ 

  

Jens Kristoffersen, dyrlæge: 

Fakta om bison-projekterne, antal døde dyr, ingen kalve på 10. år: 

https://landbrugsavisen.dk/dyrl%C3%A6ge-frems%C3%A6tter-ny-kritik-af-statens-rewilding-nu-

g%C3%A6lder-det-bisonerne 

Video med interview om dødeligheden og mistrivslen samt dårligt management af kvægene i Mols: 

https://de-de.facebook.com/radio4danmark/videos/3964458580303723/ 

Jens Kristoffersen har desuden lavet opgørelser over destruerede dyr i projekterne baseret på CHR-

registret. 

  

Engelske horse & hound om danske rewilding-projekter 

https://secure.horseandhound.co.uk/plus/news-plus/concern-over-rewilding-project-ponies-welfare-hh-

plus-747869 

  

Engelske Exmoor pony project, arbejder for bevarelsen af den udrydningstruede exmoor-ponyrace, der 

anvendes i danske rewilding projekter, om deres bekymring for de danske projekter og hvordan ponyerne 

bør håndteres: https://m.facebook.com/ExmoorPonyProject/posts/4697548546926792 

  

Venlig hilsen 

Anne Charlotte Abildgaard 

https://magasin.mitjagtblad.dk/mit-jagtblad-nr-04-21/biodiversitet-rewilding-og-andre-af-tidens-ord
https://www.ddd.dk/nyheder-og-presse/nyheder/ddd-vi-bliver-noedt-til-at-tage-ordentligt-vare-paa-dyrene-ogsaa-naar-vi-har-dem-i-naturprojekter/
https://www.ddd.dk/nyheder-og-presse/nyheder/ddd-vi-bliver-noedt-til-at-tage-ordentligt-vare-paa-dyrene-ogsaa-naar-vi-har-dem-i-naturprojekter/
https://landbrugsavisen.dk/dyrl%C3%A6ge-frems%C3%A6tter-ny-kritik-af-statens-rewilding-nu-g%C3%A6lder-det-bisonerne
https://landbrugsavisen.dk/dyrl%C3%A6ge-frems%C3%A6tter-ny-kritik-af-statens-rewilding-nu-g%C3%A6lder-det-bisonerne
https://de-de.facebook.com/radio4danmark/videos/3964458580303723/
https://secure.horseandhound.co.uk/plus/news-plus/concern-over-rewilding-project-ponies-welfare-hh-plus-747869
https://secure.horseandhound.co.uk/plus/news-plus/concern-over-rewilding-project-ponies-welfare-hh-plus-747869
https://m.facebook.com/ExmoorPonyProject/posts/4697548546926792
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Anton Christensen 
I forbindelse med etablering af hegnet omkring Naturnationalparken er det mit håb, at I vil lave tilsynsvejen 

fra Podeledsvej til søen inden for hegnet, så vi undgår, at det vil komme til at virke som en anledning til at 

gæster vil gå den vej og se det som en tilskyndelse til at gå rundt om søen.  

 

Med venlig hilsen 

Anton Chritensen 

 

Beboere på Troldeskovvej siden 1971 
Hermed fremsendes høringssvar vedr. Naturnationalpark Fussingø. 
 
Punkt 1. Brugerinddragelse. 
Vi vil gøre opmærksom på meget sen inddragelse af brugere/naboer i Fussingø. 
Opleves som et bevidst valg, så vi ikke fik mulighed for indflydelse på projektet, før det hele var sendt i 
høring!! 
 
Punkt 2. Hegning. 
Vi er helt total imod hegning, idet vi ikke ønsker at se sultende tamdyr samt ødelæggelse af den naturlige 
hjortevildtbestand!!! Og hvad med dåvildtet....skal det hegnet inde/ude? Man får IKKE vild natur ved at lave 
indhegninger, man får manipuleret  natur!! Lad naturen passe sig selv og lad være med at udsætte 
tamdyr!!!!! 
 
Punkt 3. Shelters. 
Deltog i møde med N.S. d. 5. maj. Inviteret, men ingen dagsorden! Her gjorde en nabo opmærksom på, der 
var planlagt shelterplads på Troldeskovvej - klods op af vores have og 100 m. fra vores hus!!!!!! Finder det 
yderst kritisabelt, at vi ikke er blevet orienteret og finder det fuldstændig uhørt, at man vælger en 
beliggenhed klods op af naboer!!!! Når man har mere end 800 ha. til rådighed, kan der BESTEMT findes en 
anden beliggenhed!!! (Damager kunne være velegnet). 
 
Punkt 4. Vejret. 
Vil gøre opmærksom på, vi har vejret på HELE Troldeskovvej, hvilket vi selvfølgelig ikke på nogen måde vil 
give afkald på! Og vi ønsker ikke brugen begrænset af hegn og låger!! 
 
Vi forventer bekræftelse på modtagelse af høringssvar og ser frem til at høre fra jer. 
 
Med venlig hilsen 
Beboere på Troldeskovvej siden 1971 
Ketty og Kuno Jørgensen 
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Bent Vinther Sørensen 
Høringssvar vedr. forslag til Naturnationalpark Fussingø 

Jeg vil i dette høringssvar kun fremsætte ét ændringsforslag, nemlig at indhegne naturnationalparken i 

Fussingø med et lavt elektrisk trådhegn i stedet for et over 2 m højt og kraftigt hegn. Jeg går ind for 

forbedring af biodiversiteten, og det er glædeligt, at Naturstyrelsen vil gøre noget alvorligt for at forbedre 

situationen. Jeg kan også godt følge, at det kan være nødvendigt at udsætte et antal græssere for at skabe 

plads til anden vegetation end græs og dermed bedre vilkår for biodiversiteten. Men jeg mener ikke, at det 

absolut er nødvendigt at indhegne disse med et godt 2 m højt gigantisk hegn. Argumenter for at undlade 

det over 2 m høje hegn til fordel for lavt 2 eller 3 trådet elektrisk hegn: 

1. Der skal være fri bevægelighed for områdets nuværende dyr – det kan der være med et lavt hegn, som 

små dyr og ræv, ulv og grævling kan krybe under og rådyr og kronvildt kan hoppe over. Det skal mere være 

en naturpark end en dyrepark med indespærrede dyr, der endog kan komme til at mangle føde. Og vi har 

allerede nu de såkaldte ”browsere” i form af rådyr og kronvildt i Fussingø. Der kan godt suppleres med 

kronvildt; men de skal ikke hegnes inde. Så må man give køb på, at browser effekten måske bliver 

reduceret lidt. Det ville være et voldsomt anlæg med mange ulemper at etablere højt hegn for et relativt 

lavt antal browsere. 

2. Det vil virke mere æstetisk klædeligt og imødekommende for omgivelserne, både besøgende og naboer, 

med lavt hegn fremfor et højt hegn 

3. Det vil være betydeligt billigere at etablere lavt trådhegn end et godt 2 m kraftigt hegn 

4. Man vil undgå, at rådyr og krondyr kommer til skade i hegnet, som er set fx i Sønderjylland 

5. Stude kan sagtens holdes samlet via et lavt elektrisk hegn 

6. Et højt hegn ville forhindre naturlig dynamik og avl mellem dyrene i et meget større område 

7. Det med at skabe passage ved at lave åbninger i et højt hegn for hare, ræv, grævling og rådyr ville være 

vanskeligt i forhold til dyrenes egne veksler 

8. Naboernes ejendomsværdi ville forringes med et højt og iøjnefaldende hegn. Vælg derfor en model i 

Fussingø, hvor det kun er de store og tunge græssere, studene, der er lukket inde. Alle øvrige dyr kan 

bevæge sig frit i naturnationalparken og udenfor denne som i den virkelige natur. Det er ikke naturligt at 

hegne dyr inde – lad dem beholde deres naturlige adfærd! 

Med venlig hilsen 

Bent Vinther Sørensen 

PS. Jeg er flittig bruger af Fussingø området - kommer der næsten hver uge for at løbe, gå ture og ikke 

mindst for at nyde naturen 
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Berit & Anders Bodilsen 
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Birgitte Kronborg 
Jeg er imod projektet, da det sætter vores dyrevelfærdsregler ud af spil og tillader besætningstilsyn 

"jævnligt", hvorved der går alt for lang tid, før skader på dyrene opdages. 

 

MvH 

Birgitte Kronborg 

 

Birgitte L. Johnsen 
Høringssvar vedr. den offentlige høring af projektforslaget for Naturnationalpark Fussingø  

Hej  

Til at begynde med vil jeg slå følgende fast.  

Selvfølgelig skal vi passe på naturen, men jeg er meget imod at hegne naturen inde og dermed også hegne 

andet ude (det naturlige vildt og brugerne af skoven).  

I lover UHINDRET ADGANG FOR ALLE, jeg har dog svært ved at se, at et hegn og store græssere 

harmonerer med uhindret adgang. Et hegn alene udgør en barriere der i mange tilfælde vil afholde folk fra 

at gå derind. Der har desværre også været flere ulykker i mødet med de store græssere.  

Hvem bærer ansvaret i tilfælde af ulykker??  

Der er mange brugere af skoven, løbere, gående, hundefolk, MTB, ryttere til hest og kørsel med hestevogn. 

Fussingø er desuden en skov med korte oversigtsforhold, og man vil ikke hurtigt kunne danne sig et overblik 

over hvor de store dyr er lige den dag.  

Jeg er ikke bange for hverken kvæg eller heste, men hvordan andres ageren overfor dyrene er jeg jo ikke 

herre over. Jeg vil nødig fanges i en konflikt lig den kvinden på Helgenæs var ude for i efteråret 2020.  

Jeg tilhører gruppen af ryttere med islændere og jeg er noget bekymret med udsigten til, at der bliver 

lukket stude ud i skoven. Min islænder er bange (læs: rædselsslagen) for kvæg, så ridning i NNP bliver ikke 

muligt for mig..  

Jeg færdes desuden ofte med vores to drenge på 9 og 11 år i skoven, vi færdes til hest, men vi går også ture 

i skoven og drengene cykler der ofte. Dette vil så være slut når parken åbner.  

Jeg har desuden fysiske udfordringer med en rygskade efter en arbejdsulykke, piskesmæld efter en 

trafikulykke, samt ledde/psoreasisgigt og i den forbindelse må jeg absolut ikke falde af. Ridningen er min 

træning for at kunne opretholde min fysisk og det er stedet jeg mentalt lader op. Det bliver desværre svært 

at kombinere med planerne for skoven. Det er så bare mit lille perspektiv og problemet vil jo også være der 

for mange af de andre brugere af skoven.  

Når jeg er på tur med hesten ser jeg sommerfugle, guldsmede, vinbjergsnegle, frøer, egern, råvildt, 

rovfugle, harer, fasaner, agerhøns, masser af insekter osv. Der er væltede træer med svampe på. Jeg ser 

ikke en skov i krise. Vi har desuden mange beskyttede diger som vi passer på. Jeg har boet her siden 2005 

og indenfor de sidste par år er der kommet flere og flere i skoven både på hest, på cykel (især MTB er 

MEGET dominerende) og gående. Som rytter må du desværre ikke ride i de fleste private skove og på 
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landmændenes marker – men hvor må/ kan vi så være, når vores allesammens statsskove skal hegnes og 

der udsættes store græssere? Når man har en hest der er bange for kvæg er det udelukket. Heste, så er det 

også udelukket. Bison, det er også udelukket. Selvom rytteren ikke er bange, så er det væsentligt, at den 

hest man tager med derind om den er bange eller ej.  

Miljø og fødeministeriet skriver, at alle skal have lige adgang til naturen, da det gavner det fysiske og 

psykiske helbred. https://www.facebook.com/104931383199612/posts/1195472877478785/  

Men hvordan forener man det ved at folk skal færdes på så lille et område med store græssere i en skov der 

bliver noget mindre farbar? Min veninde mødte på et tidspunkt en flok ryttere der kom nordfra et godt 

stykke væk, da der ikke er skove tilgængelige for ridning i deres nærområde.  

Er det klima venligt at skulle transportere sig relativt langt med hestetrailer for at kunne bruge naturen?  

Jeg mener, at det er mere fornuftigt med en bæredygtig skovdrift hvor man udnytter træet til byggeri o. 

lign, lader noget ligge til gavn for biodiversiteten og samtidig planter nyt. Dette vil gavne både 

biodiversiteten og CO2 regnskabet. Kig på vores PEFC og FSC ordninger der er for skovbrug. Det er vel ikke 

meningen, at vi skal importere vores træ til skade for andre lande?  

Hvordan vil I sikre, at de oprindelige beboere af skoven, råvildtet, stadig kan færdes i området? De vil jo 

også blive påvirket af hegnet og at den frie bevægelighed ophører.  

I lader Udskovene være (det er rigtig dejligt), men har I tænkt over det brugertryk der bliver i den del af 

skoven? Der er fast hundetræning af to forskellige klubber. Hundeskoven flyttes dertil fra den oprindelige 

plads. MTB, gående, løbere, ryttere. Hvordan vil I sikre, at der ikke opstår konflikter imellem disse 

brugergrupper? Naturstyrelsen har et godt samarbejde med MTB klubben, men os der ikke er i klub (og er 

ryttere) oplever desværre, at vi ikke bliver lige så godt tilgodeset. Mange af de stier vi før har benyttet er nu 

inddraget i MTB sporet og holdningen ved nogle få MTB´ere, er desværre, at ryttere skal holde sig væk til 

hest. Der er dog heldigvis stadig en god tone imellem de fleste af os brugere, men jeg frygter, at dette ikke 

varer ved når pladsen bliver mere trang i fremtiden. Jeg vil rigtig gerne, at rytterne også bliver hørt, så det 

ikke kun er MTB ryttere der kan færdes i skoven.  

Jeg ønsker ikke faste ridestier, men håber, at vi ryttere vil blive hørt, så ikke alle stier inddrages til MTB 

formål.  

Jeg må til slut sige, at planerne på ingen måde har min opbakning – jeg støtter selvfølgelig at vi skal passe 

på vores natur, men kan ikke forstå, at I holder jer så meget til én idehistorikers planer.  

Vh Birgitte L. Johnsen 
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Birgitte Nielsen 
Hej hej  

Et forslag til ændring af Læsten- udeskovene ruten  

Hvorfor ændring. Nuværende placering forhindre den forhåbentligt udvidelse af naturnationalpark-Fussingø mod 

Læsten-bakker.  

Medsendt 2 kort.  

Første kort  

Her vises Læsten placering rød cirkel set i forhold til naturnationalpark Fussingø, det rødt kryds viser det punkt man 

bør søge efter for den specifikke rute Læsten-udeskovene udenfor naturnationalpark Fussingø.  

Ander kort 

Viser det specifikke punkt hvor ruten Læsten-udeskovene bør “ramme” udeskovene v.Fussingø.  

Mvh  

 

Birgitte Petersen 
Mine personlige bemærkninger til planerne vedr. hegning af nationalparken Fussingø. 

Som bosiddende i nærheden af Fussingø, kommer jeg jævnligt i skoven. Mit brug af området er som gående 

i naturen, ofte sammen med mine børn og børnebørn. Vi nyder de ture. 

Min bekymring i forhold til planerne om at indhegne store dele af området, handler dels om min egen og 

familiens sikkerhed og dels dyrevældfærd. Jeg vil hermed tilkendegive min modstand mod at områder 

indhegnes. Hegnet skal være mere end 2 meter højt, med strømførende tråde både på indvendig side og 

udvendig side. Hvad er det lige der er gang i !!. Vi hegner tamdyr inde og skovens normale bestand af dyr 

ude. I dag har de vilde dyr fri passage - de kan være i skoven, engene omkring eller tage en tur over på 

markene og græsse afgrøder. Hvilket de ofte gør, særligt om vinteren, hvor der ikke er megen føde på 

engene. Ved at sætte hegn holder vi tamdyr indenfor hegnet, men også det vildt der har været i området 

altid ude. 

Tamdyr som skal gøres til ”vilde” dyr, der så hegnes inde og ikke har mulighed for at søge efter den føde 

som er naturligt for dem. Det kan betyde at Dyrene vil sulte og måske vil de lide og til sidst dø af sult eller 

blive skudt.  

Skal en nationalpark være indhegnet? Måske er det - det falske sted, der planlægges med nationalpark. 

Man bliver ked af at der tages så store og vidtgående beslutninger på naturens vegne. Uden at der bliver 

brugt den nødvendige tid på at undersøge til bunds, hvad det her reelt vil betyde for biodiversitet.  

Venlig hilsen 

Birgitte Petersen 
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Celina Zetterstrøm Wilf 
Høringssvar ang. projektforslag for Naturnationalpark Fussingø. 

Alternativ placering af Hundeskoven. 

Under det virtuelle møde angående Naturnationalpark Fussingø har Skovridderen opfordret til, at brugere 

af den nuværende hundeskov, vil indsende forslag til en alternativ placering af hundeskoven. Den 

nuværende hundeskov er på 35 ha med adgang til vand. Der er 3 parkeringspladser tilknyttet skoven. Her 

er mine to forslag til en ny hundeskov – begge forslag er placeret i Udskovne: 

Forslag 1. Den vestligste ende af Udskovne – se billede 1. 

Forslag 2. Området afgrænset af den gule vandrerrute – se billede 2. 

Området indeholder Lunddalskilden, hvor der er vand, som hundene kan drikke af. De bør naturligvis 

indhegnes og bør være forbeholdt hunde og fodgængere. Der skal ligeledes etableres mindre hvalpe 

indhegninger. 

Med venlig hilsen 

Celina Zetterstrøm Wilf 

 

 

 

Høringsvar ang. projektforslag for Naturnationalpark Fussingø. 

Høringssvaret vedrører den del af Sønderskoven, der ligger øst for Fussingøvej og som nu er hundeskov og 

indeholder en fantastisk bålplads ved søen samt teltplads. Bålpladsen er kendt vidt og bredt da den er 
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aftegnet på adskillige kort over området, samt indtegnet på Miljøministeriet, Skov og Naturstyrelsen 

Vandreture nr.11. 

Bålpladsen er et yndet udflugtssted for de stille naturmennesker, hvor familier med små børn valfarter til, i 

weekender og på fridage. Der kan man i fred ved søbredden får en fantastisk naturoplevelse. Dette er det 

eneste sted, hvor man kan og altid har kunnet campere ved søen. I det hele taget er den del af 

Sønderskoven det eneste sted, hvor man har fredelig adgang til søbredden. 

Projektforslaget, som det foreligger, favoriserer Hestevogne, Ryttere og MBT på bekostning af fredelige 

failievandrere, hundeluftere og naturelskende teltere. Da man alligevel er gået på kompromis og har 

opgivet udsætning af heste, for at imødekomme hesteejere vil vi foreslå at hundeskovsdelen af 

Søndeskoven forbliver, som den er og meget gerne, som Urørt skov. Tilsvarende areal kan passende hentes 

i Udskovene. De 2 færiste, som spares på Fussingøvej kan med fordel placeres på Nørre Ålumvej. Ligeledes 

kan man spare indhegningen mod Gammelhaven, indhegning af ny hundeskov og evt. en ”Flyde Spærre” 

anretning langs søbredden i Sønderskoven. 

Med venlig hilsen 

Celina Zetterstrøm Wilf og Claus Zetterstrøm,  

Daglige brugere af Fussingø Skovene siden 1975 

 

Dan Kristensen 
Jeg vil hermed gerne udtrykke min utilfredshed over jeres planer. Det er i dette henseende forkasteligt, at 
man som borger i et "demokratisk" land, skal være udsat for topstyret undertrykkelse af lokal-befolkningen. 
Vi ønsker IKKE, at leve midt, i et indhegnet reservat. Det er absolut ikke vores ønske, at I laver vores idag 
fantastiske landskab om. Hold jeres dyreplageri langt væk. I vil mislykkedes med jeres forsøg på, at lave 
"vild natur". 
Dyrene kan idag færdes frit, og jeg nyder de flotte landskaber, som er tilkommet i et samarbejde imellem 
naturen, landmændene, skovmændende og vores samfunds frie måde, at forvalte naturen på.  
 
Vi sætter pris på klimaet, i vores område, og vi vil gerne være med til, at binde CO2, og producere verden 
mest bæredygtige lokale fødevarer og byggematerialer. Vi samarbejder med naturen, og har gjort det I 
mange generationer. Jeres planer er en skændsel, for det arbejde og de planter, som vores forfædre med 
møje og besvær har plantet, så VI idag har nogle værdier i vores natur, som vi kan høste. I ødelægger 
naturen for de næste generationer. 
Det er skamligt, og jeg håber så sandeligt, at der er nogle mennesker iblandt de erfarings-fattige tørre 
akademiske beslutningstagere, der bare har en lille smule fornuft og samfunds-forståelse, så de kan se, 
hvor dårlig denne plan er. 
 
M.v.h. Dan Kristensen 
 

Egon Moesgaard 
Hvis det indebærer at der hegnes så glem det. Vi er simpelthen ved at ødelægge den danske natur med 

tråd og strøm overalt. Vores naturlige bestand af dyr bliver hindret i at gå frit ligesom det også gælder os 

mennesker. 
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Frank Madsen 
Efter tidligere aftale med Socialdemokratiets Miljøordfører Mette Gjerskov vil jeg til brug for høringen 
gerne fremsætte følgende problematik, som Mette Gjerskov havde stor sympati for, da vi drøftede det: 
 
Der skal opsættes et 2,5 meter højt hegn, som fuldstændig umuliggør passage af kronvildt og dåvildt. Dette 
begrundes med, at der skal udsættes 20 (halvtamme) krondyr fra en anden dyrehave. Et lavt hegn vil 
sagtens kunne anvendes til stude. 
 
Beboerne i og ved Fussingøskoven har igennem et halvt år jævnligt sendt mig fotos af kronvildt og dåvildt i 
og ved skoven. Senest er på Ålumsiden set en rudel på + 20 kronhjorte, og dertil kommer naturligvis et stort 
antal hinder og kalve. Tilsvarende har jeg modtaget fotos af dåvildt fra flere steder i skoven.  
 
Uanset det fra NST flere gange er benægtet, at der i dag er en eksisterende bestand af naturligt 
forekommende krondyr og dådyr, kan dette altså bevises via fotodokumentation fra en del lokale borgere, 
ligesom jeg selv har set en rudel på 15 krondyr i skoven for kort tid siden. Der er i fjor desuden nedlagt en 
større gammel hjort på et af skovens naboarealer. Bestanden af kronvildt fra naturens side er således i dag 
allerede større end den bestand af krondyr, der planlægges udsat. Dåvildtet vil helt forsvinde fra skoven, 
når de bliver hegnet ude. 
 
Jeg kan fremlægge disse fotodokumentationer, hvis det ønskes. 
 
Råvildtet har det også godt i og ved skoven, og uanset der etableres råvildtsluser, som i praksis meget 
sjældent benyttes (hvorfor de f.eks. Ikke længere anvendes i lignende projekter i Skotland) vil der forment 
efter hegnsopsætning være en mindre bestand af vilde rådyr inde i hegnet (de fleste dyr vil formentlig 
flygte under hegnsopsætningen). Problemet er imidlertid, at råvildt efter dansk lovgivning IKKE må holdes 
under hegn. 
 
Jeg anser det derfor som en skændsel mod naturens enge dyr - og dermed naturens eget forsøg på at 
vedligeholde og styrke biodiversiteten, at man jager disse store naturlige græssere ud af skoven til fordel 
for udsatte dyr, og problemet vil naturligvis være løst, hvis der i stedet anvendes lave 2 eller 3 trådede 
hegn, som hjortevildtet kan passere. Man vil samtidig undgå risikoen for hjortevildt, der sidder fast i 
maskede nethegn. 
 
Endelig må det være langt billigere at opsætte lave hegn, og man vil med lave hegn eksempelvis også følge 
anbefalingerne fra Danmarks Jægerforbund, der tager stor afstand fra høje hegn, der ødelægger vildtets fri 
passage. 
 
Jeg skal venligst anmode om, at der i det videre forløb under høringen tages hensyn til mine på alle måder 
uafviselige begrundelser for at ændre planerne fra høje hegn til lave hegn. 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
Frank Madsen 
 

Gert Nielsen 
Høringssvar til Naturnationalpark Fussingø 
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Det er i mange år gået tilbage med natur og biodiversitet. jeg kan huske da lærken var nationalfugl. Da der 

var viber på alle engene og man spredte møg og ajle på markerne. Sådan er det ikke mere. I mange år er 

markveje, levende hegn fjernet, små vandhuller fyldt og drænet og de fleste af de dyr der gik i engene er 

væk. Nu får det en gang gylle og nogle kemikalier, både gødning og gift. Det er der ikke ret meget natur der 

kan tåle, ikke hvis man vil have lidt mere natur end der er i en majs eller rapsmark. Og den natur der er 

tilbage er små isolerede områder. 

Derfor syntes jeg det er fantastisk at man vil prøve at hjælpe naturen med naturnationalparker. Jeg finder 

det meget positivt  at man vil prøve  lade naturen klare sig selv. Som jeg set det, har det ikke virket ret godt 

med store maskiner til naturpleje.  Det planlægger man at bruge  1,5 % af landet til, det er ikke meget, men 

dog noget, hvor man prøver at give naturen  første ret.  Det kunne godt havde været mere også i Fussingø. 

Dertil kommer jo også nogle områder med urørt skov. 

 De nationalparker jeg kender til i Europa og resten af verden har et formål om at gavne  naturen. Dem vi 

har i Danmark er det  vel  kun af navn. Det er blot en betegnelse man har til markedsføring af diverse 

produkter i udvalgte områder. Naturnationalparker skal være for natur og biodiversitet. Alt andet vil være 

pinligt. Derfor mener jeg at de SKAL kunne leve op til  IUCN’s kategori II. 

 I det første udkast var der heste med. Jeg kan  ikke se at det er for naturens skyld man har fjernet dem. De 

græsser ikke helt som kreaturer og foretrækker og også andre planter. Jeg tror man kommer til at savne 

dem, deres påvirkning på bevoksningen og deres lort. Hvis man ville bruge dem i stedet for krondyr ville 

man kunne nøjes med almindelig kreaturhegn. Så ville man også få gavn af de krondyr, dådyr og rådyr, der 

siges at være i området. I stedet får man kun ride-køre heste i NNPen og deres gødning er ikke sund kost for 

biller og insekter i de perioder hvor de får ormemidler, jeg ved ikke om de kunne holdes ude af NNP i den 

tid. Jeg kan ikke se det kan leve op til kriterierne i  IUCN’s kategori II. Desværre. 

Selv om jeg gerne går udenfor stierne, kunne jeg godt for naturens skyld nøjes med at følge dem . Der 

planlægges  med lidt mindre områder fri teltning ,men man kunne godt reducere områderne  lidt mere og 

samtidigt kun tillade færdsel på stierne i de områder der bliver holdt fri. i det mindste i den tid hvor dyr og 

fugle har unger. 

Jeg har hørt at man i Holland kan dispensere fra kravet om mærkning af dyrene i nationalparker, Hvis det er 

korrekt må man også kunne gøre det i Danmark. Det vil være lidt mere naturligt med køer og kalve end 

med stude. Det ser godt ud med planerne ved fødemangel, men det bedste vil  være en naturlig tilvækst af 

dyr og så fjerne dyr de vintre/somre hvor der bliver problemer. så ville man få en varieret påvirkning af 

vegetationen over årene uden at der skal detailstyres med en stud mere eller mindre. Når vi er ovre corona 

kunne vi håbe på at der kunne findes en vaccine mod afrikanst svinepest for så ville det være muligt med 

vildsvin i parken og de mangler.  

Der er lidt jeg  syntes  kan blive bedre, vi skal gerne kunne være her alle sammen, men jeg mener at i en 

naturnationalpark skal naturen have fortrinsret ellers giver det ingen mening med det navn. 

I det store og hele syntes der er et fint oplæg og glæder mig til at følge det videre . 

Mvh.  

Gert Nielsen  
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Gitte Ramsgaard 
Regeringen har med et flertal i folketinget bag sig, vedtaget hvordan vores allesammens natur skal forvaltes 

fremover. Man har i beslutningsprocessen på snart sædvanlig udemokratisk vis, omhyggeligt undladt at 

inddrage Den Danske Dyrlægeforening, diverse dyreværnsforeninger og andre interessenter med forstand 

på dyrehold og dyrevelfærd. Beslutningen om NNP med indhegnede arealer er vedtaget på et meget 

spinkelt oplysningsgrundlag. Kun de mest fanatiske biologer og nogle sportsklubber er inviteret med i 

beslutningsprocessen.               Som beskrevet i mange historiske sammenhænge, fører fanatisme sjældent 

noget godt med sig. Ofte er disse fanatikere meget veltalende og overbevisende folkeforførere. Hitler for 

bare at nævne een. Det er lykkedes disse folkeforførere (biologer) at overbevise Lea Wermelin og hendes 

rygklappere om, at rewilding er den eneste vej frem, hvis biodiversiteten skal forbedres i den danske natur. 

Som anført af flere anerkendte biologer, er der bare ikke evidens for at det virker. Dem lytter vi så ikke til!   

Hvordan man kan kalde det natur, når der er hegn omkring hele herligheden, er ikke til at forstå. Der er vel 

ingen der vil betegne Zoo, Givskud eller Knuthenborg som natur. Det er parker hvor dyr holdes i 

fangenskab, dyr som man derfor har pligt til at tage vare på. Det samme vil gøre sig gældende i de såkaldte 

(NATUR)nationalparker: Forskellen er blot at i NNP vil man med fuldt overlæg udsætte dyrene for grov 

vanrøgt og mishandling. I de allerede bestående rewildingområder lider dyrene i vintermånederne af sult 

og i frostperioder også af tørst. Kommer de til skade eller bliver forgiftet af de planter, de er tvunget til at 

æde, er der ingen dyrlæge der må tilse eller behandle dem. De får lov til at lide til de i bedste fald hurtigt 

dør, i værste fald trækker det længere ud og de må udstå en vinter 

mere.                                                                                                                                  

 Hver vinter er der anmeldelser for dyremishandling og vanrøgt i de allerede eksisterende 

rewildingprojekter. Dyrenes beskyttelse og politiet bruger meget tid på efterforskning af disse sager. Tid 

der burde være helt unødvendig og kunne være brugt til andet. Ofte falder der ikke dom i disse sager der 

svarer til grovheden af vanrøgt. Det skyldes tydeligvis, at dem der bliver sat til at undersøge beviserne sjovt 

nok er ansat i fødevarestyrelsen eller anden beslægtet instans. Som at sætte ræven til at vogte høns!  Hvis 

en landmand eller anden privatperson forbryder sig bare halvt så groft som disse rewildere, bliver der, med 

rette udstedt store bøder og ofte frakendelse af retten til at holde dyr i en årrække. Rewilderne fortsætter 

bare uanfægtet på samme måde. Hvem sagde at der er lighed for loven i Danmark ! Lea Wermelin stiller sig 

op i bedste TV- sendetid og forsikrer meget overbevisende, at ingen dyr kommer til at lide. Hvordan 

hænger det sammen med, at der absolut skulle laves undtagelser i den for nyligt reviderede dyrvelfærdslov, 

så den ikke er gældende for NNP ? 

Det er meget sørgeligt at man har vedtaget at indhegne så store naturskønne områder. Det allerede 

eksisterende hjortevildt, som i modsætning til køer og heste, eer vildt og er skabt til at leve i og af naturen 

bliver forhindret i deres bevægelsesfrihed i søgen efter føde. Allerede nu sker det jævnligt at hjortevildt 

bliver fanget i hegn sat op omkring skovarealerne. Her kan de så hænge med et brækket ben, eller andre 

skader indtil de langsomt dør af sult og tørst. Det siger sig selv, at jo flere indhegninger, jo flere dyr bliver 

fanget og /eller kommer svært til skade.  

Et andet mere luksusproblem er, at vi borgere bliver forhindrede i at benytte os af naturen. Lea Wermelin 

fremfører ganske vist at naturen er for os alle, men der er bare en del mennesker, der er utrygge ved de 

store græssere man planlægger at sætte ud, og som derfor ikke vil benytte sig af deres ret til at færdes i 

vores allesammens natur. Rytterne bliver også meget begrænsede i deres færden i naturen (Dansk 

Rideforbund og Dansk Islandshesteforening var vist heller ikke inviteret til planlægning!) og sådan kunne 

jeg blive ved. 
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Jeg håber at alle I folketingsmedlemmer der har stemt for lovforslagene om NNP vil sætte Jer ordentligt ind 

i hvad det er I har sagt ja til. Vil I virkelig være bekendt at vi i Danmark skal have EU finansieret, 

folketingsgodkendt dyremishandling af værste skuffe? Eller er I så bange for at tale imod tidens store 

mantra at i stikker hovedet i busken og blot retter ind? Vi almindelige borgere er ikke så dumme, at vi 

beskylder politikerne for at være imod natur og biodiversitet fordi I siger nej til rewilding og 

dyremishandling. Det er flere steder i landet bevist at rewilding ikke er nødvendigt for bedring af 

biodiversiteten. Det kræver bare at man sætter sig ind i sagen og ikke lader sig forføre af de højest råbende. 

Biologerne har for vane at vise et skønmaleri af rewilding. Fotos af glade heste der galloperer gennem det 

høje græs med masser af vilde blomster, køer der hviler og tygger drøv. Solskin og blå himmel. De viser 

aldrig vinterbilleder hvor radmagre heste og køer står og luder fordi de dårligt har kræfter til at søge efter 

det føde der ikke er der. Men fotodokumentationen er der, den er bare ikke offentliggjort af biologerne 

eller miljøministeriet, samme instanser er hurtigt ude med at blokere for kritikken på de sociale medier. 

Hvor er ytringsfriheden? Er vi på vej mod Hviderussiske tilstande ?  

Dyrlæge Jens Kristoffersen har udsendt flere meget veldokumenterede artikler dels om dyreholdet i 

Molslaboratoriet og dels om det totalt fejlslagne forsøg med bisonokser på Bornholm. Artiklerne er selvsagt 

sagligt set væsentlig mere dyrekyndige end det biologerne m.fl. fører sig frem med, men er jo også skrevet 

af en fagperson. Artiklerne kan nemt findes på nettet, hvis man da tør læse dem. Desuden kan FB gruppen 

”Stop indhegningerne i kommende National Parker NNP for dyrenes skyld” med fordel kigges i, hvis man 

som politiker interesserer sig bare en lille smule for hvad der rører sig hos vælgerne. 

Nogen har vist bildt Lea Wermelin ind, at hun vil gå over i historien som den miljøminister, der frelste den 

danske natur og fremmede biodiversiteten. Det er nok mere sandsynligt, at hun vil blive husket som den 

minister der uden moral eller empati blåstemplede den statsstøttede dyremishandling. 

Hegnene er ikke rejst endnu, så der er stadig håb.  

 

Med venlig hilsen 

Gitte Ramsgaard 

STOP INDHEGNINGERNE I DE KOMMENDE (NATUR)NATIONALPARKER, NNP FOR DYRENES SKYLD ! 

 

Heidi Wedding Kristensen 
Høringssvar Fussingø Naturnationalpark:  

Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg synes, at det er rigtigt godt, at der bliver gjort noget for 

biodiversiteten.  

Jeg forholder mig dog også undrende over, hvorfor det netop er Fussingø, der bliver udpeget til 

naturnationalpark (og det gælder også mange af de andre udpegede steder), det er i forvejen et helt unikt 

område. Området har de senere år været urørt skov. Der er masser af dyre-, plante- og fugleliv, endda også 

flere arter fra rødlisten. Disse arter har valgt at holde til i Fussingø, fordi levevilkårene er gunstige for dem 

her. Der er ellers mange andre område i nærområdet, som de ellers kunne have valgt bl.a. Læsten Bakker, 

Vorup Enge, Hornbæk Enge, Gudenåområdet og sikkert også mange andre områder.  



Side 26 af 176 
 

Når nu man vil til at ændre på vilkårene i området, frygter jeg, at det kan få betydning for disse arter. Vil 

alle de nuværende truede arter, trivedes med at dræn bliver stoppet, og store dyr der tramper rundt og 

skide og gnaver ned.  

Alle henholder sig til rød-listen, når der tales om, hvor slemt det står til med vores biodiversitet fordi der er 

sket et kæmpe hop i, hvor mange arter der fremgår af rødlisten. Grunden til at denne liste er vokset 

voldsomt, er fordi den i 2019 blev opgjort på en anden måde end i 2010. Man medtog de arter, som man 

ikke kender status på, det har man ikke gjort tidligere, og det gør de fleste lande, som vi sammenligner os 

med heller ikke. Jo, der er forsvundet arter i Danmark i den periode, men slet ikke i det omfang, som man 

umiddelbart kunne tro, og spørgsmålet er, hvor mange af de arter, som er forsvundet skyldes 

klimaforandringer.  

Man snakker så meget om CO2 udledningen og klimaændringer, kunne de ikke stå bag en del af arternes 

forsvinden?  

I den forbindelse kan det også undre, at man lader store områder med døde træer ligge urørt hen, når man 

ved at døde træer afgiver CO2 og metangasser, det hjælper ikke på klimakrisen.  

Naturstyrelsen og Miljøministeriet har valgt, at der skal sættes høje hegn rundt om Fussingø, der kommer 

til at skæmme området, og samtidig skal der udsættes stude og kronvildt. Det høje hegn vil alt andet lige 

betyde, at den nuværende flok af kronvildt fratages deres frie adgang til enten naturnationalparken eller 

områderne udenfor naturnationalparken, da de enten blive hegnet ude eller inde. Der står godt nok i 

projektbeskrivelsen, at der ikke findes kronvildt i skoven, men det oplyser naboer ikke er korrekt. I 

projektbeskrivelsen står der også, at det skyldes for meget larm og forstyrrelser fra de besøgende, at 

krondyrene ikke ønsker at opholde sig der. Min bekymring er, at hvis krondyr er så følsomme over for larm 

og forstyrrelser, hvordan kan det så være, at man vælger, at udsætte disse prægtige dyr inden for hegnet, 

vil de kunne trivedes der, med alle de mange tusinder af mennesker der færdes der i løbet året. Vil nogle af 

dyrene blive så stressede (både dem  

som hegnes inde, men også dem som hegnes ude), at de vil kunne lave skade på dem selv eller folk, i et 

forsøg på at slippe væk.  

Samtidig vælger man, at udsætte stude i indhegningen, som sådan er det en fornuftig beslutning, da de 

farlige situationer med køer med kalve dermed udgås. Det vil dog utvivlsomt også betyde, at en rigtig stor 

del af de besøgende bliver hindret i at færdes i indhegningen, fordi de ikke tør gå inde blandt de store dyr. 

Ifølge en undersøgelse som blev offentligt gjort fornyeligt, vil 31% af de adspurgte ikke gå ind i en 

indhegning med kvæg og ca. 15% ville ikke gå ind i en indhegning med heste. Jeg har selv oplevet, at de 3-4 

af hestene, der går på arealet ved slottet, stod på stien mellem færistene, fordi den ene indhegning var 

åben, men det var den anden ikke. Det var en dag med høj solskin, så der var rigtigt mange besøgende den 

dag. Desværre var der rigtigt mange, som vendte om, da de så, at hestene spærrede vejen. Kvæg og heste 

er store dyr, som kan virke skræmmende på folk, der ikke er vant til at omgås dem. Hvis ikke man ved, 

hvordan man skal opføre sig, når man færdes blandt dem, kan der meget nemt opstå uheldige situationer. 

Eksperter og ministeren har flere gange udtalt, at kvæget vil være ligeglade med de besøgende, men 

alligevel måtte Peter Brostrøm hjælpe deltagerne over hegnet, da der var rundvisning omkring hegnets 

placering, netop fordi studene kom løbene efter dem. Det var heldigt, at det ikke var det høje vildt hegn, 

fordi så havde det ikke været muligt, at komme ud, da studene kom løbende. Jeg går ikke ud fra, at der 

fremover vil skulle guide med folk rundt, som kan fortælle, hvordan man opfører sig. Skiltning er ikke nok i 

dette tilfælde, det er ret tydeligt, fordi på trods af at der højt og tydeligt står flere steder, at hunde skal 

føres i snor, er der altid nogen, som mener, at de godt kan styre hunden uden. Da det tit er hunde der er 
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problemet ved angreb, hvorfor så ikke sætte store skilte op, om at man fraråder hunde i indhegningerne, 

jeg ved jo, at det er ikke er muligt at forbyde hunde der.  

Det er et meget broget publikum der besøger Fussingø både folk fra by og folk fra land, og alt andet lige, så 

vil der være en del, som ikke er kendt med retningslinjerne for, hvordan det er hensigtsmæssigt at omgås 

de store dyr eller skoven. Det er kun godt 1 år siden, at en 6-årig dreng mistede livet, fordi han var kravlet 

op på en stabel med træstammer, som begyndte at rulle, og han kom desværre under dem. Når folk ikke 

ved, at man ikke skal kravle på stakke af stammer, hvordan kan I så forvente, at de skal vide, hvordan de 

skal vide, hvordan de skal forholde sig til store græssere.  

Jeg har selv kvier, men vil fremover ikke komme til at bruge den del af Fussingø, hvor der kommer til at gå 

stude, fordi når jeg går i skoven, så er det ren terapi, hvor jeg slapper af ved at gå i naturen, lytte til fuglene 

og observere små ting i skoven, men hvis jeg skal gå inde ved studene, vil alle mine sanser være på vagt. Jeg 

ved godt, hvordan man skal op-føre sig derinde, men hvis der kommer andre som ikke gør det, hjælper det 

mig jo ikke.  

Senest har Knuthenborg Gods været ude med en advarsel omkring Merritskoven ved Bandholm, fordi folk 

går for tæt på bisoner og vildsvin, eller følger efter dem for at få gode billeder af dem. Det er begge 

potentielt livsfarlige dyr, men det er der åbenbart nogle, som ikke har forstået, og hvis de angriber, så er 

det jo ikke sikkert, at det kun kommer til at gå ud over dem, som ikke overholder reglerne. Sidste år på 

Helgenæs blev en kvinde trampet ned af en flok kvæg. Naturstyrelsen anbefaler, at hvis kvæget vil jagte en 

hund i snor, så skal man slippe hunden, fordi kvæget så vil følge efter hunden. Det var netop det, en 

hundeejer gjorde på Helgenæs sidste år, hvor hunden først løb væk, men kom tilbage til ejeren, hvilket de 

fleste hunde vil gøre, hvis de bliver bange. Det resulterede så i, at kvæget løb en kvinde ned, hvorved hun 

fik svære skader. Heldigvis overlevede hun mødet, men den dag i dag er hun præget ulykken.  

I 2017 blev en løber hårdt kvæstet, da han blev angrebet af en flok køer nær Naturcenter Koutrupgård i 

Midtjylland. Hvorfor de angreb vides ikke.  

I sidste uge blev et ægtepar fra Hobro også jagtet af kvæget på Mols, da deres få måneders gamle 

hundehvalp i snor gøede af en ko, de slap også heldigt fra sammenstødet, men hvor længe mon der går, 

inden vi ser dødsfald på den bekostning.  

Det er sådanne hændelser, der gør, at jeg ikke forstår, at Naturstyrelsen og miljøministeren så samtidig kan 

hævde, at det stadig stort set er muligt, at forsætte med de aktiviteter, som pt. foregår i området, når man 

hegner hele Fussingø inde.  

Fussingø er Randers Kommunes mest besøgte område under coronaepidemien, og man må gå ud fra, at en 

stor del af disse mennesker også fremover vil komme til at bruge området. Lørdag den 6/6-2021 var der en 

demonstration i Fussingøskoven, hvor blandt an-dre Malthe Larsen fra Socialdemokratiet talte. Han 

fortalte, at miljøministeren havde oplyst ham om, at 98% af de aktiviteter der pt. foregår i Fussingø, stadig 

ville kunne foregå. Det lyder helt utroligt, hvis det kan lade sig gøre, da mange af aktiviteter er af en art, 

som ikke er hensigtsmæssig adfærd blandt kvæg.  

Vil det ikke være muligt, at lave mindre indhegninger, hvor studene naturligt alligevel ville opholde sig, 

droppe det høje hegn, det er en meget dyr løsning, når vi snakker om, at der kun skal udsættes 35 krondyr i 

første omgang. Der er i forvejen mere en de 35 krondyr i skoven ifølge naboerne, som jo ikke gør nogen 

nytte, når de er hegnet ude.  

De penge man spare på hegnet, kan man bruge til at opkøbe landbrugsjord til gavn for biodiversiteten.  
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Der er utroligt mange ryttere og hestevogne, som færdes i skoven flere gange om ugen, kunne man måske 

lave aftale om, at de red nogle forskellige steder i skoven, hvor det er hensigtsmæssigt for biodiversiteten, 

fordi der står jo også i projektbeskrivelsen, at det måske på sigt bliver nødvendigt, at indsætte heste.  

Vil det ikke være muligt, at indhegningen som i forvejen skal være rundt om slottet og gammelhave, bliver 

lidt større, så den kommer til at gå hen til vandmøllen?  

Der er pt. en rute i skoven, hvor rigtigt mange ældre, gangbesværede og børnefamilier går, da den er 

forholdsvis flad og uden stejle stigninger, det vil også her blive mulighed for  

at lufte hund i snor, når man ikke ønsker at gå i den kommende hundeskov (hvor den så end kommer), hvor 

der vil være stor risiko for at møde løse hunde.  

Jeg ved godt, at naturnationalparken bliver lavet fordi biodiversiteten skal have et boost, men 

folkesundheden har heller aldrig været vigtigere, befolkningen bliver tykkere og tykkere, mere stresset og 

deprimeret, så hvorfor tænker man ikke også det ind i planen, også for dem som ikke vil gå i indhegningen.  

Ifølge projektbeskrivelsen skal rigtig mange friluftsaktiviteter fremadrettet skal foregå i ud-skovene (det 

matcher ikke ret godt ministerens og Malthe Larsens udsagn), der skal gående, der ikke vil gå i 

indhegningen, hundeluftere, ryttere, hestevogne, kondiløbere, MTB, motorløb, store arrangementer og 

sikkert meget andet, så mon ikke der bliver forholdsvis overfyldt der, måske med nogle konflikter til følge.  

Det vil også blive forholdsvist svært for cyklende at køre gennem skoven uden, at skulle stige af cyklen, da 

det ikke er muligt at køre over færistene, dvs. at der ikke kan lave cykelløb gennem naturnationalparken 

eller, befolkningen som skal fra den ene side af skoven til den anden.  

Der er en udfordring med indhegningen, fordi Fussingø naturnationalpark kommer til at ligge midt i et 

skoledistrikt, hvor vejen igennem naturnationalparken, er eneste vej fra f.eks. Ålum og Øster Bjerregrav, så 

når børnene på den ene side af parken skal besøge deres klassekammerater på den anden side, kan de 

risikere, at stå ansigt til ansigt med studene, hvis disse beslutter sig for at stå på vejen. Det kan godt være 

en voldsom oplevelse, da det er et stort dyr. Fussingø bruges af rigtig mange daginstitutioner og skoler i 

område, både fra Randers siden og fra Viborg siden.  

Desuden hæfter jeg mig også ved, at der som udgangspunkt ikke skal tilskudsfodres, hvilket jeg mener kan 

blive problematisk, da der ikke vil være naturlige fødeemner for stude hele året.  

Senest har miljøministeren den 1. juni 2021 svaret Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg, på spørgsmålet 

fra Pia Kjærsgaard omkring antallet af kvæg og heste der har været tilknyttet Molslaboratoriet hvert år 

siden 2016 (eneste nuværende projekt med rewilding).  

Svaret er er følgende:  

2016: er der 58 stk. kvæg heraf er flyttet 29 til levebrug, 16 slagtet og 1 død/aflivet  

2017: er der 22 stk. kvæg heraf flyttet 0  

2018: er der 32 stk. kvæg heraf flyttet 0  

2019: er der 46 stk. kvæg heraf flyttet 3 døde/aflivet  

2020: er der 43 stk. kvæg heraf flyttet 18 til levebrug og 10 døde/aflivet  

2021 frem til 20/5-21: 15 stk. kvæg heraf flyttet 1 til levebrug  
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Der oplyses ikke noget antal for heste, da det ikke har været muligt at fremskaffe.  

Den tilknyttede landmand på Molslaboratoriet, har dog oplyst til Gylle.dk, at der i 2020 blev fjernet (aflivet) 

15 Exmoorponyer, fordi projektet var ude af kontrol (ponyer der findes meget få af på verdensplan). I 2020 

var de overlevende dyr i en sådan stand, at der kun blev produceret 1 føl og ingen kalve.  

Ud af de 78 stk. kvæg der har været tilknyttet Molslaboratoriets arealer har 47 overlevet mindre en 2,5 år.  

Årsagerne til de store vanskeligheder med, at tilpasse antallet af kvæg og heste er ikke klart beskrevet, og 

tilsyneladende er der heller ikke enighed blandt de tilknyttede rewilding-forskere om forklaringen. I rapport 

nr. 425 fra 2021 med titlen ”Biodiversitetseffekter af Rewilding” fra Aarhus Universitet er projektets 

talsmand citeret for at hævde, at det dramatiske kollaps i vinteren 2020 skete i fuld overensstemmelse med 

den faglige strategi.  

Dette er tankevækkende, da miljøministeren og forligspartierne lægger rewilding-teorien til grund for de 

kommende naturnationalparker. Når man ser tallene fra Molslaboratoriet, foranlediges man til at tro, at de 

store græssere er sekundære i disse projekter, hvilket er uacceptabelt, da de på grund af hegnet ikke har 

mulighed for at vandre videre, når der opstår fødeknaphed.  

I 2016 blev der sat hegn op langs Skals-å nord for slottet, da køerne forurenede vandløbet, dette hegn kan 

jeg se bliver fjernet, hvilken betydning det har for Skals-å bliver spændende at følge.  

Ligeledes kan det undre mig, at man som privat person/husdyr holder ikke må have dyr gående på gravhøje 

og bevaringsværdige diger, disse skal hegnes af. Men det ses åbenbart ikke at være et problem, når det 

foregår på statens arealer. Det sender et meget dårligt signal til befolkningen.  

Alt i alt er jeg ikke i tvivl om, at det bliver et spændende projekt at følge, men jeg mener, at man er nødt til 

at ændre en smule på projektet, for at det kan blive en positiv ting at følge.  

I bund og grund gælder det jo om, at få den danske befolkning til at bakker op om disse tiltag (det er trods 

jo alt skov, der er ejet af hele Danmarks befolkning, og som drives for befolkningens penge), så det skal jo 

helst også være positive oplevelser, man får ud af det. Derfor er det også vigtigt, fremadrettet at få alle 

nuancer af projekterne belyst f.eks. ved også at inddrage forskere, som ikke ser rewilding, som eneste 

løsning, da områderne er forskellige i de kommende naturnationalparker, men ikke mindst også 

befolkningen i og omkring naturnationalparkerne, da de kommer til at leve med dem tæt på hver dag.  

Indsendt af:  

Heidi Wedding Kristensen  

 

Henriette Andersen 
Til rette vedkommende 
 
Jeg er uddannet indenfor skovbrug og har altid været stolt af denne grønne sektor, men nu er 
miljøministeriet og skovdistrikterne i den grad på et vildspor. Hvordan er det kommet så vidt? 
 
At underminere dyrevelfærdsloven og dyreværnsloven med disse lempelser -og så i et moderne 
landbrugsland som Danmark. Det er en skændsel. 
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Jeg er ikke stolt af mit fag mere. At man nu vil lade de store græssere lide og ikke vinterfodre for at tvinge 
dem til at æde vedplanter, ja sågar gyvel som er giftigt. 
 
At det er godt for insekterne af de døde dyr ligger derude.  
 
At moderdyr har dødfødsler, aborter eller ikke er i stand til at føde dem, da de selv er for afkræftet. 
 
Hvordan kan I kræve at dyr ikke må vinterfodres, når dyrene er drægtige hen over vinteren? Jeg undres. 
 
KZ- Lejre for græssere. Dem som med stolthed lægger navn til disse naturnationalparker bør beskæftige sig 
med materielle ting og ikke natur og dyr. 
 
Jeg stemmer for et Land uden hegninger, hvor mennesker og dyr kan bevæge sig frit. 
 
Vilde dyr kan vælge hvor de vil være afhængig af foder og rovdyr. 
 
Henriette Andersen 

 

Henriette Pihl & Kim M. Jensen 
Høringssvar den 15-6-2021 

Vedrørende projektforslag for Fussingø om etablering af naturnationalpark   

Fra 

Kim Møller Jensen og Henriette Pihl   

  

Vi er positivt stem over at hestene ser ud til at være taget ud af projektet, for nu men er bekymret over at 

der på side: 45 Står at der er mulighed for at tilføje dem senere hen, uden høring og mulighed for at 

påvirke. At hestene er taget ud, vil give ryttere mulighed for forsat at bruge området. Vi kan ikke bare gå et 

andet sted hen, da ryttere, der rider i naturen, ikke må uden adgangs tilladelse ride i private skove, på 

marker eller kan forbydes adgang på privatfælles veje, med skiltning. Så hvad levner det af muligheder for 

ryttere? 

 

At der skrives, at vi må ride i udskovene, er ikke en mulighed uden trailer og bil, for os kommer fra 

Overfusning, ØsterBjerrerav og området før Hesselbjerg skoven. Det er en ret radikal ændring i vores 

adgangs mulighed, hvilket vi ikke finder demokratisk, for det er trukket ned over hovedet på os.  

 

Som rytter i Fussingø gennem knap 26 år, har købt ejendom for at kan ride i skoven 

Vi bruger adgangen fra Viborgvej, via Hesselbjerg, og det er VIGTIGT for os, og andre brugere af denne 

adgang sikres, så den stadig er reelt tilgængelig. 

Både som gående, som rytter og på cykel, gør det her sig gældende. Det er ikke fair at presse os ud på 

Viborgvej, eller grovebakkevej, som er trafikeret. 
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En frahegnet vej igennem Hesselbjerg, så vi har en mulighed for at komme videre til udskovene, uden at 

skal læsse i en trailer, ride, gå eller cykle på Viborgvej, Grovebakkevej. Se kort herunder.  

Fuldstændig som granvejen sikres for at give adgang fra Venning siden, bør der tages hensyn til os fra 

Hesselbjergs Nord side. Vi kan ikke ride til venstre i stedet for højre, og stadig have skov at ride i. Vi skal 

igennem NNP på en eller anden måde. 

 

 

Frahegnet vej, med sluser til de græssende dyr, 1 eller 2 trådshegn. 

Kort med ny forslået hegnslinje, lidt længere nede. 

 

Den nye sti man vil etablere op langs skovkanten og til grovebakkevej, hvorledes vil I gøre den farbar? 

For hvis der er tale om den skal være brugbar og reelt tilgængelig, så er den et omfattende projekt, pga. 

jordforhold og vand. 

Vi vil derfor anbefale at I kigger på at flytte hegnet ind, så den fine vej vi har, der går ud til grovebakkevej i 

dag, bliver vores sikring, for tilgængelighed fra nordsiden til NNP og udskovene. 

Så vil man også kunne komme modsat, og have mulighed for sammenhængende naturruter, til Bjerregrav 

mose blandt andet.  

Derfor er det VIGTIGT at den stållåge I beskriver på side 30 Bliver af en brede så heste, gående og cykler kan 

komme igennem, som minimum. 

Vedsætter billede af et kort, hvortil jeg viser hvor jeg syntes man kunne sætte hegnet, så os lokale, som 

også bruger grovebakkevej, Fussingøvej og vasevej, som bindeveje i vores lokalsamfund, syntes er noget 

mere spiseligt. 
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 Selvfølgelig ønsker vi ikke at flytte den ydre 

hegnsgrænse, men for ikke at tegne oveni, er 

de sat udenfor. 

 

Vi så helst ingen hegn, men jeg tror at det er 

umuligt at opnå, så derfor håber jeg, ja det er 

et skinkel håb, men jeg håber I vil lytte til os 

der bor i området, som Lea Wermelin har 

lovet, der skal gøres. Og at lytte, ikke kun er at 

lytte, men at handle på vores bekymringer, 

det er jo os, der bor her, har købt 

hus/ejendom i området, mange fordi det er 

naturskønt og smukt område, noget hegn og 

flydespærre påvirker negativt. Det er os, som 

skal leve med det i vores dagligdag, og det er 

vores børn, der skal sendes ind i NNP, og cykle 

blandt stude og krondyr, når de skal krydse 

området, for legeaftaler, skole, bade ved 

søen. 

Desuden vil dette levne lidt plads til det 

naturlige råvildt og kronvildt vi har i området. 

Det vil give mulighed for at forsætte den 

positive effekt på overdrevsgræsning ned mod 

søen, ved at lade det sommergræsse, som i 

dag. 

Vi undgår flydespærre over søen, som jeg virkelig frygter vil blive en skændsel over vore sø, som er 

beskyttet § 3 naturtype, alligevel vil I udsætte flydespærre og skæmme den smukke naturlige sø-udsigt som 

er så eftertragtet. 

 

Hvilken konsekvens har det at skovveje konverters til stier? for adgangen side 34. 

- Side 31, nedlægning af veje, og stille områder – hvad får det af betydning for os som bruger 

skoven aktivt? 

-  Side 6, afsnit 5. Hvilke aktiviteter er der her tale om?  

- Side 2, De nuværende friluftfacileter fastholdes som udgangspunkt? Hvad betyder det for os 

på sigt? 

- Side 45 afsnit 4-6 Hvad skal der ligges i dette? Og for den ubegrænset adgang vi er blevet 

lovet? 

- Side 48-49 Principper for forvaltning af faciliteter og aktiviteter på tilstødende arealer. 3.7 

hvad betyder dette helt nødagtigt, og for os som har adgang fra Viborgvej via Hesselbjerg? 

- Side 35, med dette forslag om ny hegns linje, vil hundeskoven kunne blive, til glæde for 

rigtig mange mennesker, og skoven vil kunne ligge urørt. Desuden vil vi kunne have en 
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sikker adgang igennem området for trafikken, for børn og andre på cykel, eller andre 

transportmidler. 
 

I projektet vil man oversvømme skoven, sprænge træer i stykker og fælde 40 HA stort skovareal med 

forventning om øget stormskader. Hvordan kan man tro at størstedelen af befolkningen kan bakke op 

omkring dette! Når det ellers går op dem….Møder stadig mange som ikke kender planerne, og det er 

skræmmende.. Og vel at mærke, er det den del af skoven som er allermest brugt, det er del som er naturlig 

og gamle skov tilbage fra Istiden, man piller ved, og INGEN kender konsekvensen af det…vi syntes det er 

forkasteligt at man tager en så gammel, naturlig skov, til et forsøg… 

 Der skriver der skal være plads til Friluftsliv: Eksisterende skovstier nedgraderes, fri teltning 

reduceres, hundeskoven nedlægges, motionsløb, dag- og natorienteringsløb, hundetræning, 

rollespil, mountainbikeløb, enkelte hunde/ hestevognskørselsarrangementer forventer I ikke 

kommer til at foregå i indhegningen hvor der går store græssere. Der må ikke etableres MTB 

spor – alle disse aktiviteter henvises til Udskovene – så jo vi er allerede hegnet ude! 
 

 Fredede og beskyttede fortidsminder – gravhøje, diger m.m. i risikozonen for at blive 

ødelagt af store græssere. Hvis jeg har diger som privat, må jeg ikke have dyr gående på 

dem, hvorfor denne skævvridning af privat og stat? 
 

 Krondyr og råvildt observeret i udkanten af skoven – har ingen ro til at komme ind i skoven 

– men det planlagte indhegnede kronvildt vil stresses af mange friluftsbrugere og turister og 

dette er jf. Peter Brostrøm præmissen som vi må acceptere – og I vil ikke fodre dyrene - så 

meget for hensyntagen til dyrevelfærden! 

 

 Om ”Principper for forvaltning af de udsatte dyr” - vil man lave en beredskabsplan, samt 

have de rette faglige kompetencer til at passe dyrene, herunder tilknyttet tilsynsførende 

dyrlæger. Hvorfor har der ikke være dyrlæger med i ekspertgruppen i forbindelse med 

projektforslaget? 

 
Jf. projektforslaget har Naturen og Biodiversiteten første prioritet – Biodiversitet er jf. definitionen 

”mangfoldigheden af levende organismer” og altså også mennesker og dyr - men er biodiversiteten 

vigtigere end menneskets trivsel og sundhed og er midlet (de store græssere/browsere) til mere 

biodiversitet det rigtige. 

Der skrives: ”Området har allerede i dag et højt biodiversitetsindhold” – hvorfor udpege et velfungerende 

område med høj biodiversitet i stedet for at sætte ind hvor dette ikke er tilfældet 

 

 

Regeringen ønsker at omdanne Fussingø til det der kaldes Naturnationalpark efter en 

idéhistorikers vilde rewilding-drøm om at hegne det meste af skoven ind og udsætte store 

græssere/browsere. 



Side 34 af 176 
 

Dette på trods af at de førende biodiversitetsforsker på Københavns Universitet i dette notat her 

for bare 5 år siden meldte ud at: 

”Der er begrænset videnskabeligt belæg for, at det gavner naturen, og det kan få uforudsete 

konsekvenser”  

 

Evidens: 

Den GEUS-rapport fra 2018 her, der bl.a. ligger til grund for beslutningen om naturnationalparken 

ved Fussingø, og som vi har fået udleveret af vores lokale skovridder Peter Brostrøm, er kun 

ANBEFALINGER - og der står ikke mindre end 11 steder i rapporten, at der mangler viden og 

evidens på området.  

I Rita Merete Buddenshøn og Lasse Gottlieb’s rapport fra 2019 ’Skovgræsning med 

biodiversitetsformål’ her , er der lige så mange steder om ikke flere, hvor de påpeger de samme 

mangler på evidens! 

I rapporten s. 26-28 er det påvist i et forsøg at store græssere vil foranledige, at de mindre gnavere 

risikerer at forsvinde:  

”Populationsstørrelsen af små gnavere er formentligt bestemt af habitatkompleksiteten, hvor et 

græsningstryk over et vist niveau vil have en negativ effekt på gnaverne” 

Dette har konsekvenser for vores mange Rovfugle, Musvåger, Mår, Ugler, Ræve m.m. som vil 

miste deres fødegrundlag og som formentlig vil søge andre græsgange! 

 

De skriver bl.a. om muligheden for fejlagtige konklusioner: 

”Mange af studierne over effekten af græsning på små dyr anvender desuden kun to niveauer af 

græsning, hvor effekten af et meget højt græsningstryk sammenlignes med effekten af et meget 

lavt græsningstryk/ingen græsning, hvilket kan føre til fejlagtige konklusioner” 

 

 

Naturlig dynamik: 

Biologerne og forskerne argumenterer for at hjælpe biodiversiteten ved at opsætte hegn og 

udsætte store planteædere, og at det ”skaber en naturlig dynamik”. 

For at dyrene skal skabe den ønskede effekt - at holde arealerne lysåbne - skal dyrene være på 

arealerne hele året (helårsgræsning) og må ikke tilskudsfodres. 

Hvis de kun er der om sommeren, spiser de kun ”luksusføden” og går ikke på det mindre attraktive 

fødeelementer, herunder træ- og buskarter. Ideen er, at de ”sultes”, så de æder det, de ellers ikke 

vil kaste sig over. 

https://nyheder.ku.dk/alle_nyheder/2016/02/populaer-rewilding-af-naturen-kan-faa-negative-konsekvenser/?fbclid=IwAR1U0ybVGs-Tl1hGhVQh8au4uzV8TyeClaoKh4fiDHMs9pYpwVn55v258l4
https://www.geus.dk/media/6630/rapport-2018-28.pdf
https://static-curis.ku.dk/portal/files/230689434/Skovgr_sning_web_3.pdf
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Hvis dyrene fik lov til at opføre sig naturligt, dvs. uden hegn, ville de næppe blive i et område med 

mangel på føde, men sandsynligvis bevæge sig til et andet område. 

  

De fleste af vores hjortevildtarter, f.eks. kronvildt, og forfædrene til vores domesticerede 

dyrearter, f.eks. heste og kreaturer, er alle nomadearter, der bevæger sig i flokke derhen, hvor der 

er føde, vand, skjul og helst ikke for mange trusler fra rovdyr. 

Selv de domesticerede arter flyttede man rundt på, før mennesket opfandt effektive hegn.  

Den naturlige adfærd sætter vi mennesker ude af spil ved at hegne dyrene.  

 

 

Det er IKKE naturligt at hegne dyr inde! Og det er ikke god dyrevelfærd at bestand tilse og tillade 

at de taber sig op til 30 % om vinteren. Dyrevelfærden må gælde enkeldyret, og ikke bestanden.. 

 

CO 2 reduktion og klimamål: 
MAN skriver: ”Det er dog forventningen, at man som følge af overgangen til naturnationalpark vil opleve en 

samlet set NEGATIV effekt på optaget af CO2” 

Hele Fussingø forventes udpeget som urørt skov i forbindelse med regeringens finanslov 2021. 

Regeringens ambitiøse klimamål omkring CO2 reduktion er direkte i modstrid med planerne om 

urørt skov, hvis vi skal tro det I skriver samt på en artikel fra januar 2021 af Uffe S. Kristensen i 

GrønTeknik.dk her 

 

”Fra politisk side ønsker man at udlægge 75.000 hektar til urørt skov, men selvsamme politikere har sat et 

klimamål for 2050: at brugen af træ skal øges i byggeriet, fordi det er et klimavenligt og bæredygtigt 

materiale og binder store mængder CO2” 

 

Dertil kommer de mange erhverv som direkte vil blive berørt ved at stoppe skovdrift. 

 Citater fra artiklen -” Kan koste arbejdspladser - Skovens folk frygter for deres levebrød - Hvis øgningen 

af urørt skov udlægges i produktionsskoven, går det direkte ud over beskæftigelsen i træindustrien” 

 

I det nye lovforslag S:70 – Erhvervslivets økonomiske konsekvenser, står der direkte: 

”En del af statens arealer bortforpagtes og anvendes til f.eks. afgræsning for kvæg, der laver naturpleje, og 

hold af bier. Der kan i den forbindelse være afledte omkostninger for erhvervet, hvis der ikke kan findes 

alternative arealer. Desuden kan jagt på naboarealer og erhverv, der modtager træ fra staten, såsom 

savværker og varmeværker, blive påvirket af, at skovproduktion i naturnationalparkerne ophører, hvis det 

påvirker fremtidige leverancer af træ. Det kan f.eks. betyde, at der kan være behov for at skaffe træ fra 

andre områder. 

Lovforslaget vurderes derudover ikke at have økonomiske eller administrative konsekvenser for 

erhvervslivet” 

Er der planer om at plante ny skov i vores område, som erstatning for det der udtages til NNP?   

http://www.gronteknik.dk/artikel/113949-urort-skov-gar-imod-regeringens-klimamal?fbclid=IwAR25WsJpjwDrtyC9IVtFeGx0cvt37Yp6dmOO4A-QKvwnrNWokkRuyZm9UMc
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Går Co2 klimapolitikken i hånd, med dette projekt?  Eller modarbejder de ikke hinanden, hvor skal vi få 

vores træ fra i fremtiden? 

 

Til slut, selvfølgelig skal vi gøre noget for biodiversitet, det skal der ikke være nogen tvivl om, men er imod 

at man tager så meget statsskov, for statsskoven er vores allesammen, både din og min, og vi ønsker ikke at 

se dyr bag hegn, som vi mennesker bestemmer over, det er ikke vild natur.Det er bare en anden form for 

kulturskov. 

Hvad med hjortene, hvad med krondyrene, hvad med evt. Ulve, der er i området. Hvorledes sikre man, de 

ikke hegnes inde i NNP.?  

 

Græssende dyr i åbne arealer og på overdrev, det virker, men virker det i skoven? Nej, det er der ikke 

evidens for. 

Vi håber der findes en løsning, vi kan blive glade for, både os som er imod, og dem som er for. Statsskoven 

er også min… 

Vi vil ALDRIG gå ind til stude eller heste med hund i snor, det er for risikabelt. Jeg kan ikke vide, hvem der 

gik der sidst, og hvad dyrene blev udsat for at løse hunde. Derfor vil vi sådan håbe, at vi kan få lov at 

beholde den fantastiske hundeskov vi har i dag, så presset på udskovene bliver mindre. 

Vi vil som udgangspunkt godt turde ride inde ved stude og krondyr, men aldrig ved heste… 

Håber der findes en fælles læsning, som til gode ser os lokale brugere, dyrevelfærden for de udsatte dyr, 

vores smukke område og sø, samt biodiversiteten. 

Til sidst, så håber vi man vil invitere de skeptiske professorer, biologer, dyrlæger og andre uddannede, til at 

finde den rigtige løsning, så det ikke bliver baseret på en idehistoriker og insekt biologs vilde drømme om 

sult og død, for de store græssere. Til fordel for insekter og blomster. 

 

Inger Markussen 
Kan det virkelig passe, at en NATURpark skal omgives af et hegn, der kan hindre f. eks. Kronvildt af egen 
drift vil kunne komme IND i skoven, der i løbet af nogle år som "urørt skov" måske vil udvikle sig til på 
naturlig vis at virke tillokkende  på f. eks kronvildt?  
Den nuværende ordning med stude i en del af skoven ser ud til at virke efter hensigten, så måske ville det 
være en ide at udvide denne ordning i forbindelse med de åbne græsarealer uden at indhegne hele 
"Indskoven".  
 
Venlig hilsen 
Inger Markussen  
 

Jane Line Toubro 
Fra  

Jane Line Toubro  
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HØRINGSSVAR 

Sikker færdsel og tilgængelighed i Fussingø Naturnationalpark: 

Et stort problem er dispensationen fra § 88 i vejloven så kvæg og heste kan gå løse på stier og veje. Den 

dispensation bør ikke benyttes. 

Der bør være stier der kan rumme den daglige transport for børn til og fra skole, kammerater og 

fritidsinteresser -eller bare på tur. Det bør overvejes at det er “nær-natur” for mange og det er 

altafgørende at naturen er tæt på hjem og bolig hvis den skal fungere til daglige rekreative formål. 

Det betyder meget at der kan være 1 km til at komme i sikkerhed hvis der opstår utrygge eller farlige 

situationer. Man kan ikke lige “smutte ud under hegnet”. 

 

Kan man så ikke bare tage et andet sted hen? Det skal ikke være nødvendigt at tage bilen for at komme ud i 

naturen, fordi den natur der er i lige ved siden af er hegnet inde. Nær-naturen bør kunne være en del af 

dagliglivet. 

 

I 2017 skete der flere ulykker med kreaturer på naturpleje arealer. For at undgå ulykker i fremtiden blev der 

af NST selv (i samarbejde med SEGES) udfærdiget skilte med retningslinier for sikker færdsel. 

Blandt andre vil disse aktiviteter -i følge skiltene- ikke regnes for sikker færdsel: 

-børn alene på tur ved spejderløb, skoleidræt, børnehaver på tur olign.  

-børn der selv lufter hunden efter skole 

-løb (motion og leg) 

-ridning 

-cykling 

-hestevognskørsel 

 

Det er urimeligt at de småveje og stier der netop var trygge for bløde trafikanter gøres usikre ved at der er 

fritgående kreaturer og/eller heste på vej og sti. Det vil - meget uønskværdigt- presse disse grupper ud på 

de omkringliggende veje med større og hurtigere biltrafik.  

 

Med færiste over indfaldsveje favoriseres kun billismen i Naturnationalparken, da det vanskeliggør 

adgangen for stort set alle andre. Det bør være de bløde, stille og mere natur-venlige måder at bevæge sig 

på det gøres attraktivt for.  

 

Vedhæftet: 

De nære stier og markveje forsvinder, artikel af seniorforsker Ole Hjort Caspersen 
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Skilt med anvisniger på sikker færdsel fra naturstyrelsens arealer på Mols 

Vejlovens §88 

 

 

Vh  

Jane Line Toubro 
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Vh  

Jane Line Toubro 

 

 

Jes Pedersen 

Hermed  fremsendes høringssvar vedr. Naturnationalpark Fussingø. 

 

Punkt 1. Brugerinddragelse. 

Nærmest ikke eksisterende.  
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Punkt 2. Hegning. 

Vi er helt med på at beskytte/bevare naturen, men i den grad uenig i fremgangsmåden. Hegning med højt 

hegn og udsætning af stude (tamdyr) er absolut ikke løsningen. Lad de eksisterende ”vilde” dyr have fri 

passage.   

 

Punkt 3. Shelters. 

Er af en nabo gjort opmærksom på, der er planlagt shelterplads på Troldeskovvej -  lige op af privat bolig. 

Man ligger ikke en shelterplads lige op af naboer!!!!  Der må findes et andet ”egnet” sted. Damager eller 

Hesselbjerg er oplagt. Da vi bor lige for enden af Troldeskov, vil det også komme til at berøre os, mht. 

parkering osv. Derudover vil vi gøre opmærksom på at vi har vejret, på Troldeskovvej. 

 

Punkt 4. Vejret. 

Gør opmærksom på, vi har vejret på HELE Troldeskovvej, hvilket vi ikke vil give afkald på, eller have 

begrænset adgang, grundet hegn og låger. 

Dokument: 

Dato/løbenummer: 

02.07.2015-1006544692  

Prioritet: 

2 

Dokumenttype: 

Servitut 

Deklaration om vejberettigede ved den private fællesvej Troldeskovvej 

 

 

Forventer bekræftelse på modtagelse af høringssvar og ser frem til at høre fra jer. 

 

Med venlig hilsen 

 

Jes Pedersen 

 

Karen Margrethe Balle 
Høringssvar vedrørende projektforslag for Naturnationalpark Fussingø.  

  

https://www.tinglysning.dk/tmv/foresporgsel/detail/dokumenter/02.07.2015-1006544692
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Jeg har læst projektforslaget og fulgt debatten vedrørende Naturnationalpark Fussingø som planlægges 

etableret i vores lokalområde (Indskovene i Fussingø). Ligeledes har jeg deltaget i én af de to 

skovvandringer samt infomøde afholdt på nettet.  

Adgang til skoven 

Med etableringen af Naturnationalpark Fussingø må jeg konstatere, at jeg og flere andre fra lokalområdet 

vil få mindre adgang til skoven. Min adgang vil konkret blive mindre fordi min hund altid er min faste 

følgesvend, og det på ingen måde er sikkert at gå med hund i skoven, når der lukkes kvæg ud på arealerne. 

Faktisk synes jeg man burde forbyde adgang med hund fordi det reelt er uforsvarligt og potentielt til fare 

for både hund, fører og øvrige gæster i skoven. 

Fra min kontakt til øvrige beboere i lokalsamfundet og snakke med skovgæster i Fussingø, ved jeg, at der er 

flere som aldrig ville turde gå i skoven når der bliver sat kvæg ud. Så jeg tænker, at mange i lokalområdet 

reelt vil miste deres adgang (selvom i skriver at I ikke ønsker at lukke mennesker ude). 

Jeg ved at der stadig vil være mange hektar skov i Fussingø som ikke er hegnet (Udskovene). Men jeg ved 

også at disse arealer allerede er meget brugte til andre aktiviteter. Jeg har gået tur derude og man er jo 

nærmest ved at blive kørt ned af Mountainbikere derude. Det er knap så slemt i Indskovene hvor 

koncentrationen af MTB-stier ikke er så stor. Jeg ønsker ikke at lukke for nogen eller for noget. Vi betaler jo 

alle sammen skat. Jeg vil bare henstille til at Naturstyrelsen forstår at hegning og udsætning af kvæg i 

Indskovene er et stort indgreb i den natur som jeg, og mange andre lokale, bruger som deres fristed. 

Skovens dyr 

Vi ser rigtig mange dyr i skoven og nyder dem hver dag. Jeg frygter reelt at de bliver lukket inde (eller ude) 

af de store indhegninger og på den måde får indskrænket deres levesteder – og at der på sigt ikke kan 

opretholdes sunde vilde flokke. De store dyr (kronhjorte og dådyr) kan ikke bruge passagerne og jeg frygter 

at de mindre dyr ikke finder vej til dem. Men det håber jeg, at personer med mere forstand end jeg, vil tage 

fat i. 

De udsatte dyr 

Efter en ophedet debat om hvordan udsatte dyr er blevet behandlet på nogle af Naturstyrelsens øvrige 

arealer, må man forvente at det er taget til efterretning at de udsatte dyr skal behandles forsvarligt. Jeg er 

dog stærkt betænkelig omkring hvordan det kommer til at foregå og henstiller til at Naturstyrelsen tager 

opgaven yderst alvorligt. Det er efter min opfattelse helt uacceptabelt at tillade at dyrene sultes og ikke 

behandles når de er syge eller kommer til skade. Med de forvaltningsprincipper der er beskrevet i 

projektforslagets afsnit 3.2. kan jeg frygte at der vil blive gået på kompromis med dyrenes sundhed og 

velfærd. 

Venlig hilsen 

Karen Margrethe Balle 
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Karina Kejser Bøhl 
Høringssvar angående loven L 229 

Nej tak!  

til dyr bag hegn der sultes, ikke tilskudsfodres om vinteren  

og kun skal tilses en gang imellem! 

Det der er gang i, er dybt uetisk og meget trist. Det er et stort tilbageslag for dyrevelfærden, og fuldstændigt 

uforståeligt, at det skal foregå i Danmark i år 2021! 

Dyr bag hegn er ikke vilde dyr, men placeret der af mennesker og skal således tilses og passes af mennesker. De 

skal fodres når føden er knap - og inden de har tabt deres huld - og det enkelte dyr skal tilses dagligt! Dyr i 

indhegninger kan jo ikke - som dengang for mange mange år siden da der eksisterede rigtige vilde dyr - flytte sig 

efter foder da de er placeret bag et højt hegn!. 

Uden dagligt tilsyn - og fodring i de måneder der ikke er foder nok - vil det få store følger for det enkelte dyr. 

Dyret kan komme til at ligge og lide i dage/ugevis, inden det bliver opdaget. Og det med, at man løser dyrets 

lidelser ved at “dyret tages ud/skydes” når de er blevet for tynde, holder heller ikke. Når først at dyret er så 

tyndt, at man kan se det på trods af deres tykke vinterpels, er det alt alt for sent og så grelt, at dyret har lidt og 

sultet gennem lang tid! Dertil kommer at dyrene tvinges til, at spise planter og gevækster de ikke kan tåle, fordi 

de går og sulter! Det er fuldstændigt uacceptabelt! 

D. 1.januar 2021 blev der vedtaget en ny lov hvori det anerkendes, at alle dyr er er sansende væsener. Danmark 

var foregangsland med denne vedtagne lov (det var glædeligt og noget vi rigtig kunne være stolte af) men nu har 

man så fået stemt en foringelse af dyreværnsloven igennem således, at loven er tilpasset disse Naturparker og 

det med store lidelser for dyrene til følge. Det er fuldstændigt uacceptabelt! 

Manglende involvering og samarbejde 

Foreningerne Danske dyrlæger, Hestens Værn, Nyt Hesteliv, Dyrenes Beskyttelse, Engelske Exmoor Pony Project, 

mange landmænd og mange jægere m.fl. - som jo alle må siges, at besidde stor faglig viden om dyr - er imod 

behandlingen og forvaltningen af dyrene i Rewilding-indhegningerne. De kalder det endog dyremishandling! 

Hvorfor har ingen lyttet til dem? Hvorfor sidder de ikke med i diverse arbejdegrupper, så grupperne ikke kun 

består af folk der forstår sig på insekter og planter? 

En ret stor del af befolkningen bryder sig heller ikke om de mange indhegninger og måden hvorpå dyrene 

behandles. Vi føler os heller ikke hørt. Dette projekt er og bliver aldrig nogensinde ansvarligt eller etisk 

forsvarligt. Det er et skråplan af dimensioner!  

Indavl og truede racer 

De ponyer der udsættes i Rewilding-indhegningerne er primært Exmoor-ponyer. Exmoor-ponyen er en engelsk 

udrydningstruet race! I England arbejder man seriøst for at bevare, registrere og modarbejde indavl. 

I de Danske Rewilding-projekter registreres dyrene ikke korrekt, man prøver ikke på nogen måde at undgå indavl 

og arbejder da bestemt heller ikke på, at bevare dem. Tværtimod lader man dem sulte….og lige når de selv er 

ved at dø af sult, skyder man dem!!! Vi er mange der har været i dialog med den engelske forening “ The Exmoor 

Pony Project” og de er rystede over hvordan vi i Danmark behandler dette udrydningstruede dyr! 

Der er også Bison-racer, der er udrydningstruede. Bisonbestanden i indhegningen på Bornholm - der ligeledes 

heller ikke passes på individniveau, eller fodres med stråfoder om vinteren - har ingen kalve fået på 10. år! Og 
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dette simpelthen fordi dyrene er i så dårlig stand, at de ikke kan oppebære frugtbarhed. Dødelighedsprocenten 

her er meget høj, og der findes mig bekendt ikke planer for bekæmpelse af indavl. Det er fuldstændigt 

uacceptabelt! 

Man er enten 'hestepige' eller “dyreaktivist” 

Det er et stort problem, at regeringen/miljøministeren ikke ønsker mere samarbejde, dialog, reel lydhørhed og 

brug af kompetencer fra alle dem, der anskuer Rewilding anderledes.  

Dialogen er hurtigt blevet præget af "dem-og-os", og man udråbes hurtigt til "hestepige" eller “dyreaktivist” 

såfremt man giver sin holdning til kende. Nogle af de ansvarlige biologer har selv startet denne retorik. Det er 

rigtigt ærgerligt, og det svækker såvel troværdighed som samarbejde. 

 

Det er min opfattelse, at disse biologer er ekstremt rabiate. Der ligger udtalelser/film på nettet hvori en 

fremtrædende biolog bl.a. udtaler at “det er skam ikke meningen, at dyrene skal overleve!” Biologerne skriver 

også om, at der burde ligge flere ådsler i naturen, dvs. døde dyr. Altså at man ikke skal gå ind og fjerne døde dyr i 

indhegningerne. Fx skal der i Dyrehaven blot ligge døde rådyr! Det vidner for mig om en ekstrem og fanatisk 

tilgang til projektet. Det er fint, at man som privatperson kan drømme om sådanne scenarier, men sådan en 

person skal ikke rådgive en regering! Det er fuldstændigt uacceptabelt! 

Loven overholdes ikke! 

Dyrevelfærdsloven samt Lov om hold af heste er ikke overholdt! 

I Lov om hold af heste står fx passager som:  

§ 2 - Alle hestehold skal tilses mindst 1 gang dagligt 

§ 3 - Enhver, der holder dyr, skal sørge for at disse behandles omsorgsfuldt, herunder huses, fodres, vandes og 

passes under hensyntagen til deres fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov.  

§ 24 - Udegående dyr i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr skal tilføres supplerende foder, så 

det gode huld opretholdes. Hestene skal endvidere have udviklet et kraftigt og tæt hårlag og være ved godt 

huld. 

Endvidere står der “Dyrene skal sikres mod lidelse” og i Lov om hold af heste står en passage omkring "lovpligtig 

hovpleje" som ihvertfald heller ikke bliver overholdt.  

Der står en lang række andre passager i de to love, som ikke overholdes, idet de forudsætter, at dyrene passes 

efter "deres instinktive behov efter seneste videnskabelige metoder”. For at kunne opfylde disse lovkrav kræver 

det, at dyrene har tillid til mennesker så de kan håndteres, hvilket desværre ikke er tilfældet i disse forfærdelige 

projekter. Rewilding projekter er derfor efter min overbevisning ulovlige iht. lovene om dyrevelfærd! 

 

I min naivitet håber jeg virkelig på, at dette høringssvar kan bidrage med flere nuancer, og på at man får øjenene 

op for hvor galt det står til med dyrevelfærden. Mit ønske er, at man er på de svagestes side, som i dette tilfælde 

er de store græssende dyr.. 

 

Med venlig hilsen 

Karina Kejser Bøhl 
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Karsten Kristensen & Louise Nygaard 
Vedr. projektforslag for Fussingø om etablering af naturnationalpark  
Fra  
Karsten Kristensen og Louise Nygaard  
 
Som tætte naboer til Hesselbjergskov, der er en del af skovområdet som påvirkes i etableringen af natur-
nationalpark i Fussingø, er vi først og fremmest rystet over, at vi ikke på nogen som helst måde er blevet 
involveret i dette projekt. Dette gælder både os selv, men også mange andre tætte beboere til området. 
Hvad bilder I jer ind – hvorfor i alverden inddrager man ikke naboer og de tætteste beboere? Vi har jo 
netop købt ejendomme i nærheden af skoven, fordi vi elsker at bruge den. Jovist er der lavet en projekt-
gruppe, men selv medlemmer af denne, føler sig uhørt og overset.  
Med planerne om en naturnationalpark, påvirkes vores dagligdag og færden i skoven – også selvom I me-
ner og lover det modsatte.  
Som tæt nabo til skoven bruger vi den dagligt, og vi tror at vi alle har et fælles mål om både at passe på 
skoven, men også dens dyr. Her i området ser vi dagligt råvildt – både på markerne omkring vores ejen-
dom, men også i vores egen have. Alligevel nægter Naturstyrelsen at der i dag findes en naturlig bestand – 
det er IKKE korrekt, og vi ved at lokale borgere har sendt flere billeder ind som bevis på, at råvildtet findes 
her naturligt. Vores store bekymring med en hegnsopsætning går på, hvad der skal ske med den naturlige 
bestand, som I enten hegner inde eller ude. Med en hegnsopsætning, vil de vilde og frie dyr for-svinde. I 
lover etablering af råvildtsluser, som meget sjældent benyttes, så hvad forventer I at der vil ske med den 
naturlige bestand som findes i Fussingø området i dag? Hvorfor kigger I ikke ind i lignende pro-jekter og 
bruger disse til læring? I Skotland bruges råvildtsluser ikke længere, netop fordi de ikke benyt-tes af dyrene.  
En hegnsopsætning på 2,5 m er en skændsel mod naturen og dennes dyr, da deres liv og normale færden 
vil blive påvirket. Tænk at jage skovens naturlige græssere ud til fordel for tamdyr, som I tillader jer at kalde 
for ’vilde’. Fakta: Vilde dyr lever ikke i indhegning. Det indhegnede kronvildt som I planlægger at udsætte i 
skoven bag hegn, vil blive stresset af mange friluftsbrugere og turister. Ifølge Peter Brostrøm er dette 
”præmissen vi må acceptere”. Hvad blev der af dyrevelfærden?  
Mange lokale borgere, ser helst at der ikke sættes hegn op, men når I absolut insisterer på dette, beder vi 
jer kraftigt overveje et bedre hegnsalternativ, som lave 2 eller 3-trådede hegn. Disse kan det naturlige 
råvildt passere, og man vil undgå risikoen for at de sidder fast i nethegn. Det må også være en langt billi-
gere løsning?  
Lea Wermelin har lovet, at der vil blive lyttet til de lokale borgere, og det håber jeg virkelig I vil gøre. Be-
kymrede borgere som har skrevet til miljøministeren har modtaget et standardsvar og skeptiske spørgs-mål 
på Facebook slettes, fordi ministeren ikke ønsker modstand? Hvor er demokratien i dette?  
Hele projektet er blevet trukket ned over hovedet på os. Det er os som skal leve med hegnet i vores dag-
ligdag, og det er os og vores børn som skal løbe og cykle blandt stude, når de skal krydse området for le-
geaftaler, skole, børnehave og for at bade i søen.  
Vi vil gerne bede jer komme med en forklaring på, hvordan man som bruger af skoven skal kunne færdes 
frit og trygt, når der udsættes stude, som potentielt kan være farlige? Der har i Mols bjerge været en lang 
række hændelser, hvor borgere er blevet jagtet af køer og har været udsat for fare. Det skyldes ofte  
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hunde ja, men man kan ikke sikre sig selv, ved ikke at medbringe hund. Hvordan skal vi som daglige bru-
gere af skoven føle os trygge? Vi er bange for, at der skal et dødsfald til, før I indser faren. Flere lokale 
borgere er allerede i dag nervøse for at gå ind i Hesselbjergskov, hvor der er stude bag trådhegn. Så hvor-
dan mener I, at vores færdsel og adgang til skoven fortsat vil være uhindret, når store (og potentielt far-
lige) stude nu skal færdes frit? I skal ikke komme og bilde de lokale borgere ind, at en naturnationalpark 
ikke vil påvirke vores forhold og adgange. Hvad mon den naturlige reaktion på et ’adgang på eget an-svar’-
skilt er? Personligt bliver vi nervøse, og ærligt - det gør I jo også selv.  
Vi håber virkelig, at I vil overveje at beholde de nuværende stier og lave indhegninger i Hesselbjergskov, så 
borgerne kan føle sig mere trygge på stierne, mens dyrene kan færdes frit bag lave indhegninger. Kan vi 
ikke aftale det? Så bliver der plads til både dyr og mennesker, og alle er glade.  
Som tæt nabo til skoven, bruger vi indgangen fra Viborgvej (339-343- se kort herunder - adgang markeret 
med rød), via Hesselbjergskov, og der er MEGET vigtigt for os og mange brugere, at denne adgang sikres, og 
vedligeholdes, så den reelt stadig er tilgængelig. Adgangen benyttes i dag både af voksne og børn, gå-ende, 
cyklister, løbere, hesteryttere, klapvogne og barnevogne. En evt. låge bør som minimum være af en bredde 
således at gående, ryttere, cyklister og barnevogne kan komme igennem.  
Det er ikke fair at presse os ud på den meget trafikerede Viborgvej, hvor der ikke er anlagt cykelsti. En 
frahegnet vej igennem Hesselbjerg, vil give mange brugere en mulighed for at komme videre til udskovene, 
uden at vi skal bevæge os ud på Viborgvej, og er en nødvendighed. Fuldstændig som Granvejen sikres for at 
give adgang fra Venning siden, bør der også tages hensyn til os brugere fra Hesselbjergs nordside. Vi beder 
til, at vi får lov til at beholde denne adgang, og at I fremadrettet også vil sørge for vedligeholdelse.  

 
Den nye sti man vil etablere op langs skovkanten og til Grovebakkevej, hvorledes vil I gøre denne førbar? 
Hvorfor ikke beholde den nuværende sti? (Se kort herover).  
Den nuværende sti er allerede brugbar og tilgængelig. Anlæggelse af en ny sti vil være et omfattende 
projekt, pga. jord- og vandforhold. Vi håber derfor, at I vil overveje at beholde de nuværende stier, så de 
bliver vores sikring for tilgængelighed fra nordsiden til naturnationalparken, udskovene og Fussingø sø.  
Hvor og hvorledes planlægges det ’sammenhængende stisystem rundt i naturnationalparken’ som omta-les 
i projektforslaget s. 6 afsnit 4?   
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I forlængelse af diskussionen om anlæggelse af hegn, kommer også den dertil naturlige diskussion om-kring 
dyrevelfærd.  
Hvordan kan I som regering tillade jer at ændre dyrevelfærdsloven til egen vinding, således at ’rewilding’ 
projekter kan undlade at tilse indhegnede dyr, som I kalder for vilde, hver dag? Det er fra et dyreetisk 
synspunkt MEGET bekymrende. Er hele pointet med naturnationalparker ikke beskyttelse af naturen og 
herunder også dens dyr? Det er jo komplet modstridende! Men måske ønsker I kun at beskytte de dyr, som 
menneskene ikke fremavler? Lad os lige lade det spørgsmål hænge lidt. .  
Men er det netop som regering ikke jeres fornemmeste opgave, at passe på både mennesker, dyr og na-tur 
i Danmark? Alligevel må i nu NØJES med at tilse indhegnede dyr én gang om ugen, mens hr. og fru Danmark 
bliver straffet og kan fratages retten til dyrehold, hvis de ikke overholder reglerne. Forklar mig lige hvordan 
det hænger sammen. Én gang om ugen vil I tilse dyrene – 1 GANG. Det er vanvittigt!  
Om ”principper for forvaltning af udsatte dyr”, vil man lave en beredskabsplan, samt have de rette fag-lige 
kompetencer til at passe dyrene, herunder tilknyttede tilsynsførende dyrlæger. Hvorfor har der ikke været 
dyrlæger med i den såkaldte ’ekspertgruppe’ i forbindelse med projektforslaget?  
https://www.tv2ostjylland.dk/randers/ny-lov-sikrer-naturnationalpark-men-lokale-frygter-at-blive-tram-
pet-ned  
https://www.tv2ostjylland.dk/oestjylland/dyrlaeger-fravalgt-arrogant-ikke-at-anerkende-vores-faglighed  
I projektforslaget skrives det at ’området har i dag et højt biodiversitetsindhold’ – hvorfor er der brug for at 
udpege et allerede velfungerende område med høj biodiversitet med risiko for at ødelægge området? 
Burde man ikke sætte ind et sted, hvor dette ikke er tilfældet? Har I overvejet, at intensiv græsning for-
hindrer tilgroning? Og hvor er evidensen for, at indførelsen af en naturnationalpark med græssere i fus-
singø vil gavne biodiversiteten?  
https://nyheder.ku.dk/alle_nyheder/2016/02/populaer-rewilding-af-naturen-kan-faa-negative-konse-
kvenser/  
Jesper Bak, Seniorrådgiver ved Institut for Bioscience, Aarhus Universitet skriver nedenstående omkring 
’rewilding’.  
”Rewilding får stigende opmærksomhed, men indtil videre er evidensen stadig begrænset. Man bør derfor 
være varsom med at sætte bredere naturhensyn over styr og tvinge en forvaltning baseret på et uprøvet 
koncept igennem”.  
”Men man kunne også overveje, om der faktisk er evidens for, at rewilding vil gavne biodiversiteten på 
større skala”.  
Spørgsmål vedr. projektforslaget.  
S. 2 afsnit 6 De nuværende friluftsfaciliteter fastholdes som udgangspunkt – hvad betyder det for os lo-kale 
brugere på sigt?  
S. 6 afsnit 5: Naturnationalpark Fussingø vil tilbyde spændende nye naturoplevelser. Hvilke aktiviteter er 
her tale om?  
s. 12 punkt 2.1.2 §3-beskyttet natur  
§3-områder er naturområder beskyttet mod tilstandsændringer af naturbeskyttelseslovens § 3. En stor del 
af naturnationalpark Fussingø er beskyttet natur som følge af naturbeskyttelseslovens §3. I området findes 
vandløb, moser, enge og små søer. Moserne er overvejende lokaliseret i den nordlige del af Neden-skov og 
Hesselbjerg Skov, mens engområder overvejende findes inde omkring hovedbygningen og i den nordlige del 
af projektområdet. – hvordan planlægges det at beskytte disse fredede områder?   
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s. 13 punkt 2.1.3 Natura 2000  
Mindre partier af skoven har ligget urørt i en længere årrække og rummer mange sjældne arter af bl.a. 
laver. – hvorledes planlægges det at beskytte disse sjældne arter, når der udsættes græssere? Og hvor-dan 
hænger det sammen med s. 6 afsnit 4 udsætning af store pattedyr skal bidrage til at naturen bliver vildere ?  
s. 21-22 punkt 2.1.8 Fredet kultur- og verdensarv’  
Området indeholder mange fortidsminder og kulturspor. I Gammelhaven på halvøen i Fussing Sø ses ruin-
resterne af ”Skeels Fussingø” fra 1555. I området er der 30 ganske markante gravhøje, som formentlig 
stammer fra bronzealderen. Dertil kommer to mindesten, en iskælder benævnt ”Ulvegrav” og to forløb med 
hulvejsspor. Arealet indeholder flere jorddiger og et enkelt stendige. Jorddigerne er tilsyneladende etableret, 
så de omkranser de arealer, hvor der allerede på det høje målebordsblad fra 1842-1899 er skov. De fleste af 
digerne er etableret i forbindelse med fredskovsforordning af 1805, og er en blanding af tidligere markering 
af administrative skel og indhegning af skoven. Digerne er i dag beskyttede. Dertil kommer det 
bygningsfredede Fussingø Hovedgård med tilhørende avls- og godsbygninger som f.eks. Fus-singø 

Vandmølle. – hvordan planlægges det fortsat at beskytte alle ovenstående?  
s. 30 afsnit 3 For at sikre flere muligheder for adgang til naturnationalparken vil der, foruden hovedind-
gange via asfaltvejene, blive etableret en række mindre sekundære indgangsmuligheder, der alle er of-
fentligt tilgængelige. Disse vil i det væsentlige blive etableret således, at alle typer af brugere, hvilket vil sige 
fodgængere, løbere, cyklister, ridende, handicappede m.fl. får adgang ind i naturnationalparken. – er det 
stilågerne I henviser til her?  
s. 31 afsnit 1 En enkelt sti nedlægges, da den går gennem et meget fugtigt område, men to nye stiforbin-
delser etableres, dog uden for hegnet. – hvilken sti nedlægges?  
s. 31 afsnit 2 Såvel eksisterende faciliteter, der bibeholdes, som de nye, der anlægges som led i etablerin-
gen af naturnationalparken, plejes/vedligeholdes med slåning, maling af træværk, rydning af opvækst og 
fældning/beskæring af farlige træer omkring opholdsarealer og friluftsfaciliteter. Ligeledes vil der blive 
gennemført mekanisk slåning langs et fåtal udvalgte stier og grusveje for at sikre tilgængeligheden – Hvilke 
stier vil blive vedligeholdt og hvor ofte? Nuværende stier i Hesselbjergskov vedligeholdes ikke – hverken 
med slåning eller med rydning af opvækst!  
s. 31 afsnit 7 Genopretning af naturlig hydrologi kan medføre, at eksisterende stier i visse områder påvir-kes 
i en sådan grad, at det bliver vanskeligt at komme frem på grund af vand og mudder. Udvalgte stræk-ninger 
vil blive sikret en eller anden form for fremkommelighed, enten ved etablering af plankesti, træde-sten eller 
anden form for indretning. – hvilke stier er her tale om og hvordan sikres det at dårligt gående, ryttere og 
barnevogne kan passere?  
s. 40 punkt 2.3.3 Bekæmpelse af invasive arter  
Hvorfor nævnes der ikke bekæmpelse af dræbersnegle som er meget invasiv i området. Planlægges der ikke 
bekæmpelse af denne invasive art?  
s. 46 afsnit 6 Der kan på lidt længere sigte arbejdes mere strategisk med stilleområder, hvor antallet af 
brugere søges reduceret mest muligt gennem fx afmærkede ruter, formidling mv. – hvad har det af kon-
sekvenser for naboer til skoven som bruger den dagligt? Hvordan planlægges det at inddrage na-
boer/tætte beboer, hvis der på sigt skal ændres ruter?  
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Hvad planlægges der af initiativer for løbende at undersøge om projektet i Fussingø gavner eller skader 
biodivesiteten? Hvor ofte vil der blive foretaget undersøgelser for dette?  
Og sidst, men ikke mindst, hvem kompenserer os tætte beboere for den herlighedsværdi vi mister på vores 

ejendomme i kraft med at I fratager os fri adgang til skoven, ødelægger vores udsyn med høje hegn og 

ruinerer skovens naturlige dyrebestand? I fratager os vores ejendomsret og alle de værdier som vi selv har 

betalt for i forbindelse med køb af ejendomme tæt til skoven, og som nu ikke længere kan bruges som 

salgsargumenter i forbindelse med videresalg. 

 

Katja Kokholm 
Høringsvar vedr. projektforslag for Naturnationalpark Fussingø.  

Dette høringssvar vedrører den del af Sønderskoven, der ligger øst for Fussingøvej og som nu er hundeskov.  

Hundeskoven er noget for sig selv og der kommer mennesker fra nær og fjern for at gå tur her – med og 

uden hund. Særligt i løbet af 2020 kom der flere og flere nye besøgende til, og den egner sig til alle, der 

enten ikke kan eller ikke vil gå meget lange ture. Jeg har målt turen rundt og den er ca. 1,8 hhv. 2,5 km lang 

afhængigt af, hvor man holder parkeret. Jeg ser meget ofte børnefamilier med klapvogne, men også dårligt 

gående, der kan gå sikkert på det underlag, der er.  

Turen rundt byder på varieret terræn herunder bakker og sving. Og helt særligt, er det, at man kan komme 

ned til søen, hvor de vandglade hunde kan få en sikker svømmetur, da der ikke er strøm eller bølger af 

betydning. Denne hundeskov benyttes ikke kun af lokale folk eller folk fra Randers. Selv kommer jeg i 

hundeskoven i gennemsnit 5 gange pr uge året rundt og har gjort det i flere år. Men jeg møder mennesker, 

der kommer fra Viborg, Auning, sågar fra Aalborg for at lufte deres hund i skoven, og har også mødt unge 

mennesker, der kommer fra Aarhus for at motionsløbe. Det betyder noget at møde ligesindede, ligesom jeg 

blot er én af mange, der har helbredsmæssig gavn af at komme ud i naturen – det gælder det fysiske 

helbred såvel som det mentale helbred. Og jeg er afhængig af at have mine hunde med på disse gåture.  

Jeg møder til stadighed mennesker i hundeskoven, jeg ikke har mødt før, men som fortæller, at de kommer 

der regelmæssigt. Det betyder, at hundeskoven bruges af rigtigt mange forskellige mennesker. Og så sent 

som i dag talte jeg med én med hund fra Randers, der slet ikke er klar over konsekvensen af planerne 

omkring NNP og herunder hundeskoven. Det tror jeg desværre, der er virkeligt mange, der ikke er og vi 

hundefolk har ikke organiseret os ret godt. Men jeg véd, at jeg taler på manges vegne i dette høringssvar.  

Ryttere (både dem på cykel og til hest) kommer oftest i grupper, hvor vi med hund kommer uden 

nødvendigvis at skulle mødes med eller følges med andre. Og fordi vi med hund er så dårligt organiserede, 

er der ikke ret meget fokus på os i debatten. Som jeg har forstået det, kan alle ryttere fortsat komme i den 

indhegnede NNP. Det kommer jeg sikkert ikke til med mine hunde – det stoler jeg slet ikke på store de 

græssere til kan gøres sikkerhedsmæssigt forsvarligt.  

Der står i projektforslaget, at der vil blive etableret en ny hundeskov i udskovene. Jeg har svært ved at se 

andet end en discountudgave (både størrelse og udseende) af den skov, vi har nu og stiller derfor følgende 

forslag:  

Hundeskoven forbliver, hvor den er, og holdes ude af den nye indhegnede del af NNP. Jeg kan forstå, at der 

i forvejen skal laves en undtagelse for indhegningen ift Slot, badebro og Gl Have og man kan fint trække en 

streg videre hen til hundeskoven evt langs landevejen  
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og dermed udelukke den eksisterende hundeskov. Der er en trampesti allerede det meste af vejen fra p-

plads til p-plads. Der må være en mulighed for at tage et areal svarende til hundeskoven fra udskovene og 

lægge til den indhegnede del af NNP.  

Ud over, at os med hund fortsat vil kunne benytte denne del af skoven, samt lade hundene bade i søen, vil 

bålpladsen med mulighed for overnatning i telt eller andet også kunne fredes. Vi er mange mennesker, der 

sætter pris på den stille natur og ved badebroen finder man ikke denne fred.  

Med venlig hilsen  

Katja Kokholm¨  

 

Kirsten Christensen 

Hørings svar angående Natur-Nationalpark i Fussingø 

I Danmark har vi i flere år haft det vi kalder skovrejsning, det skulle være godt for naturen, for 

bremsning af co2 udledningen og som rekreative områder. 

Hvordan hænger det så sammen med at naturstyrelsen vil fælde et betragteligt skovareal? 

Hvorfor udsætter man hundredvis af pruttende store græs ædere - bag hegn! 

Kødkvæg er ellers politisk ukorrekt p.g.a. co2 udledningen!  

Helt naturligt er der kommet bestande af krondyr nær Fussingø, ved Tjele og i Nørreå dalen. De 

skal nok selv finde ind i Natur-Nationalparken i Fussingø, øv nej, den er jo - bag hegn! 

Hvorfor ikke bare glæde sig over at naturen kan selv? 

Når det er meningen og man forventer at der vil være fødeknaphed for krondyr, køer og heste, 

hvad forventer Naturstyrelsen mon der bliver tilbage til rådyr, harer og gæs? Rådyrene kan ikke 

engang søge andre steder hen for de er - bag hegn! 

Alle andre steder i Danmark kæmper vi for bierne og de andre insekter. I Natur-Naturreservater er 

det forbudt at sætte bistader, fordi de er “husdyr”. Hvad er køer og heste så? 

Når skoven lukkes for offentligheden hvem er der så - bag hegnet! Og hvad laver de? 

Skyder de mon krondyr? Hvilken jagtstue kommer trofæerne mon til at pryde? 

Natur-Nationalparken i Fussingø kunne være så skønt; fredet skov, fredet sø, med tiden urskov, 

naturen kan jo selv når den bare får fred og tid uden. Som rekreativ bruger af skoven mener jeg 

ikke det står så skidt til. Der er altid noget at glæde sig over; spor efter dyr, urter og fuglekvidder! 

Jeg håber virkelig ikke vi skal være vidner til misrøgtede dyr ligesom i Mols Bjerge.  

Lad mig opsummere: 

Jeg er stærkt imod opsætning af hegn og udsætning af dyr. 
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Venlig hilsen  

Kirsten M. Christensen 

Ps. Jeg er ikke medlem eller ansat af nogen interesseorganisation. 

 

Kirsten Nielsen 
HØRINGSSVAR       

Vedrørende projektforslag for Fussingø om etablering af naturnationalpark 

NATURNATIONALPARK = DYREPARK = TURISTATRRAKTION 

OPSUMMERING: 

 32 steder i projektforslaget for Fussingø står der FORVENTE - I har godt nok MANGE 

forventninger og meget lidt konkret evidensbaseret viden at have projektet i! 

 INGEN Miljøvurdering eller VVM redegørelse foreligger = ingen kalkulationer af 

konsekvenser og risici ved projektet – hvordan kan og tør I vurdere et så stort projekt uden!  

 INGEN Mål - I skriver: ”Naturnationalpark Fussingø har ikke et fast defineret 

udviklingsmål, da den løbende vil ændre sig” I ønsker at gennemføre så stort et projekt uden 

at have et mål for projektet, så hvordan vil I vurdere om det bliver en succes eller fiasko! 

 Regeringen har ændret 5 VITALE love, blot for at få lovhjemmel til Naturnationalparker 

efter beslutningen om Fussingø var taget - det svarer til at jeg kører for stærkt og 

efterfølgende ændre hastighedsgrænsen så jeg slipper for bøden! 

 Mange DISPENSATIONER og tilladelser fra den gældende lovgivning skal der indhentes 

for at gennemføre projektet, ud over de 5 vitale love som allerede er vedtaget – så hvad skal 

vi så med lovgivningen! 

 Fussingø er alt for LILLE et område 570 HA at indhegne og sætte så store dyr ud i, da 

forskerne anbefaler store sammenhængende arealer på min. 1000 HA! Vi får ikke mere 

natur af at indhegne den eksisterende, vi får blot en anden natur til gene for mange dyr og 

mennesker! 

 Fussing Sø er beskyttet § 3 naturtype, alligevel vil I udsætte flydespærre og skæmme den 

smukke smukke naturlige sø-udsigt som er så eftertragtet! 

 Projektet tager udgangspunkt i rødlisten fra 2010 og ikke den sidst opdaterede fra 2019 – der 

kan altså være sket utroligt mange forandring de sidste mange år som rapporten slet ikke 

tager højde for! 

 Øget vandføring i områdets vandløb kan påvirke de helt ånære rigkær med RISIKO for at 

græsning ikke altid længere vil være mulig – så I sætter store græssere ud og fjerner 

samtidig arealer med mulighed for græsning!  

 I vil oversvømme skoven, sprænge træer i stykker og fælde 40 HA stort skovareal med 

forventning om øget stormskader. Hvordan kan I tro at størstedelen af befolkningen kan 

bakke op omkring dette!  

 Demokratiske proces og inddragelse har været IKKE eksisterende, da projektet var besluttet 

på forhånd. Det har være envejskommunikation uden mulighed for at få en dialog om 

alternative muligheder og løsningsforslag! 



Side 51 af 176 
 

 Fussingø er eneste større offentligt ejede skovområde i nærheden af Randers, og alligevel 

vælger I at presse store dele af friluftslivet ud i udeskovene, med de konsekvenser det giver 

for øget pres på det område! 

 Massivt min. 2-2,5 meter højt hegn med el-tråde på begge sider, vil hegne de vilde dyr samt 

friluftsbrugerne ude, uanset hvad Lea Wermelin påstår! 

 I vil hegne slot, badeplads, gammelhaven, børnehaven, naturskolen, kontorbygninger, 

beboelser rekreative pladser m.m. inde i det ydre hegn (HEGN i HEGN) – og så påstår I at 

der kommer mindre hegn end i dag!!! 

 Fredede og beskyttede fortidsminder – gravhøje, diger m.m. i risikozonen for at blive 

ødelagt af store græssere.  

 I skriver der skal være plads til Friluftsliv: Eksisterende skovstier nedgraderes, fri teltning 

reduceres, hundeskoven nedlægges, motionsløb, dag- og natorienteringsløb, hundetræning, 

rollespil, mountainbikeløb, enkelte hunde/ hestevognskørselsarrangementer forventer I ikke 

kommer til at foregå i indhegningen hvor der går store græssere. Der må ikke etableres MTB 

spor – alle disse aktiviteter henvises til Udeskovene – så jo vi er allerede hegnet ude! 

 Krondyr og råvildt observeret i udkanten af skoven – har ingen ro til at komme ind i skoven 

– men det planlagte indhegnede kronvildt vil stresses af mange friluftsbrugere og turister og 

dette er jf. Peter Brostrøm præmissen som vi må acceptere – og I vil ikke fodre dyrene - så 

meget for hensyntagen til dyrevelfærden! 

 Om ”Principper for forvaltning af de udsatte dyr” - vil I lave en beredskabsplan, samt have 

de rette faglige kompetencer til at passe dyrene, herunder tilknyttet tilsynsførende dyrlæger. 

Hvorfor har der ikke være dyrlæger med i ekspertgruppen i forbindelse med 

projektforslaget? 

 Jf. projektforslaget har Naturen og Biodiversiteten første prioritet – Biodiversitet er jf. 

definitionen ”mangfoldigheden af levende organismer” og altså også mennesker og dyr - 

men er biodiversiteten vigtigere end menneskets trivsel og sundhed og er midlet (de store 

græssere/browsere) til mere biodiversitet det rigtige. 

I skriver: ”Området har allerede i dag et højt biodiversitetsindhold” – hvorfor udpege et 

velfungerende område med høj biodiversitet i stedet for at sætte ind hvor dette ikke er 

tilfældet! 

 

-tænk Jer nu godt om!  

 

I ønsker at omdanne Fussingø til det I kalder Naturnationalpark efter en idéhistorikers vilde 

rewilding-drøm om at hegne det meste af skoven ind og udsætte store græssere/browsere. 

Dette på trods af at de førende biodiversitetsforsker på Københavns Universitet i dette notat her 

for bare 5 år siden meldte ud at: 

”Der er begrænset videnskabeligt belæg for, at det gavner naturen, og det kan få uforudsete 

konsekvenser”  

Hvad er der har ændret sig så markant bare i løbet af de sidste 5 år, der gør at I nu vil gøre 

Danmark herunder Fussingø til et stort rewildings-forsøg?  

Evidens: 

Den GEUS rapport fra 2018 her, der bl.a. ligger til grund for beslutningen om naturnationalparken 

https://nyheder.ku.dk/alle_nyheder/2016/02/populaer-rewilding-af-naturen-kan-faa-negative-konsekvenser/?fbclid=IwAR1U0ybVGs-Tl1hGhVQh8au4uzV8TyeClaoKh4fiDHMs9pYpwVn55v258l4
https://www.geus.dk/media/6630/rapport-2018-28.pdf
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ved Fussingø, og som vi har fået udleveret af vores lokale skovridder Peter Brostrøm, er kun 

ANBEFALINGER - og der står ikke mindre end 11 steder i rapporten, at der mangler viden og 

evidens på området.  

I Rita Merete Buddenshøn og Lasse Gottlieb’s rapport fra 2019 ’Skovgræsning med 

biodiversitetsformål’ her , er der lige så mange steder om ikke flere, hvor de påpeger de samme 

mangler på evidens! 

I rapporten s. 26-28 er det påvist i et forsøg at store græssere vil foranledige, at de mindre gnavere 

risikere at forsvinde:  

”Populationsstørrelsen af små gnavere er formentligt bestemt af habitatkompleksiteten, hvor et 

græsningstryk over et vist niveau vil have en negativ effekt på gnaverne” 

Dette har konsekvenser for vores mange Rovfugle, Musvåger, Mår, Ugler, Ræve m.m. som vil 

miste deres fødegrundlag og som formentlig vil søge andre græsgange! 

 

De skriver bl.a. om muligheden for fejlagtige konklusioner: 

”Mange af studierne over effekten af græsning på små dyr anvender desuden kun to niveauer af 

græsning, hvor effekten af et meget højt græsningstryk sammenlignes med effekten af et meget 

lavt græsningstryk/ingen græsning, hvilket kan føre til fejlagtige konklusioner” 

Rewilding: 
I en ny rapport fra januar 2021 Her - BIODIVERSITETSEFFEKTER AF REWILDING, står der at der 
”generelt er der mangel på dokumentation af effekterne af såvel moderne og traditionelle 
plejemetoder som rewilding”. 
 
På s. 8 kalder forskerne det ”HYPOTESEN at rewilding kan understøtte divers vegetation og mange 
af konklusionerne i rapporten bygger på et relativt begrænset empirisk (velunderbygget) 
grundlag”! 
 
I Rapporten s. 73 gentages ovenikøbet problematikken omkring forsvinden af de små gnavere – og 
når man ikke pga. EU-reglerne må lade kadavere ligge pga. risikoen for spredning af sygdomme, så 
kan det ikke undgås at vores rovfugle vil forsvinde – og dem har vi rigtigt mange af i Fussingø. 
 
På Side 63 i lovforslaget her tydeliggøres det, at de udsatte dyr ikke betragtes som vildtlevende dyr 
 
”Det vil sige, at de dyr, der udsættes i en naturnationalpark, såsom kvæg, herunder bison, heste, udsatte 
elge, udsatte krondyr og andre dyrearter, der normalt holdes som opdrættede dyr, når de dør (selvdøde 
eller aflivede) skal indsamles og bortskaffes efter reglerne om animalske biprodukter, da de ikke betragtes 
som vildtlevende dyr, men som dyr, der holdes af mennesker.” 
 

Den nye rapport blev bestilt af politikerne, for at give et overblik over de dokumenterede effekter 

af rewilding på biodiversiteten i forbindelse med etablering af Naturnationalparkerne. 

 

Af alle de rewildings-forsøg der hidtil har været afprøvet, og som er beskrevet i rapporten, har 

https://static-curis.ku.dk/portal/files/230689434/Skovgr_sning_web_3.pdf
file:///C:/Users/b483556/Downloads/SR425.pdf
https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/2739a173-3a5f-456e-9904-4926e6064c3b/Bilag%201a%20-%20Udkast%20til%20lovforslag%20om%20NNP%2015012021.pdf
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samtlige haft uheldige og negative konsekvenser INKLUSIV det forsøg i Mols Bjerge på 

Naturstyrelsens arealer fra i vinter, hvor dyrene sultede.   

Se nogle øvrige eksempler her: 

 

S28 Trofisk rewilding: 

Yellowstone National Park i USA – Ulvens indførsel i 1995 – ”Der er dog blevet stillet 

spørgsmålstegn ved den egentlige effektstørrelse af ulvene, fordi der også er tydelige komplekse 

interaktioner med især amerikansk bison, klimaet og landskabstopografien i området” 

 

Oostvaardersplassen i Holland i 2000 - antallet af dyr områdets bæreevne kunne klare, medførte 

en større årlig dødelighed. Dyrevelfærdsorganisationer bragte det for en domstol – og vandt i 

første omgang. Det høje antal græssende dyr forårsagede skade på flora og fauna som følge af 

overgræsning. F.eks. er buske og træer forsvundet, arter af fugle er forsvundet eller faldet i antal 

og der er ikke observeret rådyr i området siden 2009. 

 

S29 Pleistocæn rewilding:  
Pleistocene Park i det nordøstlige Sibirien i 1996 - forsøg med at gendanne mammutsteppens økosystem 

før sidste istid - 

”Projektet har dog haft store udfordringer i forhold til at etablere en signifikant population af dyr, både på 

grund af omkostningerne og de logistiske udfordringer med at finde egnede dyr og få dem flyttet, men også 

med at holde nyankomne dyr i live hen over den kolde sibiriske vinter – bl.a. fordi det har taget lang tid at 

genskabe et græslandsøkosystem med en tilstrækkelig høj produktivitet.” 

 

S31 Europæiske rewildingprojekter: 
”så vil det være forbundet med meget stor usikkerhed, i hvilken grad denne form for passiv 
rewilding rent faktisk kan medvirke til at genetablere naturlige processer og et mangfoldigt 
økosystem.” 
 
S 34 Reintroduktion af bævere: 
”De succesfulde reintroduktioner har dog også været med til at øge mængden af konflikter mellem 
mennesker og bævere i flere lande i Europa. Konflikterne er især opstået på grund af de 
socioøkonomiske indvirkninger, som bæveraktiviteten kan have på landbrugs- og 
skovbrugsområder ved at fælde træer, forårsage oversvømmelser og grave tunneller og kanaler” 
  

”Da rewilding endnu ikke er en udbredt praksis, og der generelt mangler en effektovervågning af 

naturindsatser i Danmark, er dokumentationen af effekterne af dedikerede rewildingprojekter 

sparsom”  

 – og bemærk også at der ikke mindre end 55 steder i rapporten står ’FORVENTE’ – JA - DET STÅR 

DER SØRME i den rapport politikerne har bestilt og betalt! 
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Naturlig dynamik: 

Biologerne og forskerne argumenterer for at hjælpe biodiversiteten ved at opsætte hegn og 

udsætte store planteædere, og at det ”skaber en naturlig dynamik”. 

For at dyrene skal skabe den ønskede effekt - at holde arealerne lysåbne - skal dyrene være på 

arealerne hele året (helårsgræsning) og må ikke tilskudsfodres. 

Hvis de kun er der om sommeren, spiser de kun ”luksusføden” og går ikke på det mindre attraktive 

fødeelementer, herunder træ- og buskarter. Ideen er, at de ”sultes”, så de æder det, de ellers ikke 

vil kaste sig over. 

Hvis dyrene fik lov til at opføre sig naturligt, dvs. uden hegn, ville de næppe blive i et område med 

mangel på føde, men sandsynligvis bevæge sig til et andet område. 

  

De fleste af vores hjortevildtarter, f.eks. kronvildt, og forfædrene til vores domesticerede 

dyrearter, f.eks. heste og kreaturer, er alle nomadearter, der bevæger sig i flokke derhen, hvor der 

er føde, vand, skjul og helst ikke for mange trusler fra rovdyr. 

Selv de domesticerede arter flyttede man rundt på, før mennesket opfandt effektive hegn.  

Den naturlige adfærd sætter vi mennesker ude af spil ved at hegne dyrene.  

 

Er det ”at skabe en naturlig dynamik”? 

 

Det er IKKE naturligt at hegne dyr inde! 

Er det disse forsøg de 888 mio. kr. I har afsat til Naturnationalparkerne skal gå til - I den erkendelse 

at rewilding må være det billigste og mest omkostningseffektive, ved at erstatte aktive indsatser 

med naturens egne processer?? 

 

Så kald det dog for hvad det er – et stort FORSKNINGSFORSØG til glæde for diverse biologer og 

forskere! 

Dyrevelfærd: 

Dyrevelfærd er ved at være en stor del af danskernes underbevidsthed, takket være en intensiv 

oplysning de sidste mange år. Det at hegne dyr inde uden at sørge for dem, er direkte 

dyremishandling. 

En del lovgivning har regeringen ændret for blot at tillade dette, og de har praktisk talt sat hele 

pgf. 3 af dyrevelfærdsloven helt ud af drift. Hvem skal bestemme hvilke dyr det har førsteret til at 

leve eller ej, og hvordan harmonerer det med det vi har lært omkring dyrevelfærd hidtil?  

Dette strider direkte imod den nye EU-forordning og vil afstedkomme at der skal søges om 

dispensation ved EU på flere områder 

 

”Den nye EU dyresundhedsforordning træder i kraft den 21. april 2021. Formålet med reglerne er 
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at sikre en høj standard for dyre- og folkesundheden ved bl.a. at sikre effektiv sporbarhed i tilfælde 

af sygdomsudbrud, så smittede dyr hurtigt kan identificeres og håndteres. 

I den nye EU-dyresundhedsforordning (dyresundhedsloven) defineres opdrættede dyr som ”dyr, der 

holdes af mennesker”, og udsætning af dyr i naturnationalparker falder ind under denne 

definition.” 

Udsatte dyr i Naturnationalparker betragtes ikke som vildtlevende dyr, men som dyr, der holdes af 

mennesker – så derfor skal dyrene fodres når det er nødvendigt og tilses dagligt! 

At indhegne dyr uden at sørge for dem er ikke naturlig dynamik, men dyremishandling! 

Frygt og reel adgang: 

Rigtigt mange mennesker vil have en stor frygt for at gå ind i indhegninger med store græssere, og 

de som tør passere hegnene, hvis de da ellers har mulighed herfor, vil oftest ikke vide hvordan de 

skal begå sig blandt de udsatte dyr.  

Det at du fremover vil blive mødt af skilte, med adgang på eget ansvar, regler for hvordan du 

opfører dig korrekt, hegn og låger, vil for mange folk få dem til at stoppe op, og genoverveje om 

de nu tør/skal gå ind til 500-800 kg. store dyr, som de færreste folk er vant til at omgås.  

Selv folk der til dagligt har med store dyr at gøre, kunne ikke drømme om bare at lade uerfarne 

eller børn gå ind i indhegninger med store dyr uden kyndig vejledning. 

Os daglige brugere af skoven, er vant til at vi trygt og sikkert kan færdes rundt i størsteparten af 

skoven, uden at skulle have øje på diverse mulige faretruende episoder, der kan opstå lige om 

hjørnet, hvis der pludselig står nogle store dyr. 

Mange daglige brugere kommer jo netop i skoven for at lade skuldrene falde ned, pulsen falde til 

ro, freden sænke sig, og ikke mindst for at lade tankerne flyve. 

Pludselig at stå foran et stort dyr, vil helt sikkert give adreannalin – ingen tvivl om det, men også 

frygt, nervøsitet og måske en uheldig adfærd, da de jo ikke selv vælger dette møde! 

Vi så det TYDELIGT ved skovvandringen i Fussingø den 02.06.2021 hvor de 5 store stude som jf. 

Peter Brostrøm IKKE er opsøgende eller nysgerrige på mennesker, pludselig kom løbende ned mod 

os og dansede rundt om os, så folk måtte hoppe over hegnet eller skynde sig igennem lågen i 

sikkerhed. Dette vil ikke være muligt med et 2-2,5 meter højt massivt hegn og kan ende fatalt! 

Skovens brugere skal selv orientere sig om hvor den nærmeste udgang er, når man bevæger sig 

ind i det hegnede område, og dette vil ikke være let for dem som ikke kender skoven og området 

rigtigt godt i forvejen. 

Jf. rapporten her – ”Friluftsliv og græssende dyr i naturplejen - Notat om mulige konflikter ved mødet 

mellem besøgende og dyr” af Ole Hjorth Caspersen og Frank Søndergaard Jensen fra Københavns 

universitet - står der:  

 
S. 5”Anvendelse af store græssende dyr kan derfor også medføre en indskrænkning af adgangen til ellers 

åbne områder specielt for vandrere eller grupper som ryttere og cyklister. Desuden må det antages, at et 

https://static-curis.ku.dk/portal/files/237043761/Notat_Friluftsliv_og_gr_ssende_dyr_web.pdf
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ukendt antal potentielle besøgende fravælger at færdes i områder, hvor store dyr græsser, pga. utryghed 

ved at færdes i områder, hvor kvæg, heste eller bison går frit.” 

S. 7 ”Således er der 31 % der angiver at de i et eller andet omfang er bange for at møde heste i 

naturen/landskabet og 15 % for køers vedkommende” 

Misforstå mig ikke - Jeg nyder alt naturligt vildt, men det flygter typisk hvis jeg kommer for tæt på, 

det gør udsatte store græssere ikke. 

Hvis jeg vil se store dyr, kan jeg gå i Zoo eller tager i Knuthenborg Safaripark ol. – i skoven ønsker 

jeg kun at se det naturligt hjemhørende.  

Jo – I har målt at besøgstallet er steget alle de steder I har udsat store græssere, men I har jo aldrig 

målt de alm. Brugere af skoven før, og I har ingen tal på hvor mange af disse brugere som 

fortrækker til andre områder, eller måske helt bliver væk - med store sundhedsmæssige 

konsekvenser til følge. 

Det at visse politikere og biologer ikke deler folkets frygt og bekymring, fjerner jo ikke frygten og 

bekymringen hos folket! 

Ulykker: 

Der har de sidste 20 år været rigtigt mange ulykker med store græssere og friluftsmennesker, og 

flere med dødelig udgang. Dette tal vil forventeligt stige, i takt med at flere naturnationalparker 

med store græssere, skal forenes med det øgede pres på brug af naturen til rekreative formål som 

er sket de sidste 10 år. 

Jf. rapporten her står der citat: 

”I Danmark har der kun været ganske få episoder, men nogle få af dem har desværre haft et ulykkeligt 

udfald, specielt i 2017 hvor en person blev dræbt og flere alvorligt kvæstet. Men problemstillingen er kendt 

og også beskrevet i andre lande i Europa som Østrig, Holland og Storbritannien. I Storbritannien har man i 

medierne ligefrem betegnet køer, som det mest dødelige større dyr i landet.” 

” En britisk undersøgelse af dødsfald i forbindelse med omgang med kvæg viste, at ud af 74 dødsfald fra 

2000 til 2015, var der 18 dødsfald, relateret til friluftsliv ved besøg i de områder hvor dyrene græssede” 

Og så må vi ikke glemme den kritiske ulykke fra Helgenæs som nær havde kostet en kvinde livet, 

selvom det eneste hun havde gjort galt, var at gå ind i indhegningen til dyrene! 

Der er ingen steder i Danmark i dag, hvor der er udsat store græssere bag hegn i skov, hvor man 

må løbe, cykle, ride og køre med hestevogn inde i hegningen – dette sammenholdt med det øgede 

pres der er fra friluftslivet i skoven, vil alt andet lige betyde flere uheld, end dem der i dag er 

beskrevet i tidligere rapporter. Et uheld med store græssere er ét for meget! 

Herudover, vil er det nu lovligt, at der må gå store græsser på vores gennemkørselsveje, hvor 

vores børn færdes på cykel til og fra skole og vi andre kommer kørende dagligt. 

Det kan udløse alvorlige ulykker! 

Hvordan vil I forholde Jer til dette? 

https://static-curis.ku.dk/portal/files/237043761/Notat_Friluftsliv_og_gr_ssende_dyr_web.pdf
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Folkesundhed: 

I Danmark har vores friluftsorganisationer de sidste mange år arbejdet benhårdt på at få 

danskerne ud og bruge naturen til rekreative formål, både af hensyn til deres fysiske men ikke 

mindst deres psykiske velbefindende - og dette kan vi efterhånden se resultaterne af. 

Dette arbejde kan vi risikere er spildt ved nu at hegne folk ude.  

I flg. rapporten her s. 7 står der bl.a.:  

”En undersøgelse af danskernes friluftsliv3 viser, at om sommeren opholder 56 % af befolkningen sig i 

naturen en eller flere gange dagligt og 59 % oplyser, at de opholder sig i naturen mindst en gang om ugen i 

vinterhalvåret. Når man spørger til, hvad de foretager sig i naturen, svarer 34 %, at de går en tur og 19 % 

lufter dagligt hund. Der er flere interessante oplysninger om danskernes friluftsliv i denne rapport, men det 

der overordnet står tilbage er, at naturen betyder meget for mange danskeres almene velbefindende, og at 

naturbesøg bliver prioriteret højt af rigtig mange.” 

Disse tal er uden tvivl steget markant siden rapportens tilblivelse i 2019 pga. Covid19 situationen. 

Hvilke og hvor mange ofre, er politikerne og biologerne villige til at give afkald på, for at indføre 

rewilding i lille Danmark? 

 

CO 2 reduktion og klimamål: 
I skriver: ”Det er dog forventningen, at man som følge af overgangen til naturnationalpark vil opleve en 

samlet set NEGATIV effekt på optaget af CO2” 

Hele Fussingø forventes udpeget som urørt skov i forbindelse med regeringens finanslov 2021. 

Regeringens ambitiøse klimamål omkring CO2 reduktion er direkte i modstrid med planerne om 

urørt skov, hvis vi skal tro det I skriver samt på en artikel fra januar 2021 af Uffe S. Kristensen i 

GrønTeknik.dk her 

 

”Fra politisk side ønsker man at udlægge 75.000 hektar til urørt skov, men selvsamme politikere har sat et 

klimamål for 2050: at brugen af træ skal øges i byggeriet, fordi det er et klimavenligt og bæredygtigt 

materiale og binder store mængder CO2” 

 

Dertil kommer de mange erhverv som direkte vil blive berørt ved at stoppe skovdrift. 

 Citater fra artiklen -” Kan koste arbejdspladser - Skovens folk frygter for deres levebrød - Hvis øgningen 

af urørt skov udlægges i produktionsskoven, går det direkte ud over beskæftigelsen i træindustrien” 

 

I det nye lovforslag S:70 – Erhvervslivets økonomiske konsekvenser, står der direkte: 

”En del af statens arealer bortforpagtes og anvendes til f.eks. afgræsning for kvæg, der laver naturpleje, og 

hold af bier. Der kan i den forbindelse være afledte omkostninger for erhvervet, hvis der ikke kan findes 

alternative arealer. Desuden kan jagt på naboarealer og erhverv, der modtager træ fra staten, såsom 

savværker og varmeværker, blive påvirket af, at skovproduktion i naturnationalparkerne ophører, hvis det 

påvirker fremtidige leverancer af træ. Det kan f.eks. betyde, at der kan være behov for at skaffe træ fra 

andre områder. 

https://static-curis.ku.dk/portal/files/237043761/Notat_Friluftsliv_og_gr_ssende_dyr_web.pdf
http://www.gronteknik.dk/artikel/113949-urort-skov-gar-imod-regeringens-klimamal?fbclid=IwAR25WsJpjwDrtyC9IVtFeGx0cvt37Yp6dmOO4A-QKvwnrNWokkRuyZm9UMc
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Lovforslaget vurderes derudover ikke at have økonomiske eller administrative konsekvenser for 

erhvervslivet” 

Hvad er planen for at finde alternative arealer? 

Hvem er jeg: 
Mit navn er Kirsten Nielsen og jeg er bruger af Fussingø statsskov flere gange ugentligt, og har 
været det i rigtigt mange år. Jeg elsker naturen og er stor tilhænger af mere biodiversitet i 
Danmark. 
 
Jeg mener dog, at den foreslåede metode med at indhegne hele Danmark og sætte store græssere 
ud, langt hen ad vejen, ikke er den rette vej til mere biodiversitet, hvis vi stadig skal have reel 
adgang til skoven. Jeg mener at projektet kan gå hen og blive et stort selvmål for regeringen, hvor 
det er befolkningen, naturen og ikke mindst dyrene, som kommer til at undgælde for en 
beslutning taget på et for dårligt oplyst fagligt grundlag. 
 
Derfor henstiller jeg til, at alle de lokale brugere af skoven får reel brugerindflydelse på projektet 
og bliver hørt inden endelig politisk beslutning, for ellers frygter jeg for regulær modstand og 
oprør imod det, mere og kraftigere end der allerede er på nuværende tidspunkt i projektfasen! 
Det er ikke fair at den politiske beslutning er taget på forhånd vedr. rammeforholdene om at 
hegne hele Statsskoven og udsætte store græssere og først derefter forsøger I at komme i dialog 
med de lokale borgere, naboer og interesseorganisationer, fordi vi rører på os!  
 – Husk at Fussingø bliver ’First mover’ og en af de områder som skal være forgangstaler for resten 
af Danmark – så det er vigtigt for Jer, at få et godt afsæt til resten af Danmark! 
 
Refleksioner: 
 
Hvert enkelt område burde vurderes særskilt i samråd med de daglige brugere. 

Naturlige større rovdyr findes ikke i Danmark, ud over den ’forkølede’ ulv som forsøger at 

tilkæmpe sig noget areal og levesteder - så hvilke naturlige byttedyr kan regulere de syge og svage 

udsatte dyr! 

Digerne i skoven, var der for at holde kreaturerne ude og ikke inde i skoven og det er ikke bevist at 

der i fortiden har levet store græssere i skovene i Danmark! 

Klimaforandringerne påvirker jo også biodiversiteten - er det ikke vigtigere at starte med at tage 

fat her, da det jo påvirker alle økosystemer? 

Hvad har førsteret – biodiversiteten, dyrene eller menneskerne? 

Tænketanken Vild / Tobias – har i P4 udtalt, at ”hvis nu man oplever at det her virkelig bare ik` 

virker, så det man gør, er at skyde dyrene og pille hegnet ned” – er dette også politikernes og 

Naturstyrelsens holdning ved indførelse af rewilding? 

Håber meget at I alle vågner op inden det er for sent😊 
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Med venlig hilsen 

 

Kirsten Nielsen 

 

Kristiane Klindt 

Høringssvar vedr. projektforslag til Etablering af Naturnationalpark Fussingø: 

Præsentation af mig selv 

Dette høringssvar er skrevet af undertegnede, Kristiane Klindt, i min egenskab af lokal beboer til NNP 

Fussingø. Som lokal er jeg bruger af skoven til fods, med hund og til hest og min jord adskilles kun fra selve 

Fussingø Statsskov af en lille asfaltvej. Jeg er dyrlæge af uddannelse og desuden aktivt medlem af 

Brugerlaug Fussingø og betragter mig selv som en engageret borger i den verserende naturdebat. 

 

Ideen 

På trods af, at dette er et høringssvar til selve projektforslaget omkring NNP Fussingø, så kan jeg ikke lade 

være med at kommentere på hele den ide, som ligger bag NNP- projekterne og planerne om urørt skov.  

Hele problemstillingen omkring forøgelse af biodiversiteten i DK er umådelig vigtig. Ingen kan være uenig i 

dette. Problemet er blot, hvordan man når i mål med at påvirke biodiversiteten positivt.  

Som i mange andre situationer er der flere veje til målet. Den vej man har valgt med NNP’ere ligner en 

radikal spareøvelse fra forligspartierne. Var politikerne reelt ambitiøse, så udvalgte de nøje de forskellige 

steder og tog aktivt stilling til, hvad man netop ønskede at beskytte og fremme i de pågældende områder. 

Ud fra landskab- naturtype, flora og fauna samt andre vigtige biologiske parametre valgte man så, hvordan 

man bedst fremmede de arter og de naturtyper, som var særlig bevaringsværdige ud fra et biodiversitets- 

sigte. Man kunne skele til blandt andet Sverige. De har været langt mere ambitiøse end det biologiske 

makværk, som de danske politikere har ladet sig besnære af fra en meget lille gruppe mennesker. 

Natur er en særdeles fleksibel størrelse, og den indretter sig på de forandringer man påfører den. Derfor vil 

én given påvirkning på sigt udløse et ”svar” fra naturen og det kan derfor undre mig, at man ikke i 

projektforslaget kan redegøre for, hvilke faktorer evt arter, der vil blive flere/mere af ved den model man 

har valgt og hvilke der vil blive ”færre” af.  

Snakker vi om bioDIVERSITET, så må det være almindelig sund fornuft, at man skal veje for og imod – hvad 

vil man gerne have mere af og hvad kan man godt kan leve med, at der bliver mindre af. De overvejelser 

hører vi ikke meget til. Kan det virkelig være rigtigt, at man har tænkt sig at rulle denne type 

naturforvaltning ud over hele DK og man aner ikke en disse om, hvad der sker? Eller vil man bare ikke sige 

det højt? Min frygt er, at man ikke aner hvad der sker, når man sætter hegn og lukker store græssere ud. 

Jeg finder det uendelig uambitiøst, at man ikke – i dette tilfælde Fussingø – har lavet forundersøgelser, der 

kan hjælpe med at belyse, hvad der rent faktisk sker. Hvad bliver der mere af og hvad bliver der mindre af, 

når vi har at gøre med det landskab og den naturtype, der er i Fussingø? 

Jeg har dog sat mig så meget ind i problemstillingen, at jeg udmærket godt er klar over, at de ansvarlige 

ikke ved det. Der er IKKE evidens for rewildingens effekter. Det er reelt ét stort eksperiment, man folder ud 

over hele Danmark! De ansvarlige har ikke villet høre på andre forskere med anden viden og andre forslag!  
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Opsætning af hegn 

Findes der noget mere begrænsende for al færdsel end et 2-2,5 m højt hegn med strømførende tråde både 

indvendig og måske også udvendig. Nogle spærres inde og andre lukkes ude!   

Igen uendeligt uambitiøst!  

Krondyr og dådyr er på helt naturlig vis på vej ind i det område, der skal hegnes. Hvad med at gøre det 

attraktivt for disse hjortearter selv at ”invadere” skoven og blive de naturlige browsere sammen med den 

bestående rådyrbestand? Dådyr slår sig ned i områder og bliver der. Hvorfor er dette ikke en ide der kan 

bruges? Er det fordi det ikke er menneskestyret? Eller går det for langsomt? Det gør naturens egne 

processer jo! 

Ønsker man derudover større områder græsset af, kunne man anvende mobile hegn og store græssere 

eller man kunne anvende lidt mere utraditionelle metoder, som eksempelvis afgræsning med dyregrupper 

styret af en hyrde. Dette er blot nogle enkelte forslag, som jeg i al beskedenhed kender til. Der er afprøvet 

rigtig mange ting ude i den store verden og mange respekterede forskere har igen andre måder at 

understøtte biodiversiteten på. 

 

Adgangen 

Friluftslivet adgang og begrænsningerne i den, vil jeg ikke sige så meget om eftersom, der er andre, som har 

sagt rigtig meget om dette særdeles vigtige emne.  Det vigtige her er dog, at hegnet er den begrænsende 

faktor. 

 

Dyrevelfærdsloven 

Det er med stor beklagelse, at have været vidne til at politikerne på Christiansborg vedtog specielt 

ændringerne i Dyrevelfærdsloven. En lov, som DK har kunnet bryste sig af, fordi vi har været et 

foregangsland indenfor dyrevelfærd. 

Med den nye lovændring i dyrevelfærdsloven er der så forskel på Statens forpligtelser overfor deres dyr i 

forhold til den private dyreholder forpligtelser i DK. Det er imponerende at partier som Socialdemokratiet 

og SF kan gå ind for dette, men igen vælger politikerne den nemme og billige vej i stedet for den ambitiøse 

og seriøse vej.  

 

Den demokratiske proces 

Ja, hvor blev den af?? 

Der har været og der bliver stadig talt om fra forligspartiernes side, ”at kun med inddragelse af de lokale” 

vil NNP blive en succes. Det kan jeg som lokal bakke fuldstændig op om, men den virkelige inddragelse har 

ikke fundet sted. 

I den lokale projektgruppe for NNP Fussingø, har der blandt andet siddet ”lokale” repræsentanter for 

forskellige bruger organisationer ex. Naturfredningsforeningen, Friluftsrådet etc., men de lokale 
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lodsejere/naboer til skoven har ikke været medinddraget. De ”lokale” repræsentanter for de forskellige 

brugergrupper har desuden ikke været personer med bopæl i lokalområdet. 

Brugerlaug Fussingø fik dog repræsentanter med i den lokale projektgruppe, men måden at ”høre” og 

”inddrage” de forskellige repræsentanter her fungerede ikke som reel inddragelse, men som et organ hvor 

man kunne få et antal minutters taletid. Måske var der ikke tid til ”reel inddragelse”? Måske var det ikke 

meningen? 

Hele NNP processen har været præget af tidsmangel og pressede frister. Igen en uambitiøs måde at indføre 

så gennemgribende en forandring på. Ønsker man virkelig brugerinddragelse, så må ”tid” stå på første side 

i en hver demokratisk brugermanual. Man lades tilbage med en oplevelse af, at her skulle forligspartierne 

for enhver pris have jaget noget meget stort igennem på rekordtid. Hvorfor? Var det frygten for en reel 

debat i Danmark om hvordan vi ønsker at fremme biodiversiteten?  

Repræsentanter for Brugerlaug Fussingø havde et besøg af miljøministeren, hvor hun bakkede op om, at vi 

kom med et lokalt forankret forslag til hvordan vi lokalt så den mest optimale hegns-løsning. Vi udformede 

et gennemtænkt forslag, som ingen desværre derefter havde lyst til hverken at se eller høre om! Ægte 

demokrati? 

Der kunne nævnes et utal af tilfælde i denne sag, hvor den demokratiske proces er blevet trådt under fode 

og det er som borger meget beskæmmende at opleve.  

 

Som konklusion vil jeg blot sige, at jeg frygter for NNP Fussingø’s fremtid! Hvordan vil vores mukke, smukke 

skov og landskabet rundt om skoven komme til at se ud, når et stort antal landbrugsdyr har nedbidt og 

nedgnavet hele området i deres kamp for at finde føde nok? 

Kære politikere – tænk jer godt om! Fjern hegnet fra planen og lad naturens egne processer over tid 

sammen med nænsomme og målrettede tiltag ændre skoven og lade biodiversiteten udfolde sig! 

Med venlig hilsen 

Kristiane Klindt 

Lokal borger, nabo og aktiv i Brugerlaug Fussingø   

  

Lene Dohn & Flemming B. Jensen 
Høringssvar til Nationalpark Fussingø 

Vi er lodsejere til Fussingsø. 
Vi er er landmænd med malkekvæg. 
 
Som lodsejer har vi ikke adgang til brug af søen, da den er fredet. Vi skal passe på rørskoven så den ikke 
bliver belastet. 
Det kan ikke passe, at staten skal have lov til at lave en flydespærring over søen og staten skal heller ikke 
have lov til at lave hegn ned til søen. Begge dele vil berøre rørskoven, som er fredet. 
 
Vi er imod indhegning af fri natur, når biodiversiteten kan laves bedre uden brug af indhegnede dyr. 
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Grundlæggende er vi imod indhegning af større naturarealer hvor dyr trækker fra sted til sted.  
Ved Fussingø trækker der dyr fra Bjerregrav mose gennem skovene ved Fussingø og ned til Nørreådalen i 
større mængder. Den rute vil blive blokeret ved indhegning af Naturparken. 
 
Indhegnede dyr er ikke vilde dyr. Og bør tilses at dyrlæge i samme omfang som lovgivningen er gældende 
for en dansk kvægbesætning. 
 
Vi forventer som kvægbrugere, at de kvæg der bliver udsat i Fussingø Nationalpark som minimum bliver 
registeret i det danske CHR register, hvor alle andre kvægbrugere registrer vores dyr ved indgang og 
udgang. 
 
Det vil blive en katastrofe for det danske oksekødsmarked, hvis der opstår en sygdom i besætningen i 
nationalparken, og der ikke er styr på dyrene. Fødevaresikkerheden er meget vigtigt for den danske eksport 
af kød. 
 
Den sti, der laves til opsyn af hegn, forventer vi at blive inden for hegnet, da vi ikke er interesseret i at 
uvedkommende gående kan følge en sti, der slutter ved søkanten uden for nationalparken. 
 
Med venlig hilsen 
Lene Dohn og Flemming B. Jensen 
 

Lene & Morten Steen 
Fra 

Lene og Morten Steen 

Høringssvar vedr. offentlig høring af projektforslaget for naturnationalparken Fussingø 

Vi har købt landbrugsejendom i Svinding for 10 år siden – ikke så meget på grund af selve ejendommen, 
men i allerhøjeste grad for at bruge vores heste i den fantastiske skov – ”for i en statsskov kan man da 
aldrig blive nægtet at ride og køre med hestevogn; det er jo vores allesammens skov!”  

Men vi skulle tage så grueligt fejl – med projektforslaget bliver vores muligheder betydeligt indskrænket. 

Samtidig ser vi – udover selve adgangen til skoven - en del andre problemer i forslaget, som vi vil forsøge at 
beskrive nedenfor: 

 

Adgang til skoven 

Som rytter eller kusk kan man ikke bare færdes på private veje, stier og andre områder – derfor er det 
vigtigt for os, at der bliver etableret adgangsveje og låger til både ryttere og hestevogne. På dette punkt vil 
vi gerne henvise til høringssvaret fra Fussingø ride- og kørelaug, hvor der er udarbejdet et forslag til 
placering af disse adgange og låger.  

Veje og stier 

Det er lidt uklart, hvordan de nye og eksisterende stier vil være – og hvem de vil være beregnet for. Vi 
ønsker en præcisering af, at stierne vil blive holdt fremkommelige for både ryttere og stort omfang også 
hestevogne – også selvom der sker skader på stierne som følge af nedlæggelse af dræn; her vil der måske 
blive tale om etablering af erstatningsstier. 
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Sikkerhed 

Vi er selvsagt lettede over, at hestene og køer/tyre er taget ud af det oprindelige projektforslag.  Vi mener 
dog stadig, at der er et problem ved at færdes med et flugtdyr (som hesten jo er) blandt stude - for selvom 
en del  modige ryttere ikke har så store betænkeligheder ved at færdes mellem studene, er der stadig en 
betydelig del, der af helbredsmæssige grunde m.m. ikke vil turde risikere at falde af, hvis hesten går i panik 
og flygter over stok og sten. 

Igen vil vi henvise til Fussingø ride- og kørelaugs forslag til alternativ hegning, der tilgodeser de lidt mere 
sårbare brugere af skoven – således at man har begge muligheder; en sammenhængende indhegning og 
indeni denne andre indhegnede områder uden dyr, der forbindes via passager, hvor man nemt og hurtigt 
kan komme fra den ene låge til den anden. Problemet med det fremlagte projektforslag er, at brugeren selv 
skal finde ud af, hvor der skal flygtes hen for at komme væk fra eventuelle farlige situationer – det kræver 
et stort kendskab til området at finde lågerne.  

Det blev tydeligtgjort på Peter Brostrøms skovvandring 02.06.2021, at stude ER nysgerrige og påtrængende 
dyr, der i dette tilfælde jog alle deltagere på flugt over hegnet – i dette tilfælde kunne det almindelige 
kreaturhegn jo bare trædes ned, så folk hurtigt kunne komme i sikkerhed – men hvad hvis det er 2,5 m højt 
vildthegn og langt til nærmeste låge??? 

 

Dyrearter/velfærd 

Som tidligere anført er det positivt, at hestene er valgt fra i det nye udkast – samtidig ser vi det som et stort 
problem, at formuleringen er så vag; der ligger helt tydeligt en mulighed for at indsætte heste eller andet 
på et senere tidspunkt. Denne mulighed bør fjernes helt fra projektbeskrivelsen, således at yderligere 
udsætning af racer ikke kan ske uden ny høringsfase.  

Områdets naturlige bestand af råvildt og krondyr vil efter opsættelse af 2,5 m højt hegn blive holdt udenfor 
skoven – det påstås af NS, at der alligevel ikke kommer dyr udefra ind i skoven pga for mange brugere og 
uro – men hvorfor så udsætte indkøbte dyr og lade dem blive stressede, fordi de ikke kan komme væk? Og 
lade dem sulte, fordi de ikke kan vandre efter føde, når der er knaphed om vinteren eller i tørkeperioder 
”Det er præmissen”, siger Peter Brostrøm – hvad er det for en indstilling??? Dyr bag hegn skal passes og 
fodres – alt andet er simpel vanrøgt! 

Lempelse af dyrevelfærdslovens regler i NNP må ikke føre til, at de udsatte dyr bliver udsat for sult og 
vanrøgt – der må være en overvågning af det enkelte individ og ikke bare bestanden som helhed – og der 
skal sættes ind med behandling, når det er påkrævet. Private dyreholdere med udegående kreaturer kan 
sagtens indfange dyr i en fangefold, så må det også kunne lade sig gøre i NNP. Og selvfølgelig skal der 
tildeles foder i knappe tider – alternativt tages dyr ud, men hvis der ikke ER foder, vil de tilbageblevne dyr 
stadig sulte…. 

Vi er MANGE i området, som er harme over denne behandling af dyr i naturnationalparker – dyrene er også 
en del af den natur, vi alle sammen skal passe på! 

 

Baggrund for naturnationalparker generelt 

Hvorfor har der slet ikke været foretaget nogen VVM undersøgelse eller miljøvurdering? Der er ingen 
beregning for påvirkninger af miljøet.  Projektforslaget er fuld af ”forventninger” og der er ikke megen 
evidensbaseret viden på området. Der er heller ikke opstillet noget mål, der efterfølgende kan efterprøves 
– skal det hele bare have lov at ”stikke af” – eller er man bange for at blive bedømt og stillet til regnskab? 
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Det er ubegribeligt, at man ikke har ladet de kritiske og klart mere vidende eksperter, så som professorer, 
biologer, dyrlæger m.m. være med i processen med at finde den helt rigtige løsning - man vender op og ned 
på et fantastisk naturområde med masser af kulturarv, og baserer det hele på en idehistorikers og 
insektbiologs fanatiske ideer om sult og død for de store græssere – til fordel for insekter og blomster. 

Og så i et område, I selv beskriver som ”et område med højt biodiversitetsindhold” ! 

Og på trods af, at førende biodiversitetsforskere på Københavns Universitet i et notat for bare 5 år siden 
bekendtgjorde, at ”Der er begrænset videnskabeligt belæg for, at det gavner naturen, og det kan få 
uforudsete konsekvenser”….. 

Der er masser af andre punkter, vi kunne nævne; 

- En flydespærre vil skæmme Fussing Sø – en beskyttet §3 naturtype – en smuk og naturlig sø 

- Projektet tager udgangspunkt i rødlisten fra 2010 i stedet for den opdaterede fra 2019 

- 5 betydningsfulde love er ændret for at få gennemført NNP – strider med vores 

retsbevidsthed 

- Tilsidesættelse af demokratiske processer, fordi der ikke har været brugerinddragelse på 

forhånd 

- Uanset hvad Lea Wermelin postulerer, vil friluftslivet lide under NNP (fri teltning, 

motionsløb, hundetræning, cycling, ridning, stavgang, fodslaw, småbørnsfamilier på tur i 

skoven osv osv) 

- Fussingø er for bynær og betydningsfuld for brugerne – og den er slet ikke stor nok at sætte 

dyr ud i, da der anbefales sammenhængende arealer på min. 1.000 hektar 

- Sprængning af træer og fældning af 40 hektar skov – hvordan hænger det sammen med 

”plant et træ” kampagnen?  

- CO2 reduktion; urørt skov udskiller mere end skovdrift og er i modstrid med regeringens 

egne klimamål omkring CO2 reduktion. Træ binder CO2 og er et bæredygtigt 

byggemateriale 

- Nedlæggelse af skov vil berøre mange erhverv og vil på længere sigt betyde knaphed af 

tømmer til byggesektoren 

- Fredet og beskyttet kulturarv vil gå tabt i takt med, at gravhøje og diger bliver trampet og 

slidt væk 

- Folkesundheden forringes i takt med, at flere og flere opgiver at bruge vores skov 

- Det er IKKE ”at skabe en naturlig dynamik”, når man hegner dyr inde og fratager dem 

rettigheder 

 

Der er således mange tanker, følelser og frygt i spil over planerne om Naturnationalpark Fussingø – 
ingen kan vel være uenige om, at det er en fælles opgave at passe på vores dyrbare natur, men som det 
er fremlagt i planen, er der lige lovlig mange, der betaler prisen for at fremme biodiversiteten (”læs: 
biodiversitet = insekter og blomster”) Det vil være svært for områdets beboere/brugere at ”tage 
ejerskab” over den nye naturnationalpark, når det så tydeligt bliver på bekostning af brugernes 
muligheder og dyrenes velfærd. 

Hvorfor ikke lytte til eksperterne og de lokale bruger/beboere – det er vores hverdag og vores elskede 
skov, der bliver ændret fuldstændigt – brugerindragelse er vigtig og skaber forudsætningerne for mere 
gnidningsfrie oprettelser af kommende NNP. 
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Det var ordene her fra os; et midaldrende ægtepar med landbrug og hestestutteri – vi elsker at bo her 
og er glade for det store sammenhold i området – et sammenhold, der bestemt ikke er blevet mindre 
efter dette her! 

 

Maja Møholt 
Hej 

Jeg glæder mig meget til, at vi får arealer, som helhjertet skal gå til natur. Det er absolut en mangelvare i 

Danmark og disse Naturnationalparker kan give en enestående mulighed for netop en helhjertet og 

utæmmet (indenfor lovens grænser selvfølgelig) natur. 

Derfor er jeg skuffet over, at heste ikke kommer til at være i denne nnt. Jeg ved godt, at der er mange 

brugergrupper, som insisterer på at heste er husdyr, kæledyr og for nogles vedkommende, deres kæreste 

eje, og at de derfor ikke skal være i en indhegning uden tilskudsfodring hele året. 

Her synes jeg, at naturen igen bliver taberen, da der bliver taget mere hensyn til de mennesker, der 

potentielt kan finde på at bruge området for deres egen fornøjelses skyld, således at Naturnationalparken 

ikke helhjertet vil gå til natur. Der findes jo arter, som er afhængige af hestenes livsstil (fx lort og slid). 

Dermed bliver det kun en halv løsning, der ikke er tilfredsstillende for nogen - hverken mennesker eller 

biodiversiteten. 

Krondyr kan mange ting, men når nu en stor del af debatten går på de høje hegn, ville det også i denne 

sammenhæng give bedre mening, at bruge heste (og køer), der ikke kræver det høje hegn. Her vil diverse 

hjorte og mange andre dyr nemt kunne passere hegnet, skulle de have lyst til det. 

Skal Naturnationalparken være til gavn for naturen eller mennesket? Et væsentligt spørgsmål, hvis svar 

klart var "naturen" i starten, men desværre begynder det at se ud til, at svaret mere og mere bliver 

"mennesket". Nogle råber op om, at vi ikke skal have dyreparker ala dyrehaven m.m., og med alle de 

hensyn der tages til mennesket, er det netop der Naturnationalparken (også de andre) er på vej hen. 

Så kort og godt, hvorfor er hestene taget ud af planen? For biodiversitetens eller menneskernes skyld? 

 

Hilsen Maja 

 

Malene og Søren Thune 
Høringssvar Naturnationalpark Fussingø  
Vedr. Høring om projektforslag vedr. Etablering af Naturnationalpark Fussingø  
Jeg sender hermed mit hørringsvar – som nabo og daglig bruger af Fussingø Skov.  
 
Min bekymring  
Jeg er meget bekymret over de planer der for Fussingø Skov. Mine bekymringer går på brugernes reelle 
adgang Naturnationalparken, dyrenes fri bevægelighed og ikke mindst dyrevelfærden for både de naturligt 
forekommende vilde dyr samt de udsatte tamdyr. Hertil en helt overordnet bekymring over, at der sættes 
så stort og indgribende projekt i gang uden at der er evidens for at det er den rigtige løsning og uden at der 
overhoved er skelet til andre muligheder.  
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Brugerne  
Med forslaget lukker man den mest anvendte del af skoven for en lang række af de daglige brugere, som 
kommer i skoven for at motionere og rekreere. Der lukkes reelt af for hundeluftere, familier med børn (der 
må ikke larmes og laves hurtige bevægelser) og den største gruppe – nemlig dem som ser hegn og faren 
ved at færdes blandt store dyr som en psykologisk og/eller en reel barriere.  
Fussingø er eneste større offentligt ejede skovområde i nærheden af Randers og må derfor betegnes som 
bynær skov. Ja vi kan fortsat være i udskovene, men der vil blive så enormt et pres på den del af skoven.  
Brugerinddragelse  
Der har ikke på nogen måder været reel inddragelse af brugerne og naboerne i denne proces. Den 
ordentlighed som jeg hidtil at set Danmark stå på er fuldstændig manet til jorden. Der har ikke været 
skyggen af demokrati til trods for at både Miljøministeren og Statsministeren konstant siger at ideerne er 
kommet nedefra. Området, hegnets størrelse og omfang er bestemt diktatorisk ovenfra. Hvad er der så 
tilbage til brugerinddragelse?  
Demokrati er ellers Danmarks vartegn men vi har ikke haft mulighed for at stille kritiske spørgsmål åbent en 
eneste gang – eller jo vi har kunnet stille dem, men de er ikke blevet besvaret eller valgt ud på de to 
facebook seancer der har været. Her er meget belejliget valgt de spørgsmål som man ønskedes at svare på. 
Høringssvar Naturnationalpark Fussingø  
Det eneste sted, der har været mulighed for at stille kritiske spørgsmål var ved demonstration i skoven og 
her kunne de røde politikkere ikke svare på de spørgsmål der kom.  
Vi som brugere og naboer er blevet tromlet, foregøglet, og forsøgt spist af med de samme stereotype 
autosvar, uanset hvor vi har henvendt os og hvilke spørgsmål vi har stillet, og vi føler ikke vi har modtaget 
ordentlige og brugbare svar.  
 
Naturens egne dyr  
Det er en stor bekymring hvad der skal ske med naturens eget vildt. Der sættes hegn op som ikke vil kunne 
forceres men flere dyr vil prøve på det og vil komme til at hænge i hegnet og overladt til en lang og 
smertefuld død. Herudover vil der blive så stort pres på udskovene at der heller ikke her vil være plads og 
ro til naturens eget vildt.  
Lad nu naturen være – og nyd den kæmpe og stigende biodiversitet, der er i Fussingø. Det der kommer med 
indhegninger er bare en anden natur – der er ikke evidens for at det er en bedre natur.  
 
Biodiversitet kontra klima  
Der indgår ingen beregninger på klima aftrykket ved det der skal ske. Også her lukke man fuldstændig det 
ene øje.  
Stop nu op – lav en ny proces, hvor der ses på forskellige muligheder i stedet for at presse en model ned 
over os alle. Der er kæmpe modstand mod dette projekt og det som skulle være en Folkesag er blevet en 
”lortesag”. Lav en rigtig involverende proces, men brugerne, forskere som ser anderledes på det og få nu 
gode og stolte ambassadører i stedet for. De vil nemlig gavne naturen og få os alle til at arbejde i samme 
retning.  
Med venlig hilsen  
Malene og Søren Thune  
 

Mathias & Christina Jensen 
HØRINGSSVAR NNP FUSSINGØ 

Affald i Fussingø skove. 

Ifm. etablering af NNP Fussingø synes vi det kunne være fint, at få løst det affaldsproblem der har været 

stigende, siden det blev besluttet af fjerne de fleste affaldsspande fra p-pladserne ved Fussingø. 
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Vi samler i dag utrolig meget affald fra skoven, og især p-pladserne er hårdt ramt. 

Dette vil sandsynligvis kun blive værre når NNP Fussingø åbner, og der kommer flere besøgende. Vi mener 

at det af hensyn til biodiversiteten og dyrenes sundhed er meget vigtigt der ikke ligger affald i skoven.  

Efter vores mening løses dette nemt ved at opsætte affaldsspande ved p-pladser samt de store indgange til 

NNP’en. 

Herudover kunne man søge om at få bødetaksten forhøjet af hensyn til naturen, samt give bemyndigelse til 

ansatte ved NST at udskrive bøder. Endelig kunne man oplyse grundigt om forbuddet, samt konsekvenser 

for affald (mikroplast i skoven, tarmslyng og indre blødninger ved dyrene) ved tydelig skiltning samt 

plancher ved indgange til skoven. 

 

Modargumentation og svar 

Opsatte affaldsspande bliver overfyldte fordi besøgende smider mere ud i stedet for at tage affaldet med 

hjem 

Ja, muligvis. Størrelse og antal spande skal derfor tilpasses behovet. Det er stadig bedre at skulle håndtere 

en større mængde affald i spande, end en lidt mindre mængde i naturen og i dyrenes maver. Affald er et 

fælles problem som vi alle har et ansvar for at løse. 

 

Affaldsspande i skoven bliver tømt af ræven om natten 

Ræven går kun sjælden i affaldsspande, og der findes i dag mange modeller af spande der er fuldstændig 

sikre mod indbrud fra dyr. 

 

NST har ikke mandskab og økonomi til at tømme affaldsspande 

Staten har mulighed for at ansætte folk med arbejdsskader betalt af kommunen kvit og frit. Der findes 

masser af ledige der vil kunne trives med et job hvor man færdes stille og roligt i skoven. 

 

NST har ikke økonomi til at indkøbe affaldsspande 

Da NNP Fussingø er en politisk beslutning, vil der ret sikkert også være politisk opbakning til at undgå affald 

i parken. Det må derfor være muligt at finde penge hertil. 

 

Affaldsspande forhindrer ikke folk i at smide affald i naturen 

Nej, og derfor skal det suppleres med initiativerne vedr. bøder, oplysning og kontrol beskrevet længere 

oppe.  

Desuden har en undersøgelse fra danske rastepladser vist, at når man opsatte flere strategisk placerede 

affaldsspande, havnede der langt mindre affald langs vejen. Folk vil altså hellere bruge affaldsspanden end 

naturen – hvis affaldsspanden findes! 
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Det er de besøgendes eget ansvar at tage affaldet med hjem 

Ja, ideelt set. Men danskerne er tilsyneladende ikke nået dertil endnu. 

Da NST i sin tid fjernede de fleste affaldsspande, opstod der et problem der ikke er blevet løst. Derfor er det 

også NST der i dag har hovedansvaret for at løse dette problem. 

 

Nanna Svane Theisen 
Vores smukke natur skal IKKE hegnes ind. Vores vildt skal IKKE bevægelsesbegrænses, men derimod passes 

så godt som vi kan. Vi skal IKKE sætte heste/køer/bison/andre store græssere ud i forvildede rewilding 

projekter hvor dyrene ikke passes, men sultes og tvinges til at at spise uønsket vegetation uden hensyn til 

om de kan tåle den. 

 

1) Skab biodiversitet ved at pleje den natur og det vildt vi allerede har i stedet for at skabe en kunstig 

designer natur som vi reelt ikke ved om vil virke. 

 

Erfaringerne med rewilding fra Holland Oostvaardersplassen taler deres tydelige sprog om mangel på 

dyrevelfærd, sult og nedskydning af dyr. Og ikke mindst en offentlig vrede over at dyr behandles sådan. 

 

Nedsæt et ordentligt biodiversitetsudvalg der rummer andre faggrupper og ekspertiser end dogme rewilding 

biologer. Vi skal handle klogt. Ikke bekrige hinanden, men netop tage det bedste fra alle områder så vi virkelig 

kan gavne naturen; flora og fauna og skabe biodiversitet og naturglæde for alle danskere. 

 

2) Hvordan vil det være i de indhegnede NNPer og fritgående "forvildede" hingste/tyre? Kan offentligen 

overhovedet færdes sikkert der? Kan man bringe sin familie, børnebørn, småbørn i barnevogn og 

handicappede/dårligt gående ældre på en forsvarlig måde? Eller er I ved at afskære et større borgersegment fra 

NNPer og naturoplevelser? I biodiversitetens navn? 

 

3) Det må være muligt at skabe biodiversitetsforbedrende forhold uden at hegne vores gode natur ind, uden at 

udsulte de store græssere, uden at vores vildt skal risikere at hænge fast i hegn og dø hegnsdøden. 

 

Tag en bredere gruppe af eksperter ind i arbejdsgruppen så får I flere og bedre ideer end den rabiate rewilding 

tilgang som Molslaboratoriet har lagt for dagen i form af INGEN fodring, INGEN røgtning (parasitbehandling, 

tandvedligeholdelse, hov-vedligehold), INGEN management udover nedskydning af dyr der har sultet for længe. 

 

Det giver IKKE vild urørt natur at sætte store græssere ud under hegn og uhyrlige forhold; det giver en mærkelig 

designer natur hvor vi ikke en gang kan være sikker på at den natur vi har nu vil overleve. 

 

INGEN HEGN om NNPerne. INGEN RABIATE rewilding projekter. FRI BEVÆGGELIGHED for eksisterende vildt. 

RØGTNING af alle udsatte dyr. ADGANG for borgere, også de bevægelsesbesværede.  

 

Med venlig hilsen 

 

Nanna Svane Theisen 
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Ole Klottrup 

Naturnationalpark Fussingø – høringssvar til projektforslag 

 
Mit håb: 

 

Lad os se en helhjertet satsning på biodiversitet – det, der skulle være formålet 

med NNP – under minimalt stress for såvel mennesker og dyr. 

 

Men desværre synes jeg ikke, det ser ud, som om mit håb – som jeg sikkert deler med 

de fleste – vil blive opfyldt! 

 

Når jeg tænker på NNP´s ringe størrelse og dens mange sports- og fritidsaktiviteter, 

får jeg det indtryk, at man i Randers Byråd gerne vil kunne smykke sig med en 

NATURNATIONALPARK – som oven i købet vil kunne tiltrække turister -  men at 

man ikke vil ofre det nødvendige (jeg antager, at der ikke ville være nogen NNP uden 

byrådets billigelse). 

 

Så nu risikerer vi at få vi en NNP, som næppe bidrager tilstrækkeligt til det, der burde 

være det helt dominerende formål – biodiversitet – og som vil stresse såvel 

mennesker som dyr. 

 

1. Mennesker og dyr 
 

Der er to muligheder: 

 

A.  Tag Udskovene med i NNP og behold de fleste fritids- og sportsaktiviteter i 

NNP 

 

Eller 

 

B. NNP med størrelse som i oplægget og flyt de fleste fritids og sportaktiviteter 

til Udskovene og andre steder 

 

Nødvendigheden af et valg af et af disse alternativer støttes af afsnit i projektforslaget 

(alt skrevet i kursiv er fra projektforslaget). 

 

”I naturnationalparkområdet er der ikke en naturlig forekomst af store hjortearter 

(egentlige ”browsere” som dådyr og særligt krondyr), og bestanden af rådyr er 
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begrænset. Dette fravær skyldes med stor sandsynlighed den betydelige 

friluftsaktivitet i området.”  (min fremhævelse) 

 

Jeg oplever krondyr som væsentligt mere sky end rådyr, og det er en af 

begrundelserne for at vælge et af alternativerne oven for. Rådyrene var ikke bag hegn, 

og de kunne holde sig væk, men det kan krondyrene ikke! 

 

 

”Det har høj prioritet, at der gives mulighed for en fortsat bred vifte af 

friluftsaktiviteter i naturnationalparken. Derfor vil flere af områdets eksisterende 

faciliteter fortsat bestå i deres nuværende form. I Naturnationalpark Fussingø vil der 

således stadig være markerede vandreruter, MTB-spor, faste oløbsposter, en regional 

og to lokale cykelruter, lejrplads, shelterplads, bålplads og en del p-pladser.” (min 

fremhævelse) 

 

Det næste afsnit bør ikke kun gælde pattedyr, men også fugle – først og fremmest 

rovfugle. 

 

”De aktiviteter, der vurderes at være til gene for de udsatte pattedyr eller hvor de 

nuværende brugere af naturnationalparkområdet bliver begrænset i deres 

udfoldelse, søges henvist til naboskoven Udskovene.” (min fremhævelse) 

 

Der bør f.eks. ikke være o-løb, shelter, fri teltning – og i det hele taget ikke adgang til 

NNP i nattetimerne, heller ikke lejrplads eller bålplads. Og gæsternes (dvs. 

menneskenes) færden bør udelukkende foregå på stier og veje. Der bør være adgang 

forbud i områder af NNP, som først og fremmest krondyrene kan opholde sig i om 

dagen, og hvor større fugle har reder. 

 

Man er opmærksom på problemet med de mange gæster, men det ser ud, som om den 

sædvanlige, danske hang til kompromiser og halvhjertethed samt manglende 

modstand mod stærke, lokale pressionsgrupper gør, at man ikke tager konsekvensen. 

 

Man nævner, at NNP Fussingø vil kunne leve op til betegnelsen nationalpark: 

 

”Det er endvidere Miljøministeriets vurdering og forventning, at en 

naturnationalpark efter omstændighederne vil kunne svare til IUCN’s kategori II for 

beskyttede områder (National Park): ”Store naturområder, der administreres for 

beskyttelse af økosystemer og udfoldelse af friluftsliv og aktiviteter, der alle skal 

have miljømæssige og kulturelle formål”. (min fremhævelse) 
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Det ser ud til at betegnelsen nationalpark bør give anledning til at sortere kraftigt i 

sports- og fritidsaktiviteterne – MTB kan vel næppe påstås at have meget med miljø 

og kultur at gøre, og det gælder også mange andre aktiviteter. 

 

 

De menneskelige aktiviteter – nogle med mennesker i fart gennem området, nogle om 

natten, nogle uden for stierne – men under alle omstændigheder mange mennesker – 

kan skabe tvivl om, hvorvidt NNP Fussingø vil byde dyrene en acceptabel 

dyrevelfærd. 

 

”De seneste tre år har antallet af arrangementer vekslet fra 27 til 118 med samlet 

ca. 3.000-8.600 deltagere i Indskovene.” (min fremhævelse). 

 

Enhver bør kunne se, at selv det mindste antal bør skæres kraftigt ned, hvis ikke 

dyrenes velfærd skal komme under det rimeliges grænse. Det drejer sig først og 

fremmest om hjortearterne. 

 

Desuden må man regne med endnu flere besøgende. Coronaen har fået mange 

mennesker ud i naturen, og flere vil komme for at se den første NNP – en attraktion. 

De ansvarlige for NNP Fusingø må forberede sig på at lukke portene ved særlig 

stor tilstrømning. 
 

En række forskere fra Institut for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet har 

skrevet et notat med disse indledende betragtninger: 

  

”Hvordan og hvor meget dyr og mennesker omgås er vigtigt for såvel dyrenes 

velfærd, som for hvordan mennesker oplever situationer med dyr.” 

 

Ja, det er selvsagt et problem for såvel mennesker som dyr, hvis der er for mange 

interaktioner. Hvor mange, der bør være, vil afhænge af såvel mennesker som dyr. 

Studene vil sikkert været ret tolerante, men det vil krondyrene ikke, og de er som 

bekendt bag hegn og kan ikke løbe ret langt væk. 

 

Forskerne har den 7.5.2021 skrevet dette notat: Kan naturgenopretning og 

dyrevelfærd gå hånd i hånd? 

 

Det kan findes her: 

 

https://verdensbedstefodevarer.dk/vores-blog/kan-naturgenopretning-og-

dyrevelfaerd-gaa-haand-i-haand/?fbclid=IwAR0Z68erM-

VtPyJPc7GwedbhkPmayGWrZY9aq0yHrCD-tSEXkWAp9crHNzc 

https://verdensbedstefodevarer.dk/vores-blog/kan-naturgenopretning-og-dyrevelfaerd-gaa-haand-i-haand/?fbclid=IwAR0Z68erM-VtPyJPc7GwedbhkPmayGWrZY9aq0yHrCD-tSEXkWAp9crHNzc
https://verdensbedstefodevarer.dk/vores-blog/kan-naturgenopretning-og-dyrevelfaerd-gaa-haand-i-haand/?fbclid=IwAR0Z68erM-VtPyJPc7GwedbhkPmayGWrZY9aq0yHrCD-tSEXkWAp9crHNzc
https://verdensbedstefodevarer.dk/vores-blog/kan-naturgenopretning-og-dyrevelfaerd-gaa-haand-i-haand/?fbclid=IwAR0Z68erM-VtPyJPc7GwedbhkPmayGWrZY9aq0yHrCD-tSEXkWAp9crHNzc
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   Tegning af Rasmus Sand Hoyer i JyllandsPosten 13.05.21 
 

 

2. Heste – de er en meget vigtig forudsætning for biodiversitet, men 

man har givet afkald på heste. 

 
Der har været en voldsom - og velorganiseret modstand mod NNP fra hesteejere, 

arrangører af hesteaktiviteter og ryttere, og det ser ud, som om modstanden først og 

fremmest skyldes angsten for at møde ”frie heste” på rideturen. 

 

Og man har overudnyttet et dårligt siddende GPS-halsbånd i Molslaboratoriet samt 

sultproblemer i et andet område på Mols til at postulere, at NNP er ensbetydende med 

dyremishandling. 

 

Modstanden fra hestefolket har været meget velorganiseret, og jeg går ud fra, at 

den er baggrunden for, at heste er udeladt i Fussingø NNP (?) 

 

Miljøministerens opslag om NNP den 3. maj gav en syndflod af indlæg mod NNP. 

 

20 af 44 af de personer, der i nævnte opslag udtrykte modstand mod NNP, er 

hesteejere eller i alle tilfælde personer med interesser for heste eller ridning. 

 

Det var resultatet af en optælling ud fra kommentarer til opslaget. I mange tilfælde 

katalogiseret ud fra FB-coverbilledet. Jeg analyserede ikke alle de kommenterende, 

idet jeg ikke kan tro, at en komplet optælling ændrer konklusionen. Jeg stoppede med 

det formål at reducere risikoen for dobbelt- eller treddobbelttælling - adskillige havde 

flere kommentarer om stort set det samme. 
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Vil vi nu se den ene NNP efter den anden uden heste – på grund af denne – 

åbenbart magtfulde pressionsgruppes modstand? 

 

3. Stude – valget af stude frem for reproducerende bestande af kvæg. 

Trist! 
 

Der gives flere begrundelser for dette valg. 

 

For det første at det vil være svært at finde kalve i terrænet for at mærke dem. Det 

er en forklaring, der kan gives på et valg af stude i alle NNPer – hvor trist. 

 

For det andet – og det er en erkendelse af, at menneskers adgang til og 

udnyttelse af NNP Fussingø vægtes højt - ”Endelig kan fravalget af tyre og kalve 

mindske en evt. utryghed hos nogle af brugerne.”  (min fremhævelse). 

 

Og det er klart, at desto mindre en NNPs areal er / desto flere mennesker, der 

lukkes ind, jo flere konfliktmulighed bliver der.  NNP Fussingø er lille. Og her er 

endnu et argument for enten at tage Udskovene med i NNP Fussingø eller for at 

reducere antallet af diverse fritidsinteresser og dermed antallet af gæster. 

 

Hvis arealet ikke kan øges, kunne man reducere risici ved ikke at have kalve og 

tyre i NNP Fussingø, men jeg vil foreslå, at man i stedet reducerer antallet af 

gæster. 

 

Jeg finder det trist, at man fravælger glæden ved at se moderdyr med kalve – for 

uha folk kunne i deres dumhed gå mellem ko og kalv, eller de kunne ”komme 

til” at lade deres hunde løbe omkring, sådan som vi ser det i alle naturområder. 

 

 

4. En række efter min mening positive synspunkter fra 

projektforslaget: 
 

Der er ikke grund til at skrive ret meget om det, man fuldt ud kan gå ind for! 

 

  

1. 1ngen mærkning af kronvildt – naturligvis! Mærkning er en håbløs tanke. 

 

”I Naturnationalpark Fussingø søges kronvildt undtaget fra de generelle krav om 

mærkning. Kreaturer skal efter gældende lovgivning mærkes – herunder afkommet”. 
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I naturnationalparker bør man af praktiske hensyn kunne undgå mærkning af alle 

dyrearter. Eller man kunne mærke, når dyr lukkes ind i parken og igen, hvis et 

umærket dyrdet flyttes et andet sted hen. 

 

2. Ikke hjemmehørende træarter fjernes, træer veteranisere, mere dødt ved, den 

ensartede skovopbygning nedbrydes 
 

3. Naturlig hydrologi 

 

4. Områder til ro og fordybelse – for såvel dyr som mennesker. 

 

5. Omlægning af stier, veje reduceret til stier. 

 

6. ”Mulighed for anlæg af kadaverpladser – eller mulighed for at efterlade dyrene, 

hvor de dør, undersøges i samarbejde med veterinærmyndighederne.” 

 

Specielt vil en bestand af musvåge og rød glente – med besøg af havørn – være 

spændende for de besøgende. 

 

 

Mit håb igen: 

 

Lad os se en helhjertet satsning på biodiversitet – det, der skulle være formålet 

med NNP – under minimalt stress for såvel mennesker og dyr. 

 

 

Ole Klottrup 

 

 

Ole Nielsen 
Sønderbæk 20/6 2021 

Høringssvar til Naturstyrelsen vedr. Naturnationalpark Fussingø 

Fra 

Ole Nielsen 

Jeg er lodsejer nabo på nordskellet til NNP Fussingø, jeg er født på adressen, og vil påstå jeg sagtens husker 

50 år tilbage (jeg er 56). Jeg er fritidslandmand, jæger og ynder at pleje det fantastiske sted jeg er opvokset 

på.  

Jeg vil ikke sige at jeg er direkte modstander af NNP men jeg er ked af den måde det den er udformet på og 

skal drives efter.  
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Jeg er utrolig ked af det kommende høje hegn der nu skal danne barriere mod ”vores” skov. Her fra min 

adresse kan vi beskue et par km af skovbrynet og det har gennem årene været en meget varieret aktivitet i 

engene. Da jeg var dreng var der landbrug på Fussingø, og engene på nordsiden blev dyrket med korn og 

græs til slæt. Der var også mange gange større hold af Herreford kødkvæg, og sågar får, i engene tillige med 

de svært dyrkbare arealer i skoven. Ovenfor Mølledammen, foran slottet o.s.v.  

Alle de tilstødende naboenge var ligeledes drevet på samme vis. Op gennem årene er de små husmænd 

forsvundet og flere enge ligger ubrugte hen, og andre slås af en enkelt gang til hø. Fussingøs enge har de 

sidste mange år været lejet ud til afgræsning. Jeg har været ansat på det der hed Danmarks Jordbrugs 

Forskning i Foulum, og også lagt på knæene i Fussingøes enge og klippet græsprøver på de folde hvor 

forskningen havde stude til at ”pleje” arealerne. Tror det var i start 00’erne eller der omkring. 

1. Hvorfor er der ikke hentet viden fra de prøveresultater der blev lavet af Danmarks Jordbrugsforskning, 

hvorudfra man skulle kune se hvordan afgræsning påvirker biodiversiteten i engene? 

I den tid jeg kan huske var der i starten pigtrådshegn mod Fussingø, og senere blev det afløst af et og 

senere to rækket strømførende hegn. Disse hegnstyper har aldrig hindret adgang for vildtet på den frie 

vildtbane. Vi har jo her en fast bestand af råvildt som ganske naturligt har sin færdsel ind og ud af Fussingø 

og til alle de tilstødende eng og mose arealer. Her på nordsiden ca 3 km. Råvildtet søger tit i vintertiden og 

hvis det er for vådt i mosen til skovs, og lige så sikkert er det at de søger ud i engene i foråret og sætter 

deres lam. Det har jeg fulgt i mange år. Det sker også vi ser kronvildt og dåvildt på træk gennem engene til 

skovs og modsat. Nu da der skal sættes højt dyrehegn op lukkes disse dyrs naturlige veksler af. På nabo 

orienteringsmøde på Vasevej, spurgte jeg til udformning og placering af de råvildtpassager der er omtalt 

bliver lavet i det høje hegn. Naturstyrelsen kunne ikke fortælle noget som helst om dette da der ikke 

forelagde nogen som helst plan for dette, og heller ingen indhentet erfaring andet steds fra, da det ikke 

fandtes. 

2. Skal NNP indhegnes, så indhegn med 2 rækker glat strømførende tråd og sæt stude ud. Derved kan alt 

vildt komme uhindret frem og tilbage. Vi skal huske at man ikke blot hegner inde, men også ude. 

3. Bliver det højt vildthegn med indvendig 2 strømførende tråde, vil jeg foreslå vildtsluser udformet som et 

hul i vildthegnet der skal være min. 4 m langt og 1 m højt. Det strømførende hegn skal nok holde både 

kreaturer og kronvildt inde. Det høje hegn er jo fordi kronvildtet vil ”hoppe” over forhindringer og ikke 

”kravle under”. Dette ”hul” vil råvildtet formodentlig kunne passere lige så vel som de passere det i dag. 

4. Placeringerne af vildtsluserne er også vigtige. De kan ikke blot placeres sporadisk. Forhør jer hos nabo 

lodsejere som er lokalvidende om hvor vildtet har deres naturlige veksler. Jeg kan sagtens udpege 3 

vekselsteder langs mit skel som vildtet sædvanligvis bruger. 

5. Placering af det høje hegn med vildtsluser. Jeg er selv jæger og følgende skal sammenlignes med at der 

også er bilister der ikke holder fartgrænserne. Placer gerne det høje hegn 4-6 m fra nabo skel, således at 

når vildtet har passeret eller vil hen til en sluse, kan gøre det på ”fredet ” areal. Dermed forstået at vildtet 

kan trække langs hegnet til det møder en sluse, eller for at forlade en. 

På kortet over NNP Fussingø kan man se at det nord-østlige hjørne af indhegningen er meget tæt på 

hovedvej A16, lige der hvor Skals Å løber under hovedvejen. Dette er meget uheldigt da trækkende kron og 

dåvildt og også til tider råvildt da vil ende deres dage på hovedvej A16. Uden hegn har vi i forvejen fra 

Sønderbæk skiltet og til bunden af overfussing bakken mindst 10 årlige påkørsler af vildt. Dette er ikke blot 

gætværk da jeg dagligt kører på strækningen og samtidig hører fra de lokale. Dette antal er jeg sikker på vil 

øges hvis der hegnes som på kortet. 
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Hjortevildt der trækker og rammer nordsiden af Fussing sø og vil vestpå, vil trække langs hegnet til de når 

det omtalte sted. Ligeledes alt hjortevildt der kommer fra Læsten siden og følger hegnet mod øst . Får vi 

vildtet ledt op på Hovedvejen bliver det katastrofalt og måske med fatale følger. Og jeg er sikker på det vil 

ske. Nå der går brunst i gang er der altid hjortevildt der trækker rundt langs hegninger med andet 

hjortevildt, her kronvildt i NNP Fussingø. 

6. Jeg henstiller på det kraftigste at man på ingen måde hegner tættere end 200m på Hovedvej A16 i det 

nord-østligste hjørne af NNP Fussingø for at undgå katastrofale sammenstød mellem trafikanter og vildt 

I selve NNP er der stor debat ang konfrontationer mellem de udsatte dyr og de besøgende. Jeg er selv 

landmandsuddannet og vant til at omgås dyr, og det er almindelig barnelærdom at man ikke går ind til 

kvæg med en hund. Uanset hvor tamt kvæg er, ser de hunden som en fare og vil i flok jage den væk, og det 

uanset om det er køer, kvier, stude eller tyre. Hvis der udsættes kronvildt der ikke skal yngle, altså kun 

hundyr, og derfor ikke har noget at forsvare ser jeg ikke nogen problemer med dem. De vil naturligt holde 

sig fra mennesker. 

7. Planen er tilsyneladende et stort hegn. Jeg henstiller til at man i NNP indhegner langs de gennemgående 

veje/stier med 2 rækker strømførende hegn, og enten flytter kvæget mellem indhegningerne eller 

sammenkobler indhegningerne med færiste, forsynet med skovlåger til hestefolket. På disse veje og stier 

kan man altid gå med sin hund, og ride uden at konfrontere kvæg. Kvæget skal nok finde ud af hvor 

færistene er. Vil man så på en afstikker fra de frahegnede veje og stier må man søge tilbage igen hvis dyr 

dukker og. Man kan jo ikke hegne alle stier. M.h.t. kronvildtet vil de ved disse stier ligesom alle andre steder 

med 2 rækket hegn, blot forcere disse ved at hoppe over. Det ser jeg ingen problem i. 

8. Hvis ikke man vil forhindre konfrontation mellem kvæg og mennesker med pkt.7 så må det kunne lade 

sig gøre at lave ”rednings sluser” . Jeg forestiller mig at der ingen steder langs stier og veje i NNP skal være 

længere end 200m til en redningssluse som ligeledes skal være afmærket på kort eller noget google maps 

lignende. En redningssluse kunne være 5x5 m indhegnet med dyrehegn med strøm (batterihegn) med 

låge/dør der nemt kan ”låses” indefra. Derfra kan hjælp rekvireres eller man kan vente til faren er ovre. Det 

kunne også være noget med nogle bomme hvor man kan komme igennem uden at kvæg kan. 

Sluttelig vil jeg sige at det har været utrolig utilfredsstillende og ærgerligt at os skel naboer, på ingen måde 

har været med i processen omkring udformningen af NNP, men blot efter alt er vedtaget og udformet, 

bliver informeret om at ”sådan bliver det” på et nabomøde på vejen, velvidende at andre grupper har 

været involveret. Jeg håber med dette høringssvar at bare noget af mine ideer kan komme i betragtning, 

mest af alt mit hjertebarn m.h.t. vildtsluserne og afstand til Hovedvej A16. 

Ved Venlig Hilsen 

Ole Nielsen 

 

 

Pia Melgaard Elversøe 

HØRINGSSVAR 

Undre mig over hvordan biodiversiteten har klaret sig da dyrerne ikke var hegnet ind i 

tidernes morgen, der må da være en anden metode end sultende dyr! 
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Umiddelbart meget lidt evidens at finde - vis noget. Delte meninger blandt eksperterne - 

er det ikke lidt forhastet at gøre indgreb uden 100 % sikkerhed for det virker ? 

 

Bekymret over vores indgriben på de vilde dyr, der har sin gang i skoven og området i 

dag - plus alle de brugere der benytter skoven.  

 

Store græssere er ikke ufarlige. Lad os da nøjes med at hegne alle græsningsarealerne, 

der er der i dag, og nyde dem bag et lille strøm hegn og ikke et beskæmmende stort 

hegn. 

 

Mvh Pia Melgaard Elversøe  

 

Poul Kops 
Jeg er modstander af projektet fordi, det er et politisk projekt, der ikke er baseret på tilstrækkelig faglighed, 

men en drøm om at skabe en ny natur, en unaturlighed der skal hegnes inde. På grund af den ringe plads 

bag hegnet risikerer man smitte , sult afmagring og sygdom. At efterlade mange tusinde træer, som er 

opretstående og døende indebærer også en risiko for de mennesker som færdes i skoven. 

Et hurtigere resultat om udtynding af træer bør foregå med økse og save. 

Et uhyrligt og dårligt projekt ønsket af en storby befolkning, som sikkert aldrig kommer derud. 

Poul Kops 

 

Sonja & Børge Jensen 
Høringssvar: 

1 

Vi forventer at vi stadig har vejret og kan benytte Kardamsvej, når der er tale om landbrugskørsel vedr. 

vores enge ved Vasevej. 

2 

Vedr. Åbningerne for mindre dyr:  

Vi vil anbefale at der bliver så mange åbninger som muligt, særligt for den frie bevægelighed og sikkerhed 

for dyrene, så de ikke bliver sluset  ud/ind bare nogle få steder. 

Ps .Vi ser dagligt meget stor veksling særligt af rådyr nord/syd ved Nr. Ålumvej. 

3 

Generelt er vi meget imod det høje hegn. 

Venlig hilsen  
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Sonja og Børge Jensen 

 

Søren Jørgensen 
Hermed fremsendes høringssvar ang. Nationalpark Fussingø. (efterfølgende benævnt Nnp) 

Punkt 1. Lodsejer: 

Da jeg som lodsejer har vejret fra Nørreålumvej og ned langs diget til venstre, vil jeg være sikker på at der 

ikke opsættes hegn, og hvis der gør, at der sikres adgang på traktor.  I samme ombæring vil jeg gøre 

opmærksom på, at alle de andre lodsejere til mosehuller på Læsten siden af Tuemosen, har vejret gennem 

Tuemosen. 

 

Punkt 2. Hegn: 

Hvis der mod forventning opsættes hegn, er det meget vigtigt, at det naturlige vildt sikres fri passage. Vi 

driver jagt udenfor Nnp, og vil være kede af at skulle finde vildt hængende i hegnet hvis det evt. er blevet 

presset og ikke kunne finde vej ind i skoven. Der mangler også en plan i.fht. det dåvildt, som allerede nu 

står i området, skal det hegnes inde eller ude? 

 

Punkt 3. Shelterplads beliggenhed: 

Jeg finder det under al kritik, at man vælger at ligge en shelterplads uden for hegnet, klods op af naboer, 

som så skal døje med trafik, affald og larm. Det må simpelthen kunne gøres bedre. Jeg tænker der må være 

en beliggenhed inde i Nnp som er bedre bevendt, f.eks ved Damager hvor der i forvejen er vand, p-plads og 

bål muligheder, så holder man naboer genefri, det må være i alles interesse. 

 

Punkt 4. Dyrehold i Nnp: 

Som tidligere kvægavler med lavtliggende enge, vil jeg påpege nødvendigheden af tilsyn og behandling af 

dyrene. Der vil være hyppig forekomst af leverigter, lungeorm og andre parasitter, det vil derfor være 

nødvendigt at behandle dyrene flere gange årlig. Hvordan vil i sikre jer at dette kan lade sig gøre? Dyrene vil 

dø af mistrivsel, hvis dette ikke gøres. 

Jeg ser frem til at høre fra jer, og bekræftelse på modtaget høringssvar imødeses iøvrigt. 

Søren Jørgensen 

 

Theresa Skov Jensen 
3 høringssvar.  

Til Miljøministeriet eller hvem det må vedkomme.  

Høringssvar angående loven L 229. 
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 Budskab: Jeg ønsker, som alle andre, at styrke natur og biodiversitet. Men jeg accepterer ikke metoden, 

man har valgt at anvende. 

Vi kan som land ikke byde dyrene den tilværelse, der er lagt op til. Det er dybt uetisk og meget, meget trist. 

Et meget stor tilbageslag for dyrevelfærden. 

 Mit mål er, at politikerne vil kommunikere mere nuanceret om biodiversitet, end der gøres nu, og vil 

begrænse indhegning af natur, samt, hvis der anvendes store græssere, vil tage ansvar for at disse fodres 

om vinteren, passes og tilses og behandles af mennesker på individniveau. Dyrene skal endvidere have tillid 

til mennesker. Menneskerne, der skal passe dyrene, skal være specialister i/kompetente til dette og have 

omsorg og respekt for dyrene som en hjertesag. Samarbejdet mellem erfarne landmænd, der holder 

græssende dyr og har stor erfaring hermed, og biologerne, der taler for rewilding, skal styrkes. Der skal 

være synlig dialog, lydhørhed og respekt begge veje. 

1. Om græssere 

Heste og kvæg er græsædere. De lever af græs hele året rundt. Om vinteren af tørret græs/hø - på trods af 

at nogle biologer – udokumenteret og til meget stor forundring – siger noget andet. De bruger græsset i 

tarmene til at generere varme og spiser dermed mere græs om vinteren end om sommeren. 

Fordøjelsesmæssigt kan de ikke – til forskel fra fx hjortedyr – udnytte grene, bark, siv og andre tørre 

gevækster, der kan stå om vinteren. De udnytter det ikke, og de bryder sig heller ikke om smagen. 

En gennemsnitlig pony på den størrelse, der udsættes i rewilding-projekter, har behov for ca. 7 kg. hø pr. 

døgn om vinteren. Lidt mere, hvis der er meget koldt, da den skal generere tilsvarende mere varme. Alene 

af den grund, og når man har indgående kendskab til heste, er det fuldstændig uacceptabelt at nægte 

græsserne føde i vintermånederne fra november-marts, hvor græsset er dødt/ikke gror. Jeg ved af mere 

end 30 års erfaring, hvor meget det stresser en hest, der ikke får føde. Sult er en enorm stress-faktor for 

disse dyr, og man kan se en række adfærdsmæssige typiske træk på stress og lidelse, når de ikke har 

adgang til deres primære fødekilde. 

Heste er designet til at gå og græsse (deraf den lang hals og kroppens anatomiske design) 80% af deres 

vågne tid. 

 Endelig er en række planter giftige for græsserne. Det omfatter bl.a. gyvel og engbrandbæger. Om 

sommeren går dyrene udenom disse, da lugten holder dem væk, og de instinktivt ved, at de ikke skal spise 

dem. Men hvis dyrene mangler føde, ser man også, at nogle dyr alligevel spiser dem, hvis de bliver sultne 

og pressede nok. Der er gennem tiden en del sager med heste, der er døde af engbrandbæger-forgiftning, 

særligt når planterne har være udtørrede og dermed ikke lugter så kraftigt. 

  

Når dyr er hegnet inde, bruges de til et formål. Og når man holder dyr med et formål, er det IKKE vilde dyr, 

og bliver det heller aldrig. Dermed har man som menneske ansvaret og forpligtelsen til at passe disse dyr 

ordentligt, og ikke blot ved fx at tilse dem fra afstand på flokniveau. Man har faktisk et ansvar for, at dyrene 

er trygge ved mennesker og kan lade sig håndtere, hvis de trænger til behandling. Det er problematisk, at 

dyrene ikke kan håndteres og har tillid til mennesker. 

2. Dyrene er ikke vilde 

Der er tale om semi-vilde dyr i indhegnede rewilding-projekter: 
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1.    Et tamt dyr kan håndteres af mennesker, og er fuldstændig afhængig af mennesker. 

2.    Et vildt dyr kan ikke håndteres af mennesker, er ikke afhængig af mennesker, og kan migrere på tværs 

af geografi (landegrænser fx), såsom ulve, fugle, fisk, rotter, diverse gnavere mv. 

3.    Et semi-vildt (på engelsk semi-feral) dyr er delvist afhængig af mennesker, kan håndteres af mennesker 

på et basalt niveau, og lever vildt i et vist omfang, men uden mulighed for at migrere (dvs. indhegnet i 

større arealer). 

3. Evidens-problemet: Rewilding skaber måske (ikke) biodiversitet? 

Målet er biodiversitet. Heri synes alle parter at være enige, også jeg. 

 Metoden der pt. politisk er valgt i Danmark er rewilding-indhegninger. Der er kommunikeret en historie 

bredt til befolkningen om, at indhegninger med store græssere skal skabe mere biodiversitet, og det 

kommunikeres på en måde, så det fremstår som den eneste mulige løsning. Dette er uacceptabelt, uetisk 

og uansvarligt, og ikke mindst fagligt forkert. Befolkningen bliver misinformeret på denne måde. 

 Bent Vad Odgaard er en blandt få danske professorer, der har stor historisk viden om, hvordan 

biodiversiteten har udviklet sig over tid. Ifølge ham er der ingen evidens for, at disse indhegninger vil skabe 

øget biodiversitet. Den største biodiversitet, man har observeret historisk, fandtes i den periode, 

landbruget blev indført – i sin daværende form – for ca. 6000 år siden.  

Desuden er der ingen evidens for, at netop det ikke at fodre dyrene om vinteren, skaber (mere) 

biodiversitet. Den samme biodiversitet formodes at blive skabt ved at lade dyrene afgræsse april-oktober, 

hvilket jeg – og mange andre - ville anbefale, og hvilket man allerede gør rigtig mange steder, hvor der går 

heste privat på større naturarealer og græsser af. Om vinteren kommer de i mindre indhegninger og fodres 

med stråfoder, passes og tilses på forsvarlig og omsorgsfuld vis. 

Et godt eksempel er Koster projektet i Sverige, hvor man netop mener, at dyrene SKAL fodres om vinteren, 

og at det faktisk ifølge projektet IKKE er naturligt for området, at der går græssere, når der ikke er græs. I en 

naturlig vild verden, uden indhegning, ville dyrene være migreret til andre egne med græs. På tværs af 

geografi og landegrænser. De mener, at ved at græsserne gøder på de græstomme arealer om vinteren - 

hvilket er unaturligt - hæmmes biodiversitet rent faktisk. 

4. Økonomisk incitament til ikke at fodre 

Jeg forstår, at EU-hektarstøtte til rewilding forudsætter, at de dyr, der indgår i denne metode, ikke må 

fodres af mennesker. Der er med andre ord et økonomisk incitament til ikke at fodre dyrene, uanset hvilken 

type dyr, der udsættes. Dette bør bearbejdes på EU-niveau, da det kan afstedkomme meget uheldige 

forsøg med nødlidende dyr. Det er helt uacceptabelt, at man ikke lytter til den faglige kompetence omkring 

det dyr, man vælger at anvende. Det værste eksempel er Oostvardersplassen i Holland, hvor der i 2010 

døde omkring 3500 dyr af sult og sygdom. 

5. Eksperimenter 

Som Mols-lab selv skriver, er der tale om eksperimenter. Det gælder ikke kun Mols-lab, men alle de steder, 

hvor man påtænker at eksperimentere med store græssere, uden at passe dem forsvarligt og vinterfodre. 

Her har Hestens Værn påpeget, at der kræves tilladelse til at eksperimentere med dyr, og det har man mig 

bekendt ikke kunnet fremvise. 
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Ligeledes udruller man nu for mange hundrede millioner kroner indhegninger over hele landet med 

tusindvis af store græssere, hvor der faktisk er tale om projekter af eksperimentel karakter. Det er 

grundlæggende problematisk, og det er meget uetisk. Og det peger igen tilbage på den manglende evidens 

for at sultne, indhegnede græssere skaber mere biodiversitet. 

6. Problemer med indavl og truede racer 

Der anvendes primært exmoor-ponyer i rewilding-indhegningerne, hvor man anvender heste. Exmoor-

ponyen er en udrydningstruet race, og der arbejdes i England seriøst med at bevare racen, registrere 

dyrene og modarbejde indavl. De har en række principper omkring, hvordan hestene bør holdes – godt 

"stockmanship". I rewilding-indhegningerne arbejdes der ikke målrettet omkring indavl. Dyrene registreres 

ikke, som de skal. Der er ikke fremlagt nogen plan for, hvordan indavl seriøst og professionelt håndteres. 

Det er et massivt problem. En hoppes (hundyr) afkom kan bedække sin egen mor. Man udsatte i starten af 

projektet, 2016, én hingst til en lille flok hopper. Denne er så far til de afkom, der kom det andet år. Disse 

afkom parrer sig videre med hinanden. Og i og med racen er udrydningstruet er det endnu mere grotesk. 

Dyrene kan ikke migrere og skabe nye flokformeringer, som de kan i den vilde ikke-hegnede natur. 

Der er også bison-racer, der er udrydningstruede. Bisonbestanden i indhegningen på Bornholm, der 

ligeledes heller ikke passes på individniveau eller fodres tilstrækkeligt med stråfoder om vinteren, har ingen 

kalve fået i 2020 på 10. år! Simpelthen fordi dyrene er i så dårlig stand, at de ikke kan oppebære 

frugtbarhed. Dødelighedsprocenten her er meget høj, og der findes mig (pg dyrlæger) bekendt ikke planer 

for bekæmpelse af indavl. 

Uagtet om racen er truet eller ej, er indavl forkert og uetisk. Det er bestemt ikke at tage ansvar for de dyr, 

man har ansvar for, når man sætter dem i en indhegning. 

7. Filosofien 'ingen kontakt med mennesker' er ineffektivt og uansvarligt 

De biologer, der står bag rewilding-ideologien, udtrykker selv, at det er meget vigtigt, at dyrene IKKE har 

kontakt med mennesker. De skal være "vilde" (igen, dette "vilde" er en misforståelse og en vildledning). 

Dette er ganske uklogt, når man taler om indhegnede dyr, der skal opfylde et formål, og særligt når dyrene 

er så store, at de skal kunne håndteres af mennesker, uden man kommer til skade, hvilket kræver, de har 

en basal tillid til mennesker. Uanset hvor meget man gentager, at dyrene ikke må lide, så VIL de kommer til 

det, fordi du ikke kan komme tæt på dem, og du kan heller ikke tilset og behandle dem individuelt. Det er 

ydermere en stressfaktor for heste og kvæg, der ikke er trygge ved mennesker, når de skal være sammen 

med mennesker. Det er flugtdyr, og de vil være optagede af deres flugtmuligheder, når der er mennesker i 

nærheden, hvilket vil skabe stor vedvarende stress for dem, fordi de netop er begrænset af hegn. Det er 

ligeledes fx The Exmoor Pony Project's anbefaling, at dyrene har tillid til mennesker. 

8. De gode eksempler 

Som nævnt er Koster projektet i Sverige et rigtig godt eksempel – en god historie. Jeg vil anbefale jer at 

opsøge projektet og så vidt muligt imitere deres tilgang. 

Thy nationalpark herhjemme kan fremhæves som et andet godt eksempel. Her er et mangeårigt godt 

samarbejde mellem naturplejere og landmænd, der holder græssende dyr. Jeg vil anbefale, man opsøger 

Thy og er nysgerrig på, hvordan deres model fungerer og prøver at tage ved lære. 

9. Manglende involvering og samarbejde 
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Foreningen danske dyrlæger, Hestens Værn, Dyrenes Beskyttelse, engelske Exmoor pony project er imod 

måden, de store græssere skal holdes og forvaltes på i rewilding-indhegningerne. Dem har man ikke lyttet 

ordentligt til. De føler sig ikke ordentligt hørt i processen. 

En ret stor del af befolkningen bryder sig ikke om de mange indhegninger. Vi føler os heller ikke hørt. Jeg vil 

gerne biodiversitet og er stor naturelsker, men der ER altså noget galt med den måde, de kvæg og heste 

skal holdes på. Det er og bliver aldrig nogensinde ansvarligt eller etisk forsvarligt. Det er et skråplan af 

dimensioner. 

Dialogen bliver præget af 'dem-og-os', at man er 'hestekriger' eller 'dyreaktivist'. Nogle af de ansvarlige 

biologer starter selv denne retorik. Det er rigtigt ærgerligt, og det svækker såvel troværdighed som 

samarbejde. 

Det er et stort problem, at regeringen/miljøministeren ikke ønsker mere samarbejde og dialog og reel 

lydhørhed og brug af kompetencer fra alle dem, der anskuer rewilding anderledes. 

Det er min opfattelse, at nogle af disse biologer er ekstremt rabiate. Jeg har i en åben gruppe observeret, at 

de skriver om, at der burde ligge flere ådsler i naturen, dvs. døde dyr. Altså at man ikke fra menneskers side 

skal gå ind at fjerne døde dyr rundt omkring i naturen såvel som indhegninger. fx skal der i Dyrehaven blot 

ligge døde rådyr, der er døde af sygdom eller alderdom. Det vidner for mig om en ekstrem og fanatisk 

tilgang til verden. Det er fint, at man som privatperson kan drømme om sådanne scenarier, men sådan en 

person skal ikke rådgive en regering. 

 

10. Lovene kan fortsat ikke overholdes 

Til sidst vil jeg præcisere, at lovene – omend lempelse af dyrevelfærdsloven – Dyrevelfærdsloven samt Lov 

om hold af heste fortsat ikke er overholdt. Fx passager som "Dyrene skal huses og fodres […] skal sikres 

mod lidelse", og i Lov om hold af heste står en passage omkring lovpligtig hovpleje, der slet ikke er mulig at 

overholde, samt en lang række andre passager i de to love, kan fortsat ikke overholdes, da de forudsætter, 

at dyrene passes efter "deres instinktive behov efter seneste videnskabelige metoder" samt at dyrene har 

tillid til mennesker for at kunne opfylde disse lovkrav, da de kræver håndtering af dyret. 

Projekterne er i min optik stadigvæk ulovlige iht. dyrevelfærd. 

Jeg håber virkelig, dette høringssvar kan bidrage til at få flere nuancer ind i projekterne, og at det kan 

inspirere til at højne dyrevelfærden, sådan som jeg beskriver, den bør være. 

Relevante, faglige artikler: 

Dyrlæge Lene Kattrup om problematikkerne ved rewilding-ideologien: 

https://www.kristeligt-dagblad.dk/debatindlaeg/udsatte-husdyr-mistrives-og-doer-af-sult-det-er-

misforstaaet-lade-vaere-med-fodre 

Professor Bent Odgaard om, hvorfor rewilding er en myte og ikke er eneste metode til biodiversitet: 

https://www.tv2ostjylland.dk/oestjylland/grundlaget-for-rewilding-er-en-myte-mener-ekspert-hvorfor-

spoerger-man-ikke-mig 

Artikel i MitJagblad, der grundigt og meget fagligt dygtigt nuancerer, hvorfor rewilding er problematisk, 

bl.a. ift. indavl: 

https://www.kristeligt-dagblad.dk/debatindlaeg/udsatte-husdyr-mistrives-og-doer-af-sult-det-er-misforstaaet-lade-vaere-med-fodre
https://www.kristeligt-dagblad.dk/debatindlaeg/udsatte-husdyr-mistrives-og-doer-af-sult-det-er-misforstaaet-lade-vaere-med-fodre
https://www.tv2ostjylland.dk/oestjylland/grundlaget-for-rewilding-er-en-myte-mener-ekspert-hvorfor-spoerger-man-ikke-mig
https://www.tv2ostjylland.dk/oestjylland/grundlaget-for-rewilding-er-en-myte-mener-ekspert-hvorfor-spoerger-man-ikke-mig
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https://magasin.mitjagtblad.dk/mit-jagtblad-nr-04-21/biodiversitet-rewilding-og-andre-af-tidens-ord 

Foreningen Danske Dyrlæger, der forholder sig kritisk til rewilding-projekter med udsatte husdyr, der ikke 

fodres eller plejes ihht. loven: 

https://www.ddd.dk/nyheder-og-presse/nyheder/ddd-vi-bliver-noedt-til-at-tage-ordentligt-vare-paa-

dyrene-ogsaa-naar-vi-har-dem-i-naturprojekter/ 

Jens Kristoffersen, dyrlæge: 

Fakta om bison-projekterne, antal døde dyr, ingen kalve på 10. år: 

https://landbrugsavisen.dk/dyrl%C3%A6ge-frems%C3%A6tter-ny-kritik-af-statens-rewilding-nu-

g%C3%A6lder-det-bisonerne 

Video med interview om dødeligheden og mistrivslen samt dårligt management af kvægene i Mols: 

https://de-de.facebook.com/radio4danmark/videos/3964458580303723/ 

Jens Kristoffersen har desuden lavet opgørelser over destruerede dyr i projekterne baseret på CHR-

registret. 

Engelske horse & hound om danske rewilding-projekter 

https://secure.horseandhound.co.uk/plus/news-plus/concern-over-rewilding-project-ponies-welfare-hh-

plus-747869 

Engelske Exmoor pony project, arbejder for bevarelsen af den udrydningstruede exmoor-ponyrace, der 

anvendes i danske rewilding projekter, om deres bekymring for de danske projekter og hvordan ponyerne 

bør håndteres: https://m.facebook.com/ExmoorPonyProject/posts/4697548546926792 

Venlig hilsen 

Theresa Skov Jensen 

 
Ja, I må hører det igen og igen!  
Men synes simpelthen der er forkasteligt at udsulte tamdyr som kvæg, der i generationer har været 

afhængig af mennesker, på denne måde😓  
 
Synes det vil være fint at åbne op for større vådområder, men byg dog en bro-sti hen over området så i ikke 
tage den smukke skal fra folket 🤔  
Der er pt så mange mennesker som lige nu nyder skoven og nyder at komme til udstillinger og andet på 

slottet, men mange af disse folk vil stoppe med at komme, hvis I gennemføre det store hegn😳  
 
Mange mennesker er bange for det nysgerrig kvæg, ja, alle køer er nysgerrige af natur, hvilket jo også blev 

oplevet på en nylig skovvandring😊  
Og det er jo ikke en ubegrundet frygt, der er jo flere tilfælde af folk og dyr der er kommet til skade eller er 
døde pga. angreb fra de dyr der er udsatte 🤔 
Og man må jo indrømme at sikkerheden i Fussingø ikke er den bedste, skoven har allerede kostet 

menneskeliv i nyere tid😭  
 
Så nej tak til kæmpe hegn, udsætning af store dyr!  

https://magasin.mitjagtblad.dk/mit-jagtblad-nr-04-21/biodiversitet-rewilding-og-andre-af-tidens-ord
https://www.ddd.dk/nyheder-og-presse/nyheder/ddd-vi-bliver-noedt-til-at-tage-ordentligt-vare-paa-dyrene-ogsaa-naar-vi-har-dem-i-naturprojekter/
https://www.ddd.dk/nyheder-og-presse/nyheder/ddd-vi-bliver-noedt-til-at-tage-ordentligt-vare-paa-dyrene-ogsaa-naar-vi-har-dem-i-naturprojekter/
https://landbrugsavisen.dk/dyrl%C3%A6ge-frems%C3%A6tter-ny-kritik-af-statens-rewilding-nu-g%C3%A6lder-det-bisonerne
https://landbrugsavisen.dk/dyrl%C3%A6ge-frems%C3%A6tter-ny-kritik-af-statens-rewilding-nu-g%C3%A6lder-det-bisonerne
https://de-de.facebook.com/radio4danmark/videos/3964458580303723/
https://secure.horseandhound.co.uk/plus/news-plus/concern-over-rewilding-project-ponies-welfare-hh-plus-747869
https://secure.horseandhound.co.uk/plus/news-plus/concern-over-rewilding-project-ponies-welfare-hh-plus-747869
https://m.facebook.com/ExmoorPonyProject/posts/4697548546926792
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Ja tak til åbning af området, oprettelse af bro-stier over moseområder, opsætning af storkerede (så 

storkepar der har tjekket området bliver🤔🏼) og måske opretning af rådnekasset, udsætning af små arter 
uden hegn🤔  
 
Og kunne I overveje at undlade at nedlægge hundeskoven? Min hund elsker den og vi går der 3-4 gange om 

ugen, hvor vi ofte møde hr. egern, ser en hare eller høre smukke fugle stemmer💕 og min hund tager 

hverken egern eller fugle sig af, hr. harre smutter i skjul men hunden jagter ikke det spor 😊  
Han er mere interesseret i duften af andre hunde.  
Hilsen  
Theresa 
 

Det er utroligt hvordan man kan beslutte at ødelægge noget så smukt som en tur i Fussingø skov😓  
 
Hvad vil er kæmpe hegn og en flydespæringer gøre godt for på den fantastiske udsigt?  
Hved er det der har bestemt at hundeejere skal forvises fra skoven?? De må jo snart ikke gå nogen steder 

😓  
 
Hvad med alle de fantastiske arrangementer som årligt afholdes i skoven?? De skal nu bare vige pladsen i 
for en biodiversitet man ikke kan bevise 🤔  
 
 

Mit klare svar bliver er nej tak 😊  
Synes generelt der er for dårlig borgeindragelse og der bliver svaret med afvigende ligegyldigt svar ved 

spørgsmål😓  
 

Dette er dårligt håndteret af regeringen og af Miljøstyrelsen 😓 øv altså, I burde skamme jer.  
 
 
Theresa  
 

Thorkild Højgaard 
2 høringssvar 

Fussingø 

Bliver projektet fuldført som beskrevet, vil selv mest erfarne kvægavler få problemer med at komme i mål 

med projektet. Eksempelvis har mennesket forsøgt at styre naturen i Afrika flere gange med ørken som 

resultat. Man skal lade naturen styre sig selv, men som i Afrika kan man hjælpe den i gang igen 

(Serengeti Rules, bogen vel at mærke, ikke filmen). Bemærk at man netop fraråder hegn, da de 

begrænser muligheden for naturlig indvandring/udvandring. Fjerner man en enkelt dyregruppe, 

kan det betyde at mange andre dyr forsvinder. Så naturen skal regulere sig selv. 

I den rigtige natur, hvor dyrelivet klarer sig selv, starter livet i nedefra med de mindste enheder og opad. 

For at den tiltænkte dyrepark (Ordet NaturNationalPark bør logisk nok ikke bruges, hvis det gennemføres 

som beskrevet nu) vil kunne fungere, kræves der konstant regulering, da der vil være opsat hegn og 

naturen ikke vil kunne styre sig selv.  
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Udgangspunktet, de udsatte dyr, vil æde af det samme som de oprindelige dyr. Udgangspunktet 

bør logisk nok være hjælp til selvhjælp. 

Fodring af nogle af dyrene vil blive en nødvendighed. Det er blevet nævnt, at græsserne skal tage sig af den 

grovere kost, men de vil starte med den lette føde først og næppe efterlade noget til hjortedyrene. 

Hjortedyrene vil herefter forlade området, hvis de kan finde ud af det. Af hensyn til hjortene bør der så ikke 

være el i hegnet så de ikke vil føle sig forhindrede i at forlade området. 

I øvrigt er det fremhævet under en af vandringerne, at græsserne skulle være i stand til at tage tornede ting 

som brombærkrat, men det har jeg ikke konstateret med de nuværende dyr på det nuværende område. 

En anden ting der undrer mig meget, er at man mener tunge stykker kvæg skulle være bedre til at ælte 

jorden. Det er altså trykket pr kvadrat centimeter, der afgør hvor langt et dyr synker i. Store dyr, store klove 

og små dyr, små klove, så der vil ikke være forskel i forhold til mindre kvæg.   Hjortene vil endda nok synke 

dybere, da de er bygget til høj fart med mindre klove og slanke ben.  

Grise, som jo findes fritlevende i dansk natur, være et langt bedre dyr til at lave det arbejde man ønsker 

udført i skoven. De roder op i jorden og gnaver træ uden at skulle sulte, da det er deres natur. Det er 

ligegyldigt, om man benytter vilde eller tamme grise, men hvis publikum skal have adgang, må der bruges 

robuste tamme grise. 

Græsserne vil helt sikkert æde græsset i bund. Græsserne vil hermed æde de blomster, som mange 

insekter/sommerfugle er afhængige af. Det er jo ikke alle der lever af kvæget efterladenskaber. Padder, 

snoge og dyr, der er i det vigtige bundlag, vil ikke kunne skjule sig eller søge føde som de plejer at gøre. 

Ønsker man i øvrigt at bevare sommerarter, også andre steder, er det logik at se på naturen, som den var 

da sommerfuglene havde de bedste betingelser, ellers udrydder man dem i stedet.  

De mange tiltag i skoven med mere dødt materiale og lysninger er en god start. Men ønsker man en god 

natur, er det vigtigt naturen styrer sig selv. Man kan hjælpe naturen, men lad den styre sig selv. 

Start forfra. Behold nogle af naturplejerne til at fjerne uønsket bevoksning, de kan lave meget for de penge 

som er afsat til projektet. Ingen hegn, så indvandring og udvandring mellem mark og skov sker naturligt. 

Sæt en god gammeldags buffet til dyrene op på markerne i stedet for græs ørknerne. Læg en god 

møgdynge i lysningerne med tag over, så den ikke løber væk i regnvejr. Skab et gammeldags grutnings rum 

et par steder. Herren, som her udtaler sig på TV2OJ https://www.tv2ostjylland.dk/oestjylland/grundlaget-

for-rewilding-er-en-myte-mener-ekspert-hvorfor-spoerger-man-ikke-mig , har ret.  

Få fat i nogle gamle landmænd og lad dem fortælle, hvorledes landbruget ikke kun skaffede mad til dyrene 

på gården, men også til utallige dyr i oplandet. Før det industrialiserede landbrug og før man begyndte at 

bruge gift til bekæmpelse af insekter, mus og rotter. En god stor gård med kvæg, grise, høns og heste 

producerede flere millioner stykker insekter, biller og  andet småkravl om året. I løbet af et år gav gården 

plads til langt over 1.000 mus og rotte plus utallige dyr på marken. Der var en stor buffet på marken med de 

varierende afgrøder og en udvidet i køkkenhaverne, som oftest fyldte langt mere end en stor villagrund. For 

mig virker det som om alt dette er glemt og det beviser, man kan læse sig til viden, men man skal have 

erfaring for at kunne bruge den viden.  

Husk, skulle I finde på at lave det nuværende projekt med hegn i søen, så må hegnet ikke indeholde 

plastic og nylon. 

Thorkild Højgaard 

https://www.tv2ostjylland.dk/oestjylland/grundlaget-for-rewilding-er-en-myte-mener-ekspert-hvorfor-spoerger-man-ikke-mig
https://www.tv2ostjylland.dk/oestjylland/grundlaget-for-rewilding-er-en-myte-mener-ekspert-hvorfor-spoerger-man-ikke-mig
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Jeg er kommet i Fussingø og Ebeltoft/Mols i over 40 år og for en god ordens skyld vil jeg pointere, at jeg 

ikke har noget at udsætte på de dyrearter, der vil blive bragt til Fussingø. Det er måden de vil blive brugt på. 

Jeg var da også positiv over for forslaget om ”Rewilding” af Fussingø i starten, selvom jeg ikke brød mig om 

udtrykket, men det dækker jo ret godt. Dyr, der ikke er hjemmehørende i dansk natur spærret inde bag 

hegn og med halsbånd, det er jo ligesom Reepark, så det passer ret godt. 

Modsat passer udtrykket Naturnationalpark ikke. Da dyrene vil være spærret inde bag hegn og området vil 

fungere som kvægbrug, må ordet dyrepark eller landbrug være mere korrekt. 

Buzzwordet biodiversitet bliver brugt til at hype projektet. Men for at man kan få den rette balance i 

naturen skal det være muligt for dyrene at vandre ind og ud af området. Det gælder alle dyr, specielt 

rovdyr/ådselædere. Det er ikke altid til at forudse, hvilke dyr der er Keystone dyr (Dyr der ikke kan 

undværes: Serengeti Rules, bog af Sean B. Carroll, der fortæller om 5 videnskabsmænds opdagelser) og 

hvad der sker hvis de bliver fjernet.  

Da der har været drevet skovdrift i området, er området stadig præget af den aktivitet. Ved at hegne 

området ind og sætte dyr ind, som ikke hører til i den danske natur, vil det igen være mennesket som 

forsøger at bestemmer over slutresultatet og ikke naturen, ergo er vi ikke kommet længere. Det giver 

måske bedre biodiversitet, men den kan altså skaffes for langt mindre end 30 millioner, bare ikke så hurtigt. 

Ved mange af de nye nationalparker er det jo bare at finde ud af, hvornår den enkelte truede dyreart var på 

sit højeste og så vende tilbage til det tidspunkt. 

Hundeejere, hesteejere, MTB og andre grupper er bange for det kommer til at påvirke deres aktiviteter i 

skoven. 

Ja, for mennesket/hundene/hestene/cyklerne ser det ikke galt ud. Halvdelen af skoven vil være som før i 

tiden og så vil vi være begrænset i den anden halvdel. 

Men det bliver værre for de hjemmehørende naturlige dyr. De nye dyr er kendt for deres robuste appetit, 

som gør de kan tåle en hård kost. Vi kender fra Mols området, at de får mindst mulig plads, for de også 

tager buske og små træer. De dyr, der deler kostplan med grovæderne, vil blive udkonkurreret, da de ikke 

tåler den hårde kost. De er spærret inde bag hegn og vil få svært ved at udslippe. Så de vil komme til at 

betale den ultimative pris med deres liv.   

Det giver bedre mening at bruge de fremmede dyr ved Vestkysten og andre steder, hvor der er bevoksning 

danske dyr ikke kan tåle. 

Jeg finder det underligt at de røde partier som går ind for dyre velfærd er med i aftale kredsen. 

Lad os få en naturnationalpark, som vi kan være stolte af, i stedet for et ekstra landbrug. 

 

En anden ting, hvorfor skal man være Facebook bruger for at deltage i mødet den 3. maj?  

Thorkild Højgaard 
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Torben Himmelstrup & nærmeste naboer til Fussing Skov 
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Tove Jensen & John Ahm 

Høringssvar NNP Fussingø  

Indsendere af dette høringssvar er Tove Jensen og John Ahm, Viborgvej 343, 8920 Randers NV.  
Vi er naboer til Fussingøskov og vores have støder direkte op til skoven. Desuden har vi jorde 
direkte langs fælles skel. Alt i alt har vi cirka 1 km fælles skel til den kommende NNP. Vi bruger 
skoven på daglig basis til gå og løbeture med vores hunde. Vores jorde er under drift som 
landbrugsjord, og vi modtager også hektarstøtte på jorden. Netop den dejlig natur i vores område 
og adgangen til Fussingøskov er en af hovedårsagerne til at vi netop har valgt at bosætte os her. 
Dette er vi naturligvis yderst bekymrede for i om det bliver ødelagt i den kommende NNP.  
Desuden er vi aktive instruktører i Spaniel Klubben region Østjylland og har derigennem mange 
gange brugt skoven til både afholdelse af hundetræning, jagtprøver og større 
hundearrangementer. Især hundeskoven med adgang til vand, har vi brugt flittigt både til træning 
og prøver.  
Strukturen i dette høringssvar er baseret på tre forskellige prioriterede scenarier som vi har sat op, 
benævnt 1, 2 og 3. Hvilket naturligvis skal forstås på den måde at vi har 1. scenario som mest 
ønskede.  

 
1 Scenario  
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1.1 Intet hegn  
Helt grundlæggende er vi store modstandere af at vildtets frie bevægelighed fjernes ved at sætte 
hegn op, samtidigt med at der udsættes tamdyr som stude. Udsætning af fx stude vil udgøre en 
øget risiko for farlige situationer for de mennesker der færdes i indhegningen, særligt for 
hundeluftere, børn og ældre/handicappede.  
Det vil ikke være muligt hurtigt at komme ud af en indhegning ved farlige og utrygge situationer. Jf. 
Peter Brostrøm skal man selv orientere sig om hvor låger og udgange er, inden man går ind i 
indhegningen, enten via skiltning uden for hegnet, eller evt. via et elektronisk medie. Dette er ikke 
let for besøgende som ikke kender til om skoven, og hvor mange børn og ældre vil være i stand til 
dette?  
Eksempelvis ulykken på Helgenæs, hvor en dame på 67 år kom på intensiv efter at være blevet 
trampet ned af naturpleje kvæg. Dette vil også kunne opstå hvis hegnet omkring NNP fastholdes 
og der vil være en betydelig risiko for borgere, grupper og det organiserede foreningslivs 
aktiviteter.  
Eksemplet fra Helgenæs viser tydeligt, at en gåtur med familien hurtigt kan udvikle sig til en 
livstruende situation, og at ingen i efterspillet vil tage ansvar. Den forulykkede kvinde vurderes af 
Naturstyrelsens jurister til selv at være en del af skylden for ulykken, og Naturstyrelsen har afvist at 
kunne holdes erstatningsansvarlig.  
Fussingø er et skovområde med dårlig sigtbarhed på grund af bevoksning, løv mv. Den dårlige 
sigtbarhed vil uvægerligt resultere i pludseligt opståede situationer, hvor besøgende uforvarende fx 
i løb, eller på cykel vil kunne stå midt i en flok af udsatte husdyr – med farlige situationer til følge.  

 
side 26  
Ovenstående udklip fra projektoplægget rummer flere grunde til stor bekymring. For det første er 
det et ubegrundet og usandt postulat at der ikke er en naturlig forekomst af store hjortearter. Dette 
er veldokumenteret af mange beboer i og ved Fussingøskoven igennem et halvt år med fotos af 
kronvildt og dåvildt i og ved skoven. Senest er på Ålumsiden set en rudel på + 20 kronhjorte, og 
dertil kommer naturligvis et stort antal hinder og kalve. Tilsvarende der fotos af dåvildt fra flere 
steder i skoven.  
For det andet er der en yderst fin rådyrbestand i skoven, som også er meget veldokumenteret af 
mange beboer. Som skelnabo og daglige brugere af skoven, er vi dagligt vidne til råvildt både på 
vores egne jorde og i skoven. Der nævnes desuden flere gange i projektoplægget en bestand på 
35 stk. råvildt. På hvilken måde er denne bestand opgjort/optalt? Vi sætter stort spørgsmålstegn 
ved rigtigheden af denne påstand.  
Uanset om der etableres råvildtsluser, som i praksis meget sjældent benyttes (hvorfor de f.eks. 
Ikke længere anvendes i lignende projekter i Skotland), vil der formentlig efter hegnsopsætning 
være en mindre bestand af vilde rådyr inde i hegnet (de fleste dyr vil formentlig flygte under 
hegnsopsætningen). Problemet er imidlertid, at råvildt efter dansk lovgivning ikke må holdes under 
hegn.  
Afslutningsvis mener vi at hele projektoplægget savner et ordentligt underbygget fagligt grundlag i 
forhold til at det skaber øget biodiversitet at indhegne området og udsætte store græssere.  
Summa summarium ønsker vi fri og vild natur uden hegn og udsætning af dyr.  

 
1.2 Garanti for sikring af vores jord mod oversvømmelse  
Det store fokus i NNP på genskabelse af naturlig hydrologi bekymrer os meget, da vores jorde liger 
ned til ådalen mod Skals å. Ifølge udklippet herunder beskrives hydrologiprojektet som høj prioritet. 
Dette støttes af at ordet hydrologi nævnes 41 gange i projektbeskrivelsen.  
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side 37  
Vi er stærkt bekymrede for udførelsen af hydrologiprojekterne der omfatter ødelæggelse af 
dæmninger, grøfter og dræn samt studenes påvirkning af øvrige kanaler, vil give øget vand på 
vores jord og dermed forhindre os i at drive landbrug på vores jorde på grund af dette.  

 
side 47  
Her gør vi opmærksom på at vi netop har jorde, som ligger i de arealer, der i projektforslaget 
beskrives som smeltevandslavninger hvor vandet samles. (Se citatet herunder).  

 
side 47  
Som det fremgår af ovenstående to citater, er det er tydeligt at genskabelsen af naturlig hydrologi, 
dels er en vital del af projektet og dels udgør en betydelig risiko for os med hensyn til øget 
vandstand på vores jord og dermed forhindrer os i at passe vores marker.  
Vi frygter med etablering af NNP Fussingø, at vi ikke længere vil være i stand til at slå græs på 
vores tilstødende jorde på grund af indtrængende vand skabt af naturnationalparkens 
hydrologiprojekt.  
For at sikre at vi ikke lider skade er det derfor yderst vigtigt at skelgrøften mellem vores jorde og 
naturnationalparken vedligeholdes kontinuerligt, så vi ikke påvirkes negativt af ændringerne i NNP 
Fussingø.  
Hvordan sikres det at vi som naboer holdes skadefrie? Hvilken garanti har vi for at vi kan fortsætte 
med at drive vores jord på sammen måde som tidligere?  

 
1.3 Sikring af veje, stier og adgang til skoven  
Som meget aktive og daglige brugere af Fussingøskov ønsker vi at fortsætte med at have samme 
muligheder som vi har i dag, som det også er skrevet i projektforslaget, se fx nedenfor:  

 
side 30  
Vi ser en løbende systematisk vedligeholdelse af veje og stier som et must for at sikre at der 
fortsat er samme adgang for brugerne som der mange gange nævnes i projektoplægget. 
Manglende vedligehold vil have stor påvirkning af den reelle adgang og brug af NNP for alle med 
især handicappede og fodgængere med barnevogn.  
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side 30  
Vi er meget bekymrede for om dette rent faktisk vil blive virkelighed (ovenstående citat). Især set i 
betragtning af ønsket om ændring af hydrologiske forhold, der vil lægge et øget pres på veje og 
stier og derfor kræve markant mere vedligehold end i dag.  

side 31  
Ovenstående citat fra projektforslaget, bestyrker os yderligere i vores bekymring om hvorvidt der vil 
være en reel mulighed for at færdes i NNP Fussingø i fremtiden. Vi mener at det er helt 
uacceptabelt, hvis det kommer til at vise sig at mange stier og veje bliver i så dårlig stand at de 
bliver hæmmende for brugeradgang og aktiviteter. Projektforslaget mangler i den grad en 
specificering af hvilke stier og veje som sikres ordentligt vedligeholdte og er farbare året rundt.  
Allerede på nuværende tidspunkt ses det, at der fra naturstyrelsens side sjuskes med vedligehold 
af stier i Fussingøskov. Alene i vores ”nærområde”, er der to gode eksempler på manglende/dårligt 
vedligeholdte stier. Det første eksempel er den sti som er markeret med en blå streg på kortet fra 
projektforslaget, hvor der også er en stilåge vist som adgang til NNP.  

 
Denne ”blå sti” er på nuværende tidspunkt i utrolig dårlig stand, samtidig med at overgangen over 
grøften, der fører ind på den ”blå sti” er styrtet sammen. Nedenfor er der billeder af den ”blå sti”, 
hvor man tydeligt kan se den mangelfulde vedligeholdelse.  
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Den ”blå sti”, taget 23-06-2021  
 
Et andet eksempel er den sti i Hesselbjergskov, markeret med en gul cirkel på kortet herover. 
Denne sti er ikke blevet vedligehold i årevis, der er mange af væltede træer og den er i praksis ikke 
på nogen måde farbar. I projektforslaget indgår denne sti i en ”ny lang vandrerute”.  
Begge eksempler kan ikke være rimelige i forhold til at man ønsker brugeradgang til NNP.  
Hvordan hænger det sammen med den utrolig dårlige beskaffenhed på nuværende tidspunkt? Vil 
disse stier bliver renoveret og vedligeholdt i fremtiden? Og hvordan sikres en løbende vedligehold 
af veje og stier?  
 

1.4 Brugeraktiviteter  
Rigtigt mange mennesker vil have en stor frygt for at gå ind i indhegninger med store græssere. De 
som tør passere hegnene, hvis de da ellers har mulighed herfor, vil oftest ikke vide hvordan de 
skal begå sig blandt de udsatte dyr. Det at de fremover vil blive mødt af skilte, med adgang på eget 
ansvar, regler for hvordan du opfører dig korrekt, hegn og låger, vil for mange menneskers 
vedkomne få dem til at stoppe op, og genoverveje om de nu tør/skal gå ind til 500-800 kg. tunge 
dyr. Som daglige brugere af skoven, er vi vant til at vi trygt og sikkert kan færdes rundt i 
størsteparten af skoven, uden at skulle have øje på diverse mulige faretruende episoder, der kan 
opstå lige om hjørnet, hvis der pludselig står nogle store dyr foran os. Mange daglige brugere 
kommer jo netop i skoven for at lade skuldrene falde ned, pulsen falde til ro, freden sænke sig, og 
ikke mindst for at lade tankerne flyve. Pludseligt, at stå foran et stort dyr, vil helt sikkert give 
adreannalin – ingen tvivl om det, men også frygt, nervøsitet og måske en uheldig adfærd, da de jo 
ikke selv vælger dette møde!  
Særligt som hundeejere, vil vi ikke længere turde at gå tur i skoven, hvis der sættes stude mm. ud. 
I fremtiden, vil vi skulle sætte os i bilen og køre væk fra Fussingø, hver gang vi skal lufte vores 
hunde. Det er vi simpelthen utroligt kede af og vi mener ikke at det kan være rigtigt at man på 
måde ”lægger ansvaret fra sig” og gør det potentielt yderst farligt at lufte sin hund i Fussingø.  

 
2 Scenario  
I 2. scenario vil vi foreslå en alternativ hegnsplacering, af flere årsager som uddybes herunder. 
Samtidigt med at vi under 2. scenario fastholder vores krav om en garanti for at der i projektet er 
en sikring af vores jord mod oversvømmelse (se 1.2). Desuden fastholder vi i 2. scenario vores 
ønske om samme grad af vedligeholdelse samt adgang til skoven som uden indhegning (se 1.3).  

 
2.1 Alternativ hegnsplacering  
Hvis der partout skal sættes hegn op om NNP vil vi gerne foreslå en alternativ placering af hegnet 
ved Hesselbjergskov. Et forslag der har store fordele både for os brugere men også for 
Naturstyrelsen/NNP. Vores forslag er at hegn og planlagte nye sti (langs fattigmarken) er trukket 
tilbage til den grusvej der går forbi Grovebakkevej 8, 8920 Randers NV. Vores forslag til 
hegnslinjen er markeret med sort på nedenstående billede.  
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På den måde kan den allerede eksisterende grusvej anvendes af brugere, der ikke ønsker at 
bevæge sig indenfor indhegningen, og man kan tilgå grusvejen fra Viborgvej. Ligeledes vil der 
være let adgang til vedligehold af hegn samt tilsyn med de udsatte dyr.  
Fordelene for NNP ved denne løsning er mange:  

• Det er lettere og billigere at sætte hegn op på denne strækning end langs grøften hele 
vejen ned til Skals å (som vist i projektforslaget)  

• Der skal ikke sættes hegn op i vådområder (særligt ned mod Skals å vil hegnsopsætning 
blive meget dyrt og vanskeligt, omend umuligt)  

• Der skal ikke etableres sti i vådområder  

• Det er let at inspicere og vedligeholde hegnet fra grusvejen  

• Det er meget lettere at vedligeholde den allerede eksisterende grusvej end etablere en ny 
sti  

• Der skal ikke etableres ny sti på ydersiden af hegnet, da den eksisterende grusvej kan 
anvendes af brugere der ikke ønsker at gå ind i NNP.  

 
Fordelene for brugerne:  

• Brugerne kan bruge den allerede kendte sti (tidligere benævn den ”blå sti” se kortet side 5 i 
dette hørringsvar) for at komme fra Viborgvej til Grovebakkevej  

• Grusvejen er allerede handicapvenlig  

• Grusvejen er robust og ligger i et betydeligt tørre område og derfor mindre påvirket af vand  
 
Samlet set vil dette være en god og økonomisk løsning for NNP, både i forhold til etablering og 
vedligehold. Derudover vil der være mange brugere som trygt kan fortsætte med at færdes i 
skoven udenfor hegnet.  
 

2.1.1 Intet elektrisk hegn på ydersiden  
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Side 28-29 
 
Ovenstående citater specificerer el tråde på den indvendige side samt en tråd på ydersiden.  
Vi ønsker ikke el-tråde på ydersiden af hegnet.  
El-tråde på yderside har flere ulemper:  

• Børn kan komme til at røre ved det  

• Hunde kan komme til at røre ved det  

• Der er risiko for at rådyr og hjorte kan sidde fast i det  
 
Alt i alt reducerer det naturoplevelsen væsentligt hvis man skal gå op passe på at undgå et hegn 
med strøm i, mens man går uden for NNP.  
 

2.1.2 Hundeskoven udenfor hegnet  
Da det i dag ikke er lovligt at gå løs med sin hund, er hundeskove vigtigere en nogensinde.  
Den allerede eksisterende hundeskov i Sønderskoven skal bibeholdes hvor den ligger og hegnes 
udenfor NNP. Alternativt hegnes på samme måde som badepladsen ved søen, der også ligger 
inden for NNP.  

 
Side 29 
 
Grunden til at vi ønsker at bevare den nuværende hundeskov er at det er en unik mulighed for at 
tilgå søen med løs hund. På grund af hundeloven er der ikke mange steder hvor det er muligt.  
Desuden ønsker vi både som hundeejere og i forbindelse med vores virke som instruktører i 
Spaniel Klubben region Østjylland, at den nuværende hundeskov i Sønderskoven bevares som 
den er. Den har en helt unik placering ned til søen, hvor der er mulighed for at hundene kan 
komme i vandet. Både i forhold til rekreativ badning for hundene, men også i forhold til afholdelse 
af prøver, hvor der indgår vandarbejde. Den mulighed mister vi ved flytning af hundeskoven til 
Udskovene.  
Et alternativ til at flytte hundeskoven, er at indhegne (frahegne) den eksisterende hundeskov på 
samme måde som det gøres ved badeplads som beskrevet i nedenstående citat.  
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Side 29 
 

3 Scenario  
I 3. scenario vil vi kommentere hegnets placeringen i projektforslaget med udgangspunkt i at vi 
som skelnaboer vil have cirka 1 km hegn langs vores jorde. Desuden vil vi kommentere den nye sti 
langs skel som også er nævnt i projektforslaget.  
Samtidigt med at vi under 3. scenario fastholder vores krav om en garanti for at der i projektet er 
en sikring af vores jord mod oversvømmelse (se 1.2). Desuden at vi i 3. scenario stadig fastholder 
vores ønske om samme grad af vedligeholdelse samt adgang til skoven som uden indhegning (se 
1.3).  
 

3.1 Placering af hegn i forhold til fælles skel  
Vi ønsker hegn der som minimum er placeret i så stor afstand til skelgrøft, at der er mulighed for 
vedligehold af skelgrøft med maskiner fra NNP’s side af skel. Det er nødvendigt at vedligeholde fra 
denne side, fordi der på den anden side af grøften ligger et fredet dige der forhindrer adgang til 
skelgrøften. Derfor er der kun adgang til grøften fra NNP’s side. Der skal derfor være plads til at 
vedligeholde grøften med maskine fra denne side.  
For at der skal være plads til vedligehold af skelgrøft og sti ønsker vi hegnet trukket så langt tilbage 
at hverken sti eller hegn er synlig fra vores jord.  
Naturligvis ønsker vi intet elektrisk hegn på ydersiden af hegnet med samme begrundelse som 
tidligere nævnt (se 2.1.1)  

 
3.2 Etablering af sti langs fælles skel  
I følge nedenstående citat fra projektforslaget kommer der en sti på ydersiden af hegnet. Stien 
forbinder Viborgvej med Grovebakkevej.  

 
Side 31 
 
Vi bifalder i den grad planen om en udvendig sti, men ønsker naturligvis en ordentligt anlagt sti, der 
bliver vedligeholdt, så den er farbar for brugerne året rundt.  
På grund af frygt for indbliksgener i vores have, ønsker vi stien trukket så langt væk fra skel at vi 
ikke kan se brugerne når de benytter stien.  
Der beskrives intet sted i projektforslaget, hvordan denne sti anlægges eller vedligeholdes.  
Området hvor nævnte sti tænkes placeret er ikke let tilgængelig på grund af væltede træer og våde 
områder. Det er et område af skoven, der har ligget urørt hen i årevis. Uden sti-
anlæggelsesarbejde og regelmæssigt vedligehold, vil stien hurtigt blive uanvendelig og miste sin 
funktion og dermed brugernes reelle mulighed for benyttelse. 
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4 Vores overordnede indtryk af processen  
Overordnet set er vi særdeles skuffet over den manglende naboinddragelse i udformningen af 
projektet NNP Fussingø. Der har ikke været nogen form for demokratisk proces på dette område i 
forhold til os naboer. Vi finder det dybt urimeligt at vi som naboer, der bliver direkte berørt af 
projektet, ikke har anden indflydelsesmulighed end at sende et høringssvar lige som resten af 
Danmarks befolkning, der ikke på samme måde direkte berøres som vi gør.  
I forbindelse med at vi har talt med andre naboer til NNP, kom det frem at der var naboer der ikke 
vidste at de ville få et højt hegn tæt ved skel.  
Naturstyrelsens håndtering af projektets naboer er dybt kritisabelt. Den første henvendelse fra 
naturstyrelsen var invitation til informationsmøder efter høring er igangsat samt at disse møder 
blev afholdelse uden dagsorden.  
At holde møder uden dagsorden gør det uklart hvad der skal tales om og gør det derfor umuligt at 
forberede sig til. Det er uklart hvornår i processen, hvilke beslutninger tages, og dermed hvornår 
delelementerne skal drøftes og det gør processen fremstår meget lidt transparent.  
Det ovenstående kan efterlade det indtryk at Naturstyrelsen faktisk overhovedet ikke ønsker reel 
dialog med de naboer der bliver berørt af projektet.  
Efter denne hørringsperiode, ser vi i den grad frem til en ordentlig og saglig reel inddragelse af alle berørte 

naboer til NNP Fussingø. Vi ser frem til jeres invitation. 

 

Ulrik Hedegaard 
Hermed fremsendes høringssvar ved NNP park i Fussingø og generelt set.  

Jeg er imod Hegning af de nye områder.  

Man kan ikke lave vild natur med dyr under hegn. Især ikke med dyr der ikke vildt forefindes i dansk natur. 

Dyr under hegn er 100 % lig med dyrepark.  

Ved at hegne området ind fratager i det tamme dyr deres frihed til at finde den nødvendige føde, og i 

afskærmer de ville dyr i at færdes frit, hvor de ellers har færdes i århundrede.  

De vilde dyr, der er med til at forme den danske natur, får ingen mulighed for frit at færdes hvor de gennem 

generationer har færdes. Det ligger i deres DNA hvor de kan gå. Det gælder bøde råvildt, kronvildt, dåvildt 

og Sika. Specielt i Fussingø er der meget råvildt og kronvildt.  

Især kronvildtet har meget gamle trækruter, mam mener går helt tilbage til urtiden. Det er bl.a. derfor man 

altid ser råvildt og kronvildt ligge forenet på motorvejen de samme steder. De krydser altid der hvor de har 

lært det. De benytter ikke vildtpassagerne over eller under en motorvej, ligesom de heller ikke benytter de 

sluser I snakker om. Det har aldrig virket. Det har ingen evidens for. Det bliver lavet for at man kan sige der 

er fri adgang, men hvad hjælper det hvis det ikke virker? 

Alt dette gør at I skaber kunstig menneskeskabt natur. Her bliver jeg nødt til at pointere at der hvor naturen 

altid har haft det værst, er der hvor mennesker blander sig.  

Lad nu naturen udvikle sig i parkerne. Lad det hele passe sig selv, og kun have det tilladt at færdes på 

vejene og stierne. Så får I den bedste og flotteste natur.  
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Når man vælger at hegne dyr, så har vi også jf. dyrevelfærdsloven, et kæmpe ansvar. Man skal tilse dyrene 

minimum en gang dagligt, og sikre sig de har det godt. De skal være velnærede og er de syge skal de 

behandles. Det siger sig selv at vi har ansvaret for de dyr vi hegner, og det skal simpelthen have de bedste 

vilkår dyr kan få i fangeskab. Det må og skal gælde fremadrettet. Det kan ikke passe at dyrevelfærd skal 

tilsidesættes for at få EU tilskud, for at fremme en påstået biodiversitet, for at man overfor andre EU lande 

kan forestå som et godt eksempel. ( et eksempel på dyremishandling???) det er ren skrivebords biologi, og 

stemmepolitik.  

Hvis dyrevelfærden skal lempes her, så må det gælde for al dyrehold i Danmark. Så skal det samme gælde 

for landmandens køer, grise, får, kyllinger, heste mv. sikke et ramaskrig det vil give, hvis det bliver tilfældet. 

Dog tror jeg ikke landmanden vil gøre dette, da de for længst har fundet ud af dyr der har det godt, 

producerer bedst. Dyrevelfærd ligger i toppen af landmandens bevidsthed……det kunne I lære noget af.  

Hvordan kan I finde på at stemme for mindre dyrevelfærd, og fjerne muligheden format naturen kan 

udvikle sig inden retning den selv ønsker? Er det ikke lige præcis det I skal kæmpe for? Lige nu er I ved at 

modsige jer selv.  

Det lader faktisk til i blot er med på ideen for at lave det jeg kalder klister…… klister der fastholder jer I jeres 

stol. Klister der kan sørge for I har lavet arbejde til jer selv, så I er sikre på at I fortsat kan beholde jeres 

arbejde. Hvis I vedtager dette i sit fulde, bliver jeg nødt til at pointere at I ikke er værdige til at besidde det 

job I har, hvor I skal varetage naturens interesser.  

 

Skov må ikke hegnes hvis den er større en 5 ha, men det kan I sjovt nok også få lov til.  

At I kan ændre lovgivning på dette punkt, forstår jeg slet ikke. Det ville en privatperson ALDRIG få lov til. 

Det er grundlæggende forkert, og ved at gøre dette, så glemmer i også en meget vigtig ting. Hvad sker der 

med værdien på de ejendomme der ligger op til Skovområdet og naturen, når I sætter hegn. Der er flere 

ejendomme der har udsigt til skovbrynet, eller ejer jorden der grænser op hertil. Med et hegn fjerner i de 

vilde dyrs færden her, så den herlighedsværdi en ejendom har, ved at man kan nyde den FRI natur og nyde 

råvildtet og kronvildtet trække ud og ind ad skoven for at æde. Ja den forsvinder.  

Havde det været mig der ejede en ejendom op til området, ville den i mine øjne falde markant i værdi. Både 

som naturelsker og som jæger har det en kæmpe betydning.  

At have muligheden for at gå på jagt i et område som dette, er et stort aktiv salgsmæssige. Det har en stor 

indflydelse for salgsprisen og salgsmulighederne for disse ejendomme.  

Det gælder uanset om man kun kigger på vildtet, eller om man er jæger og har interesse i at nedlægge 

vildtet.  

Hvis I hegner området, stopper i den daglige trafik af det større vildt, hvilket ændrer naturen for de 

ejendommen der ligger som nabo til området. De er vandt til at kigge på det hver dag, og det har en 

kæmpe herlighedsværdi. Hvem skal betale for den går tabt?  

I fratager faktisk naboerne til området deres ejendomsret. Det bør de alle kompenseres for.  
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Jeg kender ingen af de mennesker der bor nabo til området, og har ingen aktier i det, men som lokal 

ejendomsmægler, ved jeg det betyder meget for salgsprisen og muligheden for at finde købere til disse 

ejendomme, hvis I fratager dem deres natur og muligheder.  

Jeg benytter ikke engang Fussingø ret meget, men benytter naturen så meget jeg kan. Det er min baggrund 

for at stoppe dette nonsens og gøre indsigelse imod det.  

Det er i min verden en fadæse af værste skuffe.  

 I lovliggør dårligere dyrevelfærd. 
 I laver kunstig natur. 
 I laver en dyrepark og ikke en nationalpark. 
 I har ikke lyttet til de rigtige eksperter på området. 
 I gør det for at få tilskud fra EU 
 I gør det på grundlag af udokumenterede påstande 
 I fratager naboerne deres ejendomsret og ret til fri natur 
 I værdiforringer naboernes ejendomme 

-og meget, meget mere.  

I burde skamme jer. At kæmpe for miljøet og så spille fallit.  

Der er vist ingen hos jer der er opgaven voksen. I hvert fald tør ingen åbenbart sige fra.  

Mine børn på 4 og 6 år kunne forvalte naturen bedre end jer, og jeg er meget bekymret for den “natur” I vil 

pådutte dem, og lære dem er rigtig natur.  

Med venlig hilsen 
 
Ulrik Hedegaard 
Ejendomsmægler og certificeret køberrådgiver, MDE 
 

Ulrik Johansen 
Selvom det jo er vedtaget at der skal hegnes ind omkring Fussingø på trods af modstanden fra brugerne, vil 

jeg da hermed give mit besyv med. I disse corona tider har alle vore statsskove været besøgt flittigt af alle 

mulige gæster. Mange til fods men også løb og cykling er populært. At sætte hegn op vil betyde at dem der 

dyrker deres sport i naturen vil blive forvist, hvilket vil enten øge presset andre steder eller også få folk til 

helt at droppe motionen. For eksempel er de fleste orienteringsklubber afhængige af at kunne komme i en 

statsskov. Uden den adgang er det slut med sporten i Danmark og man taber et par tusinde unge der ikke 

trives ved holdspil eller indendørsport. Det ansvar ligger på jeres skuldre. 

Så derfor...lad være med at sætte hegn op i nnp. 

 

Foreninger og virksomheder 

Brugerlaug Fussingø 
Vedr. Høring om projektforslag vedr. Etablering af Naturnationalpark Fussingø  
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Brugerlaug Fussingø består i skrivende stund af mere end 1300 medlemmer, og vi vokser fortsat dag for 

dag.  

Vi arbejder for størst mulig reel adgang for alle aktive brugere og friluftsliv i Fussingø efter udpegelsen til 

Naturnationalpark.  

Vi er et Brugerlaug som opstod i september 2020, grundet vores store uvished om fortsat sikker og reel 

adgang i den planlagte Naturnationalpark.  

Vi repræsenterer de fleste brugere af skoven i vores medlemsskare. 

Eks. MTB, Ryttere, hestevogne/kuske, hundeluftere, hundetrænere, almindelige familier på skovtur, løbere, 

orienteringsløbere, spejdere, jægere osv. osv. - så vi favner rigtigt bredt. 

 

Med afsæt i vores bekymringer for den sikre og uhindrede adgang til den planlagte naturnationalpark, har 

vi en række kommentarer til det forslåede projektforslag Fussingø.   

Loven er vedtaget så der nu er frit lejde for regeringen og ikke mindst Naturstyrelsen til at gennemtrumfe 

en dyrepark med 2,5 meter høje hegn om 570 HA af Fussingø. 

Dette sker på trods af, at de førende forskere anbefaler et minimumsareal på 1000 HA og flere sætter 

spørgsmålstegn ved de høje hegn, som hindrer vildtets frie bevægelighed! 

Fussingø er eneste større offentligt ejede skovområde i nærheden af Randers og må derfor betegnes som 

bynær skov, og alligevel vælger I at presse store dele af friluftslivet ud i udeskovene, med de konsekvenser 

det giver for øget pres på det område! 

 

 

Brugerinddragelse  

Demokrati bygger på gensidig inddragelse og lytten. Naturstyrelsen vil slet ikke se Brugerlaugets forslag til 

mulig alternativ indhegning. En reel brugerinddragelse bygger på gensidig respekt og ansvarlighed, hvad vi 

ikke føler har været til stede i dette forløb. 

Vi føler os tromlet, foregøglet, og forsøgt spist af med de samme stereotype autosvar, uanset hvor vi har 

henvendt os og hvilke spørgsmål vi har stillet, og vi føler ikke vi har modtaget ordentlige og brugbare svar. 

    

Valg af dyr 

Det er bestemt at der skal udsættes Stude samt Kronvildt, som forudsætter et højt massivt strømførende 

hegn. Hvem har taget denne beslutning og med hvilken begrundelse? 

Det vil ikke være muligt hurtigt at komme ud af disse indhegninger ved farlige og utrygge episoder. Jf. Peter 

Brostrøm skal man selv orientere sig om hvor låger og udgange er, INDEN man går ind i indhegningen, 

enten via skiltning uden for hegnet, eller evt. via et elektronisk medie. Dette er ikke let for besøgende som 

ikke kender til om skoven, og hvor mange børn og ældre vil være i stand til dette? 

 

De eksisterende Krondyr og råvildt som er observeret i udkanten af skoven – har ingen ro til at komme ind i 

skoven – men det planlagte indhegnede kronvildt vil stresses af mange friluftsbrugere og turister og dette 

er jf. Peter Brostrøm præmissen som vi må acceptere. 
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Ovennævnte præmis samt udgangspunktet om ikke at fodre på dyrene – vil ikke være dyreetisk ok!  

 

Skovvandring Fussingø  

 

Ved skovvandringen i Fussingø den 02.06.2021, så vi TYDELIGT hvor de fem 800 kg. store stude, som jf. 

Peter Brostrøm IKKE er opsøgende eller nysgerrige på mennesker, pludselig kom løbende ned mod os og 

dansede rundt om os, så folk måtte hoppe over hegnet eller skynde sig igennem lågen i sikkerhed. Dette vil 

ikke være muligt med et 2-2,5 meter højt massivt hegn og kan ende fatalt!  

 

Ansvarsforhold og skiltning 

Der bør foreligge en afklaring af ansvarsforholdet vedr. eventuelle skader, der bliver forvoldt på gæsterne i 

det enkelte område af de udsatte dyr. Hvis man på skilte skriver ”Adgang på eget ansvar”, bør ingen være i 

tvivl om, hvad det indebærer. 

I en sag, hvor en hund i snor blev trampet ihjel af en flok køer, fik ejeren ingen form for kompensation eller 

erstatning.  

 

Det fremgår af Naturbeskyttelsesloven, at færdsel i naturen sker på eget ansvar. Disse bestemmelser 

mønter sig dog som hovedregel på situationer, hvor en gæst f.eks. snubler over noget i naturen og ikke på 

ulykker.  

Det vil være op til domstolene at afgøre, om en ejer har handlet ansvarspådragende, og om der i øvrigt er 

den fornødne sammenhæng mellem ejerens, i dette tilfælde Naturstyrelsens adfærd og skaden, og dermed 

om der skal udbetales erstatning til den tilskadekomne. 

Det er således uklart, hvem der har ansvaret - og det vil afholde mange friluftsgrupper at gå ind i områder 

med dyr, der kan afstedkomme ulykker.  

 

Naturstyrelsen har i nyere tid udviklet ny skiltning til indhegninger med fritgående husdyr. Skiltningen har 

vist sig nødvendig på grund af en stigning i ulykker og farlige situationer mellem husdyr og mennesker med 

både død og alvorlig legemsbeskadigelse til følge. https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/regler-i-

naturen/indhegninger/  

 

Skiltningen er egnet til overdrev eller græsningsarealer uden nævneværdige stisystemer, hvor den fri 

fladefærdsel til fods nærmest kun er eneste mulighed.  

  

Pædagoger, folkeskolelærer, naturvejledere, trænere fra frivillige foreninger, spejderledere og guider har et 

udvidet ansvar for dem, de tager med ud på tur. Med ansvar følger nødvendigvis et forsigtighedsprincip og 

vurdering af risiko for den pågældende tur og mulige situationer. Ligesom en forventning om, at loven 

overholdes under aktiviteterne. Med det in mente vil man i Fussingø potentielt hegne størstedelen af den 

organiserede friluftslivsaktivitet ude, da ejers anvisninger skal følges, og friluftsaktiviteterne ikke kan 

gennemføres inden for ejers anvisninger (her henvises til Naturstyrelsens nødvendige sikkerhedsskiltning 

ved indhegninger med udsatte husdyr). 

 

https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/regler-i-naturen/indhegninger/
https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/regler-i-naturen/indhegninger/
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Konkrete problematikker, der rejses i forbindelse med Naturnationalpark Fussingø:  

Kan spejderlederen på 15 år medbringe fire yngre spejdere på spejdertur i Fussingø, når anvisningen på 

skiltningen siger, at børn skal være ifølge med voksne, og at der anbefales rolig gang uden høje lyde og 

pludselige bevægelser? 

Hvis der sker en ulykke mellem udsatte husdyr og spejderne på tur, hvem har så ansvar?  

Hvis en pædagog på tur med fx børnehavebørn kommer ud for en ulykke med bissende kvæg, og et eller 

flere af børnene kommer til skade, er pædagogen så eneansvarlig i situationen?  

Hvordan skal f.eks. kommuner og Naturstyrelsen agere i forhold til instrukser til lærere, pædagoger, 

foreningsliv i de nye Naturnationalparker, blandt udsatte store græssere, når adgang er på eget ansvar, og 

ejers anvisninger skal følges? 

 

I dag er der store problemer med løse hunde overalt i vores samfund. Løse hunde er en del af størstedelen 

af ulykker med fritgående husdyr på Naturstyrelsens arealer.  

Eksempelvis ulykken på Helgenæs, hvor en dame på 67 kom på intensiv efter at være blevet trampet ned af 

naturplejekvæg. Dette problem vil også kunne opstå i Fussingø med oprettelsen af Naturnationalparken og 

der vil være en betydelig risiko for borgere, grupper og det organiserede foreningslivs aktiviteter. Risikoen 

er, at de uforvarende kommer i farlige situationer fx pga. andre besøgendes løse hunde, eller forkerte 

opførsel. 

Eksemplet fra Helgenæs viser tydeligt, at en gåtur med familien hurtigt kan udvikle sig til en livstruende 

situation, og at ingen i efterspillet vil tage ansvar. Den forulykkede kvinde vurderes af Naturstyrelsens 

jurister til selv at være en del af skylden for ulykken, og Naturstyrelsen har afvist at kunne holdes 

erstatningsansvarlig. 

Fussingø er et skovområde med dårlig sigtbarhed på grund af bevoksning, løv mv. Den dårlige sigtbarhed vil 

uvægerligt resultere i pludseligt opståede situationer, hvor besøgende uforvarende fx i løb, eller på cykel vil 

kunne stå midt i en flok af udsatte husdyr – med farlige situationer til følge.  

Vil foreningernes børnehold kunne færdes sikkert? Eksempelvis orienteringsløb, hvor børn løber uden 

voksne? Mountainbikeklubber, hvor børnene fx kører korte runder uden en voksen? Folkeskoleklasser, der 

nyder idræt i skoven? Vil disse grupper ikke de facto blive hegnet ude af naturnationalparkerne, når de skal 

følge ejers anvisninger?  

Hegn 

I opsætter et Massivt min. 2-2,5 meter højt hegn med el-tråde på begge sider, der vil hegne de vilde dyr 

samt friluftsbrugerne ude, uanset hvad Lea Wermelin påstår! 

 

I vil hegne slot, badeplads, gammelhaven, børnehaven, naturskolen, kontorbygninger, beboelser rekreative 

pladser m.m. inde i det ydre hegn (HEGN i HEGN) – og så siger I at der kommer mindre hegn end i dag. Har I 

regnet på dette og hvor meget mindre hegn forventer I der kommer ud af det med denne øvelse? 

 

 Friluftsliv 



Side 106 af 176 
 

I skriver der skal være plads til Friluftsliv: Eksisterende skovstier nedgraderes, fri teltning reduceres, 

hundeskoven nedlægges, motionsløb, dag- og natorienteringsløb, hundetræning, rollespil, 

mountainbikeløb, enkelte hunde/ hestevognskørselsarrangementer forventer I ikke kommer til at foregå i 

indhegningen hvor der går store græssere. Der må ikke etableres MTB spor – alle disse aktiviteter henvises 

til Udeskovene – så mange vil blive hegnet ude!  

Der er mange forskellige idrætsgrene, der i dag udøves i skov, de udøves primært i offentlige skove, hvor 

adgangen er bedst og gratis for foreningslivet. Fussingø ER YDERST VIGTIG for skovidræt for hele Randers 

og omregn. 

 

Erfaringer med eksisterende hegninger med store græssere viser tydeligt en indskrænkning i 

offentlighedens reelle adgang. Et godt eksempel er Bisonskoven på Bornholm, som besøges af op mod 

100.000 turister om året, men den lokale befolkning og ikke mindst det lokale foreningsliv har fået 

indskrænket deres lovlige og reelle adgang betragteligt i Bisonskoven. 

 

Det lokale foreningsliv kan efter Bisonskovens etablering ikke få tilladelser til arrangementer i området, der 

kan ikke laves foreningsaktiviteter, og befolkningens lovlige adgang i henhold til Naturbeskyttelsesloven er 

ligeledes reduceret væsentligt, fx er der forbud mod fri fladefærdsel, og det er ikke tilladt at larme eller at 

løbe – det frygter vi også vil ske i Fussingø. 

 

Erfaringer fra både ind- og udland viser samtidig, at hegn og græsning ikke er problemfrit, når der samtidig 

er et aktivt friluftsliv. 

 

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning sammenfatter således: ”Naturpleje med store græssende dyr 

har dog samtidig vist sig ikke at være helt uproblematisk, specielt ikke når den anvendes i områder, der 

også er forbundet med rekreative interesser. 

I Danmark var der i 2017 et dødsfald og flere personskader som følge af uheldige møder mellem kvæg og 

motionister/hundeluftere.  

 

I lukker vores fantastisk nuværende hundeskov som er uden hegn og direkte ned til søen. Hundeejere er jo 

- om nogen - storforbrugere af naturen og glædes ved at kunne færdes ”frit” de fleste steder. De seneste 

års udvikling med begrænset adgang til naturarealer, har begrænset hundefolkets muligheder for at dyrke 

nogle grene af hundesporten, eks. sporsøg og eftersøgning. Bekymringen gælder både for hundesport og 

for den daglige gåtur. Vi ønsker ikke at hundeejere henvises til kun at kunne stå udenfor og kigge ind på 

naturen.  

 

Malte Larsen udtalte på demonstrationen i Fussingø den 06.06.20121, at 98 procent at det nuværende 

friluftsliv kan fortsætte som hidtil. Hvordan Socialdemokratiet er kommet frem til dette tal, kunne han dog 

ikke svare på, men henviste til Miljøministeriet! Mette Frederiksen og Lea W har flere gange udtalt at 

ideerne kommer fra brugerne - men placeringen og metoden er 100 procent bestemt oppefra - Hvad er der 

så tilbage “nedefra”? 

  

De lokale løsninger er en forudsætning for Naturnationalpark Fussingø bliver en succes. os lokale aktører i 

området for Fussingø er de eneste rette til at finde de løsninger, der kan få hensynene til at gå op.  
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Frygt og reel adgang 

 

Rigtigt mange mennesker vil have en stor frygt for at gå ind i indhegninger med store græssere, og de som 

tør passere hegnene, hvis de da ellers har mulighed herfor, vil oftest ikke vide hvordan de skal begå sig 

blandt de udsatte dyr. Det at de fremover vil blive mødt af skilte, med adgang på eget ansvar, regler for 

hvordan du opfører dig korrekt, hegn og låger, vil for mange folk få dem til at stoppe op, og genoverveje om 

de nu tør/skal gå ind til 500-800 kg. tunge dyr. 

 

Os daglige brugere af skoven, er vant til at vi trygt og sikkert kan færdes rundt i størsteparten af skoven, 

uden at skulle have øje på diverse mulige faretruende episoder, der kan opstå lige om hjørnet, hvis der 

pludselig står nogle store dyr. Mange daglige brugere kommer jo netop i skoven for at lade skuldrene falde 

ned, pulsen falde til ro, freden sænke sig, og ikke mindst for at lade tankerne flyve. Pludselig at stå foran et 

stort dyr, vil helt sikkert give adreannalin – ingen tvivl om det, men også frygt, nervøsitet og måske en 

uheldig adfærd, da de jo ikke selv vælger dette møde! 

 

Jf. rapporten - Her – ”Friluftsliv og græssende dyr i naturplejen - Notat om mulige konflikter ved mødet 

mellem besøgende og dyr” af Ole Hjorth Caspersen og Frank Søndergaard Jensen fra Københavns 

universitet - står der: 

  

S. 5 ”Anvendelse af store græssende dyr kan derfor også medføre en indskrænkning af adgangen til ellers 

åbne områder specielt for vandrere eller grupper som ryttere og cyklister. Desuden må det antages, at et 

ukendt antal potentielle besøgende fravælger at færdes i områder, hvor store dyr græsser, pga. utryghed 

ved at færdes i områder, hvor kvæg, heste eller bison går frit.” 

 

S. 7 ”Således er der 31 % der angiver at de i et eller andet omfang er bange for at møde heste i 

naturen/landskabet og 15 % for køers vedkommende”  

 

  

Folkesundhed:  

I Danmark har vores friluftsorganisationer de sidste mange år arbejdet benhårdt på at få danskerne ud og 

bruge naturen til rekreative formål, både af hensyn til deres fysiske men ikke mindst deres psykiske 

velbefindende - og dette kan vi efterhånden se resultaterne af. Dette arbejde kan vi risikere er spildt ved nu 

at hegne folk ude.  

I flg. rapporten Her s. 7 står der bl.a.: 

”En undersøgelse af danskernes friluftsliv viser, at om sommeren opholder 56 % af befolkningen sig i 

naturen en eller flere gange dagligt og 59 % oplyser, at de opholder sig i naturen mindst en gang om ugen i 

vinterhalvåret. Når man spørger til, hvad de foretager sig i naturen, svarer 34 %, at de går en tur og 19 % 

lufter dagligt hund. Der er flere interessante oplysninger om danskernes friluftsliv i denne rapport, men det 

der overordnet tilbage er, at naturen betyder meget for mange danskeres almene velbefindende, og at 

naturbesøg bliver prioriteret højt af rigtig mange.” 

 

Disse tal er uden tvivl steget markant siden rapportens tilblivelse i 2019 pga. Covid19 situationen. Hvilke og 

https://static-curis.ku.dk/portal/files/237043761/Notat_Friluftsliv_og_gr_ssende_dyr_web.pdf
https://static-curis.ku.dk/portal/files/237043761/Notat_Friluftsliv_og_gr_ssende_dyr_web.pdf
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hvor mange ofre, er politikerne og biologerne villige til at give afkald på, for at indføre rewilding i 

Danmark?  

De skriver: 

”Det er hensigten, at outdoorturisme og friluftsmuligheder, herunder cykling, ridning, vandring, overnatning 

i naturen m.v. vil ske på en måde, hvor der både tages de nødvendige hensyn til de udsatte dyr, og hvor der 

gennem låger, færiste m.v. vil blive åbnet for offentlighedens adgang. Færden i naturnationalparkerne vil 

ske under hensyntagen til vildtet og de udsatte dyr. Desuden kan det blive nødvendigt i perioder helt eller 

delvist at begrænse den offentlige adgang, f.eks. af hensyn til visse fuglearters yngletid.”  

Naturligvis skal der, ligesom i dag, være mulighed for at tage hensyn til særlig følsom natur. Vi er dog 

bekymrede for om adgangen reelt forsat er til rådighed, som vi kender den i dag, både pga. den risiko der 

er forbundet med at færdes blandt store græssere, samt at der er lagt op til at enkelte brugergrupper helt 

udelukkes og udvises til f.eks. udeskovene.  

 

I har målt at besøgstallet er steget alle de steder I har udsat store græssere, men så vidt vi er bekendt, 

skelner disse undersøgelser ikke mellem de almene daglige brugere og éndagsturisterne. Der er altså risiko 

for at mange af de daglige brugere fortrækker til andre områder, eller måske helt bliver væk - med store 

sundhedsmæssige konsekvenser til følge. Det at visse politikere og biologer ikke deler folkets frygt og 

bekymring, fjerner jo ikke frygten og bekymringen hos folket 

  

Ulykker  

Der har de sidste 20 år været rigtigt mange ulykker med store græssere og friluftsmennesker, og flere med 

dødelig udgang. Dette tal vil forventeligt stige, i takt med at flere naturnationalparker med store græssere, 

skal forenes med det øgede pres på brug af naturen til rekreative formål som er sket de sidste 10 år. Jf. 

rapporten Her  står der citat:  

”I Danmark har der kun været ganske få episoder, men nogle få af dem har desværre haft et ulykkeligt 

udfald, specielt i 2017 hvor en person blev dræbt og flere alvorligt kvæstet. Men problemstillingen er kendt 

og også beskrevet i andre lande i Europa som Østrig, Holland og Storbritannien. I Storbritannien har man i 

medierne ligefrem betegnet køer, som det mest dødelige større dyr i landet.”  

På s. 11 viser en britisk undersøgelse af dødsfald i forbindelse med omgang med kvæg, at ud af 74 dødsfald 

fra 2000 til 2015, var der 18 dødsfald, relateret til friluftsliv ved besøg i de områder hvor dyrene græssede.  

Og så må vi ikke glemme den kritiske ulykke fra Helgenæs som nær havde kostet en kvinde livet, selvom det 

eneste hun havde gjort galt, var at gå ind i indhegningen til dyrene!  

 

Der er ingen steder i Danmark i dag, hvor der er udsat kreaturer eller heste bag hegn i skov, hvor man 

stadig må løbe, cykle, ride og køre med hestevogn inde i hegningen – dette sammenholdt med det øgede 

pres der er fra friluftslivet i skoven, vil alt andet lige betyde flere uheld, end dem der i dag er beskrevet i 

tidligere rapporter. Et uheld med store græssere er ét for meget! 

 

Hvordan vil I forholde Jer til dette og sikre os lokale og daglige brugere sikker og reel adgang?  

 

Det er heller ikke uvæsentligt at nogle rideheste er bange for kvæg, så disse vil også blive udelukket pga. 

https://static-curis.ku.dk/portal/files/237043761/Notat_Friluftsliv_og_gr_ssende_dyr_web.pdf
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kvæget. Derfor en opfordring, til at tage vores udarbejdet forslag med i spil, så alle fortsat kan få glæde af 

skoven i Fussingø. 

 

Forslag  

Brugerlaug Fussingø er som sagt bekymret for den fortsatte sikre og uhindrede adgang til skoven.  

Derfor rækker vi hånden ud til Jer i Naturstyrelsen, ved at komme med vores bud på et alternativt forslag 

som sikrer den forsatte størst mulige sikre og uhindrede adgang for flest mulige brugere, samtidig med at 

hele området kan udlægges til urørt skov/natur og med indhegninger til store græssere på store dele af 

området  

Vores forslag mener vi giver plads til alle brugertyper, fra den aktive friluftsbruger, de livlige børn eller den 

stille betragter. Og der vil ikke mindst stadig være plads til urørt skov, store græssere og biodiversitet.  

Det er således frivilligt, om man vil opleve naturnationalparken uden for hegnet, inden for hegnet eller 

langs med hegnet, som daglig bruger eller som éndags-turist.  

Forslaget blev fremlagt d. 10.02.2021 på foretræde for miljøministeriet og er tillige fremlagt i den lokale 

projektgruppe for Fussingø. 

  

Vi håber og tror stadig på en ligeværdig og konstruktiv dialog om den kommende Naturnationalpark 

Fussingø – for husk vi er ’first mover’ og forgangseksempel for de øvrige 13 Naturnationalparker – Så hvis I 

ønsker at få opbakning fra de lokale borgere og brugere af skoven – så alle kan blive stolte af 

Naturnationalpark Fussingø – så lyt til os. 

På vegne af Brugerlaug Fussingø 

Kirsten Nielsen 

 

Centralorganisationernes Fællesudvalg 
Kære Uffe. 

CFU har modtaget høring af projektforslag til naturnationalparkerne Fussingø og Gribskov. 

Høringen giver ikke anledning til bemærkninger fra CFU. 

Med venlig hilsen 

Camilla Christensen 

Centralorganisationernes Fællesudvalg 
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Danmarks Jægerforbund 
Vedr. offentlig høring over projektbeskrivelse og overordnede retningslinjer for forvaltning af 

Naturnationalpark Fussingø  

Miljøministeriet har den 28. april d.å. udsendt projektbeskrivelse og overordnede retningslinjer for 

forvaltning af Naturnationalpark Fussingø i offentlig høring, hvilket har givet anledning til følgende 

bemærkninger fra Danmarks Jægerforbund:  

Generelle bemærkninger  

Danmarks Jægerforbund støtter etableringen af naturnationalparker af hensyn til behovet for at styrke 

naturen og biodiversiteten i Danmark. Foruden større afgræsningstryk bifalder vi også de foreslåede 

hydrologiske tiltag, der samlet set kan få en positiv effekt på arter som f.eks. hare og andefugle på begge 

sider af hegnet.  

Som repræsentant i arbejdsgruppen for Naturnationalpark Fussingø er det min oplevelse, at 

beslutningsprocessen har været stærkt forceret og mest af alt minder om en skueproces med pligt til at 

inddrage interessenterne, men hvor konceptet med en lang række detaljer har været politisk besluttet på 

forhånd.  

Et klart eksempel herpå er, at Naturstyrelsen meget præcist både har meldt ud, hvordan hegnet skal være, 

og hvilke dyr der skal udsættes til afgræsning, til trods for at projektforslaget stadig var/er i høring. Det 

vidner om, at vi næppe kan forvente, at der flyttes ret mange kommaer som følge af høringsfasen.  

Vi har fra begyndelsen engageret os i processen, men kan desværre konstatere, at vores synspunkter på 

intet tidspunkt er blevet taget med i de samlede overvejelser i relation til den endelige udformning af 

naturnationalparkerne, herunder hverken i forhold til udsætning af store græssere eller hegnets 

beskaffenhed.  

Jagt  

Specifikt i forhold til jagtlige aktiviteter, er det jægerforbundets holdning, at de ikke må stride mod 

naturnationalparkernes biodiversitetsmæssige formål.  

Vi er således imod den meget restriktive tilgang til jagt i Naturnationalpark Fussingø, som fremgår af 

projektbeskrivelsen, hvor vi mener, at der sagtens kunne afholdes f.eks. formidlingsjagter for børn og unge, 

hvor jagten er at betragte som et redskab i selve formidlingen.  

Vi har dog med tilfredshed bemærket, at der i bemærkningerne til loven er indføjet, at ”den statslige 

lodsejer (f.eks. Naturstyrelsen) ikke vil være afskåret fra at indgå konkrete aftaler med jægere om at 

deltage i udførelsen af jagt og regulering i naturnationalparkerne, der sker som et led i forvaltningen af 

områderne”.  

Vi mener, at naturforvaltning bør forankres lokalt og med udgangspunkt i en bæredygtighed forvaltning – 

samt med lokale kræfter i centrum. På den baggrund vil vi opfordre til at lade lokale jagtforeninger i 

samarbejde med den lokale NST-enhed forestå den nødvendige bestandsregulering af hjortevildt i hegnet. 

Danmarks Jægerforbund 2  

 

På samme måde i forhold til bekæmpelse af invasive arter, opfordrer vi til en samforvaltning mellem 

naturnationalparken og de omkringliggende private ejendomme. Det gør vi, så vi ikke alene kan fastholde, 
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men få intensiveret den positive udvikling i indsatsen over for især mårhunde i området. Vi ser således frem 

til en konstruktiv dialog med den lokale NST-enhed om dette.  

Hegn  

Vi anerkender, at hegning af naturområder kan være et redskab til at styrke biodiversiteten gennem 

afgræsning. Med modsat det planlagte to meter høje hegn, der kan holde kronvildt inde, havde Danmarks 

Jægerforbund hellere set et lavt hegn med glatte tråde, der ikke skader vildtet, og som sikrer vildtets frie 

bevægelighed. I den forbindelse har vi således med tilfredshed noteret os, at ”hegnet skal tillade mindre 

pattedyr så som hare, ræv, grævling og rådyr sikker passage af hegnet.” I den forbindelse ønsker vi en 

præcisering af konstruktionen af disse faunapassager.  

Vi er meget imod de høje hegn, der forventes at omkranse Naturnationalpark Fussingø, og har svært ved at 

se, hvorfor hegn er en nødvendighed, når man tager det store hjortevildttryk, der i forvejen er i området, i 

betragtning. Mange lokale lodsejere har således store problemer med hjortevildt.  

Et lavt hegn med glat tråd havde kunne sikre et positivt samspil med den omkringliggende natur og dens 

lodsejere. Taget naturnationalparkens beskedne areal i betragtning havde vi gerne set afgræsning med 

stude og heste i parken, mens hjortevildttrykket kunne sikres ved den naturlige vandring i lokalområdet til 

glæde for alle – på begge sider af hegnet.  

I forhold til dyrevelfærden hos de græssere, der skal sættes ud, er jægerforbundets holdning klar: Har man 

sat dyr bag hegn, har man også påtaget sig ansvaret for dem i forhold til sygdomme, sult, tørst og andre 

dyrevelfærdsmæssige elementer. Det ansvar forventer vi naturligvis, at Naturstyrelsen vil leve op til.  

Friluftsliv  

Naturnationalparkerne er et nationalt projekt, hvor arealet og midlerne kommer fra staten og på den måde 

os alle sammen. Derfor mener Danmarks Jægerforbund overordnet, at i det omfang det ikke skader 

naturnationalparkernes formål med at øge biodiversiteten, så bør der i videst muligt omfang tages hensyn 

til de rekreative aktiviteter.  

Derfor mener Danmarks Jægerforbund, at jagt skal være en naturlig del af forvaltningen af vores 

naturnationalparker på lige fod med fiskeri, svampejagt, sankning og andre naturoplevelser - hvor der 

høstes af naturens overskud på et bæredygtigt grundlag.  

Vi har med tilfredshed noteret os, at der afsættes midler til friluftslivet og nye friluftsfaciliteter i den nye 

naturnationalpark. Et vigtigt element for friluftslivet er farbare stier og spor, som naturligvis også skal 

vedligeholdes.  

Der lægges op til, at særligt forstyrrende aktiviteter vil blive flyttet uden for naturnationalparken med risiko 

for en stigende naturbelastning her, hvilket giver os anledning til bekymring på vildtets vegne og mener 

derfor, at konsekvenserne heraf bør afdækkes nærmere.  

Af hensyn til vildtet i det hegnede område, mener vi, at området udlagt til fri teltning bør reduceres kraftigt, 

så vildtet med lethed kan fortrække til et nyt frirum ved rekreativt brug. Samtidig ser vi gerne, at der 

berammes en øvre grænse for antal af brugere i forhold til den frie teltning i indhegningen. Danmarks 

Jægerforbund 3  

 

Inddragelse  
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Som nævnt under de generelle kommentarer oplever vi fra politisk side en forceret proces, og vi føler ikke, 

at vi på nogen måde er blevet lyttet til i vores kommentarer til projektplanerne. For at et projekt som dette 

kan opnå lokal forankring, er det afgørende, at de lokale interessenter får reel indflydelse på 

beslutningerne.  

Derfor vil jægerforbundet anbefale, at der, som det også fremgår af det vedtagne forslag om 

naturnationalparker, udarbejdes en beskrivelse af, hvordan man vil sikre den lokale inddragelse. En 

beskrivelse, der også omfatter, hvad et eventuelt lokalt brugerråd kan og skal, så der sikres en reel 

indflydelse på naturnationalparkernes etablering og udvikling, for vi vil meget gerne bidrage i denne proces.  

Giver ovenstående anledning til spørgsmål eller kommentarer, så ring eller skriv meget gerne til 

undertegnede.  

Venlig hilsen  

Danmarks Jægerforbund  

Thomas Skifter  

Danmarks Jægerforbunds repræsentant i den lokal arbejdsgruppe for Naturnationalpark Fussingø 

 

Dansk Handicap Forbund 
Høringssvar til Naturstyrelsen  

Vedr.: Naturnationalpark Fussingø og Grib skov projekterne. 

 

Det er Dansk Handicap Forbunds (DHF) holdning og ønske, for vore medlemmer, at alle menneskeskabte 

anlæg i naturen også er tilgængelige for mennesker med handicap på lige fod med alle andre mennesker. 

Alle mennesker skal have mulighed for at kunne komme ud i naturen og opleve den, opholde sig i den, 

bevæge sig i den og rekreerer sig i den og nyde årstiderne. 

Naturnationalparkerne i Fussingø og Grib skov er indhegnede, og der er forskellige faciliteter i parkerne, der 

er rettet mod offentligheden.  

Naturnationalparkerne og deres facilliter skal og bør derfor i videst muligt omfang også kunne benyttes af 

mennesker med bevægehandicap som ex. gangbesværede og kørestolsbrugere. 

 

DHF´s kommentar til planerne er: 

1. Handicap parkering på fast underlag ved P anlæg. 

2. Stier, vandreruter og veje skal have en kørefast belægning, som minimum svarende til stabilt gus 

elle Slots grus. Stier og vandreruter skal have en bredde så kørestolsbrugere og gangbesværede kan 

benytte dem – mindst 150 cm bred – helst 180 cm bred, så man kan gå/køre to ved siden af 

hinanden. 
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3. Låger i hegn: Hovedindgange, stilåger og kørelåger og adgangssluser skal udformes så 

kørestolsbrugere kan komme ind på stier og veje i parken og de skal være uden dyreriste. Skrå låger 

er ofte tunge og kræver mange kræfter når man sidder ned – de kan derfor ikke anbefales. Se evt. 

sluse løsninger ved dyreparken i Marselisborgskoven og Dyrehaven. 

4. Sheltere, lejrpladser, bålpladser skal udformes, så de kan benyttes af gangbesværede og 

kørestolsbrugere se evt. DHF´s Huskelister til løsningsinspiration 

5. Toiletter skal indrettes, så de også kan benyttes af kørestolsbrugere se evt. DHF´s Huskelister til 

løsningsinspiration 

6. Udsigtstårne og udsigtssteder skal i videst muligt omfang være tilgængeligt for gangbesværede og 

kørestolsbrugere. 

7. Hvis der etableres hvile og opholdspladser bør de være tilgængelige for gangbesværede og 

kørestolsbrugere – bænke skal forsynes med ryg- og armlæn og siddehøjde 45-48 cm. Belægning på 

pladserne skal være kørefast. 

 

Dansk Handicap Forbund deltager gerne i en dialog om udformningen af Nationalparkernes udformning 

herunder udformningen af de tilbud som nationalparkerne har til os alle. 

 

Se evt. vore huskelister til inspiration: 

https://danskhandicapforbund.dk/da/radgivning/tilgaengelighed/gode-rad/tjek-og-

huskelister/huskelister/#gsc.tab=0 

 

Med venlig hilsen 

Dansk Handicap Forbund 

 

Dansk Orienterings-Forbund 
Høringssvar fra Dansk Orienterings-Forbund 

til 

Projektbeskrivelse og overordnede retningslinjer for forvaltning af Naturnationalpark Fussingø. 

Dansk Orienterings-Forbund ser med velvilje på etablering af naturnationalparker med formålet at styrke 

natur og biodiversitet. At give mere plads til natur, naturlig hydrologi samt urørt skov vil alt andet lige give 

mere spændende og interessante områder - også for orienteringssporten. 

Det er også positivt, at projektbeskrivelsen ser naturnationalparken som fremmende for friluftslivet. Det er 

derimod bekymrende, at det primært er den del af friluftslivet, der groft sagt kan gå under betragtningen 

"iagttagelse af naturen", der er i fokus med faciliteter som stier, vandreruter, informationstavler, 

observationsposter m.m. 

https://danskhandicapforbund.dk/da/radgivning/tilgaengelighed/gode-rad/tjek-og-huskelister/huskelister/#gsc.tab=0
https://danskhandicapforbund.dk/da/radgivning/tilgaengelighed/gode-rad/tjek-og-huskelister/huskelister/#gsc.tab=0


Side 114 af 176 
 

Idrættens brug af området bliver kun perifert berørt, og da idrætslig brug - både organiseret og 

uorganiseret - af naturen er stor og endda voksende, vil vi foreslå, at der kommer et særskilt afsnit om 

dette, evt. som et underafsnit til 3.3. Principper for forvaltning af friluftsliv og rekreative faciliteter. 

Umiddelbart kan vi desværre i forslaget se potentielle formelle og reelle begrænsninger for idrætten 

generelt og orienteringssporten i særdeleshed. Dette skyldes i særhed indførelsen af hegn med store 

græssere, hvorfor vi ser med stor skepsis på præcis dette tiltag. Mere konkret har vi følgende 

betænkeligheder: 

Hegn 

I orienteringsløb færdes man ikke kun på veje og stier, men også på tværs i terrænet (fladefærdsel). Derfor 

er ethvert hegn i princippet en forhindring for sporten, medmindre man kan og må passere det. Da der i 

dette tilfælde er tale om et 2m højt vildthegn forstærket med elektrisk hegn, så er dette ikke en mulighed. 

 Det omgivende hegn har mindre betydning, men i de tilfælde, hvor hegnet trækkes ind i 
Naturnationalparken for at give plads til stiforløb udenfor hegnet, vil orienteringssporten ikke 
kunne benytte de stier. 

 Dog vil hegnet mellem Indskovene og Udskovene forhindre fri færdsel mellem disse. Det er en 500 
m strækning, hvor der er planlagt blot to låger - en i hver ende. Som minimum vil vi foreslå en 
passage på midten også. 

 De indre hegn kan være en - omend mindre - gene. 

 Indslusningshegnet kan også være en gene, men det er mest pga. dets temporære karakter, idet 
det skal fremgå af orienteringskortet. 

Tryghed, risiko og ansvar 

Med stude og krondyr/rådyr udsat indenfor hegnet er risikoen for farlige situationer mindre end, hvis der 

også var udsat tyre og kalve. Ikke desto mindre kan vi se en vis risiko, idet dyrenes naturlige 

flugtmuligheder vil være begrænset af hegnet, og de derfor - imod, hvad vi normalt oplever - vil gå til 

angreb, hvis de føler sig trængte. I modsætning til åbne områder som f.eks. Mols Bjerge øges denne risiko, 

idet løbere og dyr i skov uopdaget kan befinde sig tæt på hinanden. 

Uanset at denne risiko er lille, vil muligheden alene gøre det utrygt for nogle at benytte denne mulighed. 

Det gælder særligt i forhold til at lade børn og unge bevæge sig rundt på egen hånd, men også voksne og 

især ældre vil kunne finde det utrygt med risikoen for at støde på de store dyr. Dette er dog hverken en 

særskilt eller større udfordring for orienteringssporten end for alle andre aktiviteter inden for hegnet. 

Dertil kommer spørgsmålet om ansvar, som forslaget ikke tager stilling til. I udgangspunktet er færdsel på 

eget ansvar, jf. naturbeskyttelseslovens § 23. Dette er også tilfældet i dag, men jf. ovenstående og de 

episoder med stærkt tilskadekomne og et enkelt dødsfald som følge af nærkontakt med store græssere i 

eksisterende indhegninger i Danmark, bør dette særligt behandles. Vi kan ikke acceptere en generel 

ansvarsfraskrivelse fra Miljøministeriets side. 

Uden en afklaring af dette vil det være en udfordring for trænere, skolelærere, spejderledere, 

børnehavepædagoger og andre, der tager en gruppe børn og unge med ind i en sådan indhegning. Under 

de omstændigheder vil det være stærkt tvivlsomt, om man som træner vil slippe "sine" børn og unge løs - 

en problematik, der især gør sig gældende for orienteringssporten, hvor udøverne jo skal bevæge sig 

selvstændigt og uden opsyn på tværs gennem terrænet. 

Adgangsbegrænsning 
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Fussingø bliver brugt til forskellige orienteringsaktiviteter, som vil være påvirket forskelligt: 

 Individuelle løb vha. de eksisterende faster poster. Da der er lagt op til, at de forbliver, er der ikke 
umiddelbart noget problem her. 

 Træningsløb for mindre grupper (f.eks. Randers Orienteringsklub eller det lokale talentcenter) - 
typisk op til ca. 30 løbere. Ud fra udmeldingerne i forvaltningsplanen antager vi, at dette heller ikke 
vil give anledning til problemer. 

 Konkurrenceløb med 100-1500 løbere. Begge dele har fundet sted i Fussingø i løbet af de seneste 
20 år. Det er uklart, hvorvidt den slags løb kan finde sted, idet der ikke er nogen angivelse af, hvor 
stort et arrangement skal være, for at "vurderes uforenelig med den kommende 
naturnationalpark", som der står på s. 48. 

Generelt er vi bekymret over den passus i planerne, der på s. 45-46 lyder: "Hensynet til de udsatte dyr og 

det forhold, at der efterhånden kan indfinde sig yderligere naturkvaliteter forventes at påvirke rammerne 

for, hvilke tilladelser der kan gives til tilladelseskrævende aktiviteter." Der forudses således allerede fra 

start, at der vil ske yderligere begrænsninger for friluftslivets aktiviteter i Naturnationalparken. 

Orienteringsstævner tilrettelægges med naturvenlig banelægning og store lokale hensyn. Dertil arrangeres 

de sjældent samme sted, idet ukendt terræn er en af grundstenene i orienteringssporten. Der er gennem 

de seneste 25 år arrangeret stævner med typisk 3-400 deltager med 5-6 års mellemrum, dertil et påskeløb 

med op til 1500 deltagere en enkelt gang. 

Vi forventer, at dette heller ikke fremover vil give anledning til problemer. Vi kan dog konstatere, at der i 

den eksisterende forvaltning ser ud til at være en sammenhæng mellem tidligere udpegede områder til 

urørt skov og områder, hvor orienteringsløb ikke er tilladt (baseret på løbskort fra 2017 samt Kort 3 i 

forvaltningsplanen). Fremover kan urørt skov selvsagt ikke være begrundelse nok for afslag for 

orienteringsstævner, og vi forventer, at eventuelle afslag vil være saglige og fagligt funderede. Vi har ikke 

kendskab til videnskabelige kilder der påviser, at velplanlagt stævner skulle hindre en positiv udvikling af 

hverken flora eller fauna, og derfor ses forudsigelsen ikke at bygge på et oplyst grundlag. Dette er en 

forudsætning for en myndigheds brug af afgørelsesbegrebet, og vi håber naturligvis på fortsat at kunne 

anvende arealerne med mellemrum til større og mindre stævner. 

Opsummeret er vores største bekymring således i hvilket omfang, der kan tillades orienteringsaktiviteter i 

naturnationalparken. Retningslinjerne giver udtryk for, at det også fremadrettet tillades på individuelt 

niveau, men ellers risikerer at blive begrænset - enten fra start eller senere. Dette tager vi selvfølgelig 

afstand fra. Vi finder det desuden kritisabelt, at der ikke er noget udviklingsmål med naturnationalparken 

og tiltagene med udsætning af krondyr og kreaturer. Det virker, som om midlet er lig med målet. 

Med venlig hilsen 

Poul Kristian Mouritsen  

Dansk Orienterings-Forbund  

Formand  

& 

Ole Husen  

Dansk Orienterings-Forbunds Skovudvalg 
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Formand 

 

Danske Kloakmestre 
Til Naturstyrelsen 

Danske Kloakmestre takker for muligheden for at afgive svar vedrørende offentlig høring af projektforslag 

til naturnationalparkerne Fussingø og Gribskov. 

Danske Kloakmestre har ingen kommentarer til høringen. 

Venlig hilsen 

Marianne Bentsen 

Sekretær Danske Kloakmestre 

 

Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen 
Høringssvar fra Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen  

DBF ser generelt meget positivt på planerne om at etablere naturnationalparker. Der er ingen tvivl om, at 

etableringen på sigt vil bidrage til lokale løft af biodiversiteten, når større skov- og lysåbne arealer forvaltes 

samlet med helårsgræsning uden tilskudsfodring.  

DBF vurderer, at biodiversitets – og herunder særligt den botaniske – gevinst både vil kunne maksimeres og 

fremskyndes med enkle justeringer af det fremlagte forslag til Projektbeskrivelse og overordnede 

retningslinjer for forvaltning af Naturnationalpark Fussingø.  

DBF har følgende konkrete kommentarer / justeringsforslag til planen, idet det understreges at fokus har 

været på de nuværende og fremtidige botaniske værdier i området, men at flere forslag retter sig mod et 

mere generelt biodiversitetsløft.  

Med kursiv er planens tekstafsnit kopieret ind og kommenteret nedenfor:  

2.3.4 Biodiversitetsfremmende tiltag  

De største biodiversitets-/ botaniske værdier i området er knyttet til gamle bøgeskovs områder, der 

allerede er udpeget som urørt skov og der bør være særligt fokus på disse områder i planlægningen. 

Artsdata fra mindre dele af disse områder er indsamlet i NOVANA-programmet.  

Lysåbne arealer  

Størsteparten af de større, lysåbne arealer, der indgår i området, er enten omdriftsarealer eller artsfattige, 

kulturprægede arealer, der på trods af en igangsat udpiningspraksis med jordbundens høje næringsindhold 

fortsat vil være helt græsdomineret med en lang tidshorisont.  

De dele af arealerne, der ikke er i udvikling mod mere artsrige overdrevs- eller eng-vegetation bør 

yderligere udpines og gerne omlægges, så den mere næringsfattige råjord blottes, inden arealet udlægges 

til naturlig vegetationsudvikling uden dominans af de konkurrencestærke og næringselskende græsser. 

Derudover vil næringsrige marker tiltrække de græssende dyr og via dyrene transportere næringsstoffer til 

næringsfattige naturarealer. Det kan også føre til at dyrene stort set udelukkende fouragerer på de tidligere 
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marker og derfor ikke bidrager i forventet omfang med græsning af naturområderne - altså en tilsvarende 

effekt som tilskudsfodring, hvilket bl.a. også ses i Geding-Kasted Mose ved Aarhus.  

Strukturfældninger  

”Strukturfældninger kan f.eks. være markant reduktion i antallet af træstammer (kaldet stamtalsreduktion) 

i yngre og mellemaldrende bevoksninger”  

”I de mellemaldrende bevoksninger udføres der tiltag for at fremskynde opbrydningen af en ensaldrende 

og homogen artsstruktur. Strukturtiltagene omfatter fældning af træer, som efterlades på skovbunden til 

naturlig nedbrydning”  

Det anbefales, at strukturfældninger foretages så uensartet som muligt, så en lysnings-domineret 

skovstruktur fremelskes – med forbedrede muligheder for udvikling af lyskrævende skovbundsvegetation.  

Ved den ønskede massive fældning af træer i mellemaldrende bevoksninger, vil volumen af grene og 

topender i mindre dimensioner være meget stor. Disse dimensioner bidrager ikke væsentligt til den 

nødvendige øgning af mængden af dødt ved i større dimensioner. Samtidig vil de store mængder efterladt 

smådimensioneret ved betyde en lokal næringsberigelse og hindre græsningens positive effekt. Det er 

derfor væsentligt, at det ryddede materiale – i hvert fald i dimensioner<Ø20cm – fjernes. Fjernelsen kan i 

stedet med fordel foretages ved afbrænding på stedet. Brandpletter og brandskadede træer er væsentlige 

levesteder for mosser og svampe.  

Dannelse af lysninger bør først og fremmest inkludere skade og ringning af træer, da det især er langsomt 

døende træer/veterantræer og stående dødt ved er en stor mangel ift. de sjældne vedboende arter, og 

med reduceret krone vil disse også medføre en mere lysåben skov.  

Træer som er startet som stående dødt ved og senere vælter eller styrter sammen, gavner et langt højere 

antal arter, end træer som blot fældes og efterlades i skovbunden. Den proces veddet gennemgår som 

stående dødt ved, har altså betydning for hvor godt det kan bruges af de vedboende arter, når det senere 

bliver til liggende dødt ved.  

Det er ikke nævnt i i jeres projektbeskrivelse om dele af projektområdet overlapper med arealer, hvor der 

laves indsatser igennem LIFE Open Woods. Er der indtænkt et sammenspil mellem de projekter, således at 

Open Woods tiltagene kunne hjælpe med at opnå den ønskede mere naturlige struktur i skoven?  

”I de gamle bevoksninger udføres en registrering af alle gamle lystræarter samt gamle skyggetræarter med 

særligt værdifulde habitater. Der udføres efter konkret vurdering små livsforlængende manuelle tiltag 

omkring disse særlige træer ved at nedskære konkurrerende træopvækst.”  

Det anbefales - som en meget væsentlig del af den generelle lysningsindsats af skoven ved projektstart – at 

lysstilling omkring biologisk værdifulde, gamle lystræer øges væsentligt over tid, til at udgøre egentlige 

lysninger omkring træerne, så mos- og lavudvikling på træerne optimeres. Men der skal selvfølgelig laves 

konkrete vurderinger af arternes behov, således at der tages højde for at opretholde det rette mikroklima 

for de arter der laves forbedrende tiltag for.  

”…i lighed med ved indfasning af urørt skov, vil træeffekterne fra ikke-hjemmehørende nåletræer blive 

taget ud af skoven og solgt.”  

Mængden af biologisk værdifuldt stående dødt ved er stærkt begrænset i skovområdet. Det er derfor 

meget væsentligt af hensyn bl.a. til vedboende svampe, at mængden øges aktivt ved starten af projektet. 
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F.eks. ved at et større antal store, ikke-hjemmehørende nåletræer supplerende ringbarkes eller på anden 

måde veteraniseres endeligt på roden – i stedet for at alle større stammer af ikke-hjemmehørende 

nåletræer tages ud og sælges. Ved en ringbarkning vil træet gå ud, og de døde træer vil således ikke bidrage 

yderligere til uhensigtsmæssigt frøpres.  

Tiltag for genopretning af naturlig hydrologi  

Generel genopretning af naturlig hydrologi i området er et meget væsentligt biodiversitetsfremmende 

tiltag, der indenfor en kort tidshorisont har væsentlig effekt. De beskrevne tiltag hilses derfor velkomne. 

Der bør derudover være fokus på følgende: ”..fremsat forslag om, at en del af Skals Å skal lægges ud i et 

snoet forløb. Dette kan med fordel ske på den strækning af åen, der løber i engene nord for Hesselbjerg.”  

Kort nedstrøms vandmøllen løber den øvre del af Skals Å i et dybt nedskåret, snorlige forløb gennem 

Birkemose, der er relativt tør birkeskov kortlagt som ”skovbevokset tørvemose”. Vandløbsstrækningen i 

skoven bør genslynges og bunden hæves, så skovområdet bliver mere vådt og kan udvikle sig i retning af 

lysåben sumpskov – en naturtype, der er sjælden og potentiel artsrig. Dette kan foretages uden at påvirke 

naboarealer, og behøver derfor ikke afvente et kommunalt vandplan-projekt til medfinansiering.  

”Flere skovveje fungerer som dæmninger og sammen med grøftningen langs vejene udgør disse en barriere 

for de naturlige vandbevægelser i området.”  

Hvor skovveje udgør barrierer for genopretning af naturlige vandbevægelser, bør der etableres 

rørunderføringer i de rette dimensioner, så naturlig hydrologi i størst muligt omfang genoprettes.  

Principper for overvågning af udviklingen i området  

Det er sympatisk, at der satses på et udvidet samarbejde med forskellige interesseorganisationer med 

’citizen-science’-drevet øgning af viden om områdets naturindhold.  

Her bør den nye offentlige artsportal ARTER.dk og appen ”Arter – Indberetning” nævnes som det naturlige 

førstevalg, da denne er udviklet i regi af Miljøstyrelsen i samarbejde med Statens Naturhistoriske Museum 

og Naturhistorisk Museum i Aarhus og støttet af Miljøministeriet (samt Aage V. Jensens Fonde og 15. juni 

fonden).  

Den frivillige indsats vil dog på ingen måde kunne erstatte en egentlig effektovervågning af naturindholdet 

og naturudviklingen i området, og vi hilser det derfor særdeles velkomment, at det nu fremgår at:  

Der vil med ophæng i de afsatte midler til forskning og overvågning i Naturnationalpark Fussingø, blive 

afsøgt og udviklet moniteringsprogrammer, i samarbejde med relevante forskningsinstitutioner. Et sådant 

moniteringsprogram vil både adressere biodiversitetsforhold og påvirkningen af den rekreative anvendelse 

og oplevelse. Overvågning af udviklingen i Naturnationalpark Fussingø vil også kunne medvirke til 

opsamling af erfaring og viden, der kan være nyttige bidrag til at vurdere resultaterne af gennemførte tiltag 

og behovet for at iværksætte yderligere tiltag, f.eks. målrettet forvaltning på enkelte naturarealer.  

DBF mener, at det helt grundlæggende og principielt må være en statslig opgave at afsætte tilstrækkelige 

midler til effektmonitering, da det er af overordentlig stor vigtighed med solid dokumentation for de 

formodet gavnlige effekter på biodiversiteten. Den bør tilrettelægges og gennemføres med en 

baselinemonitering og herefter en løbende effektovervågning.  

Vi opfordrer til, at der udvikles en standardiseret, fagligt forsvarlig og forskningsbaseret effektovervågning, 

der også skal omfatte karplantefloraen. Vi vil gerne henlede opmærksomheden på det 
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effektmoniteringsprogram for Hammer Bakker, som DBF har udviklet i samarbejde med Den Danske 

Naturfond, Aalborg Kommune og COWI. Dette tager udgangspunkt i metoderne til NOVANA-overvågning af 

skov og lysåben natur, den effektmonitering, der sker i LIFE IP Natureman samt yderligere parametre mhp. 

monitering af græsningseffekter.  

Den NOVANA-overvågning og NOVANA-kortlægning af habitat-naturtyper, der er foretaget inden for 

området, kan supplere, men på ingen måde erstatte en målrettet effektovervågning. NOVANA-programmet 

er ikke designet til at levere data på et niveau, der kan bruges ift. evidensbaseret naturforvaltning på 

lokalitetsniveau, da det er lavet til at indgå i store landsdækkende datasæt til afrapportering af 

naturtilstand på nationalt plan. Desuden er der inden for NNP-området kun én enkelt overvågningsstation 

for skovhabitatnatur og ingen for lysåben habitatnatur.  

Formidlingsindsatsen  

Ud over den generelle formidlingsindsats om naturforholdene i området, anbefales det, at der foretages en 

meget intensiv formidling af forholdsreglerne ved færdsel i området. Gerne med en understregning af, at 

det anbefales ikke at medtage hunde inden for hegningen med store græssende dyr. På den måde kan det 

forhåbentlig undgås, at oplevet utryghed og mulige uheld med græssere kan problematisere og mindske 

den folkelige opbakning til naturnationalparkerne. Det må generelt i formidlingen understreges, at den 

rekreative anvendelse af området må underordne sig det primære naturformål.  

Potentiel sammenbinding med nærliggende, naturrige arealer.  

DBF vil opfordre til, at der arbejdes med på sigt, at NNP-arealet udvides til at omfatte Den Danske 

Naturfonds arealer i Læsten Bakker. Det burde være muligt at skabe forbindelsesarealer. 

Overdrevsarealerne i Læsten Bakker har stor botanisk diversitet - bl.a. med adskillige rødlistede 

græslandssvampe og karplanter. En græsningssammenhæng med Naturstyrelsens arealer vil øge det 

samlede naturindhold, og give gode muligheder for spredning til de lysåbne, ret artsfattige NST-arealer.  

 

Principper for udsatte dyr  

Ift. det oprindelige projektforslag synes vi det er ærgerligt og ikke fagligt begrundet at exmoor-ponyer nu er 

fravalgt. Vi mener heller ikke det er i overensstemmelse med idéen om naturnationalparker, hvor naturen 

skal udvikle sig på egne præmisser, at en selvreproducerende kvægbestand er fravalgt, og spørgsmålet er, 

om den nu valgte proaktive forvaltningsmetode af stude ikke vil være lige så ressourcekrævende som 

mærkning af kalve inden for 6 måneder efter fødslen.  

Dog hilser vi velkomment, at det fortsat fremgår at andre arter kan komme på tale senere:  

Dermed skal det løbende vurderes, om der skal udtages individer og/eller arter og sættes andre arter ind i 

stedet, eller om der eksempelvis skal reguleres på forholdet mellem arterne.  

De biodiversitetsmæssige effekter af de udsatte dyr skal løbende evalueres. På længere sigt skal det således 

igen vurderes hvilke dyr, der bedst understøtter naturen i Naturnationalpark Fussingø – herunder om der 

eventuelt skal ske udsætning af fx heste. og om der skal anvendes reproducerende bestande af 

kreaturerne.  

Det kan fx ikke udelukkes at problemet med øremækning af kalve og tilsyn forsvinder i fremtiden, fx som 

følge af teknologisk udvikling.  
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I det oprindelige projektforslag fremgik det, at der skulle udsættes skovkvæg, mens det ikke er præciseret i 

den endelige projektbeskrivelse. Vi håber man i stedet vælger Galloway eller skotsk højland, hvor der er 

dokumentation for gode egenskaber både ift. publikum og ift. at klare sig gennem vinteren.  

Mangler i datagrundlaget  

I flg. Natura 2000-basisanalysen https://mst.dk/media/193981/n030-basisanalyse-2022-27-lovns-

bredning.pdf tilhører Fussing Sø naturtypen kransnålalge-sø (3140) og er på 216 ha, men i Projektforslaget 

fremgår kun to sønaturtyper, næringsrig og brunvandet sø.  

Det kan undre, at man medtager en stor sø i en naturnationalpark, hvor hovedformålet er at etablere 

helårsgræsning, den udgør godt 25 % af det samlede areal, og den har ikke noget forvaltningsbehov. Men 

når nu dette er tilfældet, så bør søens habitatnaturtype vel også nævnes i forvaltningsplanen for NNP 

Fussingø?  

 

Bilag 1: Bør der ikke foretages en søgning i Danmarks Miljøportal som supplement til de gamle lister i bilag 

1? Det anbefales, at et projektforslag udarbejdes på et opdateret datagrundlag. I Naturdatabasen 

(naturdata.miljoeportal.dk) ses, at der er i NOVANA-overvågningen bl.a. er registreret flere arter af 

flagermus, som ikke fremgår af bilag 1 (https://naturereport.miljoeportal.dk/444946).  

Vi ser frem til en konstruktiv proces fremadrettet, og bidrager gerne med yderligere uddybning af 

kommentarer – samt med supplerende viden, om områdets naturindhold på plantesiden.  

Med venlig hilsen  

Rasmus Østergaard Pedersen (formand)  

På vegne af  

Dansk Botanisk Forening Jyllandskredsen 

 

 

De Unge Biodiversitetsambassadører 
De Unge Biodiversitetsambassadørers (DUB) høringssvar til Projektforslag for Naturnationalpark 

Fussingø. 

Vi glæder os til at se udførelsen af Naturnationalpark Fussingø - Både den praktiske del med at forvilde så 

store arealer, men også hvordan brugerne vil tage imod de nye vilde arealer. 

Naturnationalpark Fussingø 

Vi vil gerne appellere til at inddrage mere af det omkringliggende areal, på trods af at det ikke er statsejet. 

Det vil kunne øge NNP’ens areal, mindske randeffekter, samt i sig selv være et større biodiversitet tiltag. 

Her tænkes blandt andet på Læsten Bakker, som også indeholder en værdifuld biodiversitet, hvorfor dette 

bør overvejes. 
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Inddragelse af Skals Å i indhegningen vil således også være med til at forvilde åens forløb, da de udsatte dyr 

vil blive nødsaget til at nærme sig åen, og eventuelt også krydse den. Det vil tilføje flere dynamikker 

omkring og til Skals Å. 

Hvis genopretningen af naturlig hydrologi inden for NNP’en påvirker tilstødende naboarealer, bør dette 

ikke være en forhindring for genopretningen. Hvis der lempes på genoprettelsen af naturlig hydrologi langs 

hegninger og åerne, vil der være en randeffekt, og NNP’en udlever ikke sit fulde potentiale. Derfor bør der 

ses på en kompensationsordning til naboarealerne hvis de påvirkes negativt. Det kan tage mange år for de 

naturlige processer at genoprette sig. Det kræver tid og en kontinuitet der ikke brydes. Konstant skiftende 

politik og naturmål kan stå i vejen for dette, og derfor bør NNP’erne fredes/tinglyses så nye politiske 

strømninger ikke er en barriere for den naturlige udvikling 

Dyrene i Naturnationalparken 

Til jeres ønske om forskellige dyrearter med en større funktionel bredde, stiller vi spørgsmål ved fravalget 

af hest, vildsvin og en okse bestand bestående af både køer og tyre. Fravalget af disse, er også et fravalg af 

hesten som værende et stort pattedyr der ikke er drøvtyggende, et fravalg af vildsvin som en betydelig 

forstyrrer i jordbunden og et fravalg af en naturlig adfærd i okse populationen. Vi vil derfor gerne have i 

genovervejer valget af dyr. 

Vi kan forstå at det handler om at øremærkningen af dyrene bliver meget vanskelig i NNP’erne, og derfor 

appellerer vi til at Fødevarestyrelsen igen undersøger om der kan dispenseres fra 

øremærkningsforordningen. Det, eller at der findes en alternativ løsning til øremærker, som kan være lige 

så fyldestgørende. 

Vi stiller os også lidt bekymrende over for hjortevildtets adfærd, da i som i selv skriver har været 

fraværende pga. menneskelig forstyrrelse. Hvis fraværet af store hjortearter skyldes en betydelig 

friluftsaktivitet i området, så bør det overvejes hvor stor del af arealet der er være tilgængelig for 

friluftsaktiviteter. Danskerne skal omend ikke fortrænges fra den vilde danske natur, og derfor bør 

muligheden for en større indhegning undersøges. Ydermere kan det undersøges om der skal være udvidede 

stillezoner, samt arealer uden større aktiviteter. 

Vi syntes det er et fremragende tiltag at efterlade aflivet vildt - kadaver pladser anbefales dog ikke, da det 

ikke stemmer overens med en naturlig dynamik. Dertil kan man forestille sig at en decideret kadaver plads 

vil vække flere følelser i en debat der allerede er kørt af sporet. 

Opsummering 

Som en sammenfatning, mener vi at der bør inddrages flere arealer, især hvis man går på kompromis med 

nogle af de naturlige dynamikker inden for hegnet. Vi mener også at valget af dyr bør genovervejes, især 

efterstræbelsen af en selvreproducerende okse population. 

Med venlige og vilde hilsener 

De Unge Biodiversitetambassadører 

 

DGI Østjylland 
DGI Østjylland har med stor interesse læst projektforslaget for Naturnationalpark Fussingø og skal 

hermed afgive et høringssvar på baggrund af det offentliggjorte projektforslag. 
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Det er DGI Østjyllands opfattelse, at etableringen af naturnationalparker generelt og også i Fussingø 

konkret giver et interessant og positivt bidrag til at styrke den vilde natur og biodiversiteten i Danmark. 

For DGI Østjylland og vores lokale medlemsforeninger er det dog af væsentlig betydning, at etableringen 

af naturnationalpark Fussingø sker under hensyntagen til de mange tusinde danskere i alle aldre, som 

anvender området som en skattet arena for deltagelse i motion og aktive fællesskaber. 

Generelle kommentarer 

DGI bakker op om de 15 naturnationalparker med mere natur og bedre biodiversitet i Danmark. På 

samme måde bakker DGI også op om etableringen af urørt skov på 75.000 ha. DGI er ikke bekymret for 

negativ indvirkning på mulighederne for adgang og friluftsliv ved indsatsen for øget biodiversitet i urørt 

skov. DGI ser også frem til de kommende naturnationalparker og de muligheder for idræt og friluftsliv, 

der allerede er og senere kan blive mulighed for, men særligt hegning med udsatte husdyr i 

naturnationalparker må ikke få utilsigtede konsekvenser for befolkningens fysiske og mentale sundhed. 

DGI ser det som vigtigt, at tiltagene ikke vil komme til at begrænse danskernes adgang til et aktivt 

idræts- og fritidsliv i vores fælles natur.  

 

Naturen er danskernes foretrukne sted at være aktiv 

Brugen af naturen til aktiviteter og fællesskaber er vokset markant over de seneste årtier, og naturen er i 

dag det sted, hvor flest voksne danskere dyrker en eller flere af deres motions- og idrætsaktiviteter1.  

Frivillige idrætsforeninger såvel som selvorganiserede motionsaktiviteter samler danskere i sunde og 

meningsfulde fællesskaber omkring idrætsaktiviteter i naturen, herunder løbere, orienteringsløbere, gå-

hold, vandrefællesskaber, mountainbikere mv. Skovene og naturen bruges desuden til afholdelse af 

mange motions- og idrætsevents. 

 
Offentlighedens adgang til naturnationalparkerne skal sikres og fastholdes, dette er afgørende for DGI. 
Dette gælder ikke kun de lovmæssige rammer for adgang, men i særdeleshed den reelle adgang. 
Barrierer, der sænker befolkningens reelle adgang til naturnationalparkerne bør undgås. Barrierer for den 

reelle adgang kan være foranstaltninger som manglende sikring og fortsat vedligehold af den rekreative 
infrastruktur. Det kan være hegn og udsatte husdyr som køer, heste eller indskrænkning i muligheder for 
organiserede idræts- og friluftslivsaktiviteter og deres muligheder for at afholde arrangementer i 
områderne. 
 
Erfaringer fra både ind- og udland viser samtidig, at hegn og græsning ikke er problemfrit, når der 

samtidig er et aktivt friluftsliv. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning sammenfatter således: 
”Naturpleje med store græssende dyr har dog samtidig vist sig ikke at være helt uproblematisk, specielt 
ikke når den anvendes i områder, der også er forbundet med rekreative interesser. I Danmark var der i 
2017 et dødsfald og flere personskader som følge af uheldige møder mellem kvæg og 
motionister/hundeluftere2.  
 
 

 
 
Ansvar i tilfælde af ulykker og farlige situationer mellem udsatte husdyr og besøgende i 
naturnationalparker bør afklares og tydeligt skiltes 
 
Pædagoger, folkeskolelærer, naturvejledere, trænere fra frivillige foreninger, spejderledere og guider har 

et udvidet ansvar for dem, de tager med ud på tur. Med ansvar følger nødvendigvis et 

forsigtighedsprincip og vurdering af risiko for den pågældende tur og mulige situationer. 

Konkrete problematikker, der rejses i forbindelse med de kommende naturnationalparker: 

                                                           
1 I ”Danskernes Motionsvaner” (IDAN 2016) fremgår det bl.a., at naturen er det mest populære sted at dyrke sine aktiviteter (44 pct. angiver, at de 

dyrker én eller flere af deres aktiviteter i naturen). 

2 Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN), Københavns Universitet: 2020. https://static-

curis.ku.dk/portal/files/237043761/Notat_Friluftsliv_og_gr_ssende_dyr_web.pdf 

https://static-curis.ku.dk/portal/files/237043761/Notat_Friluftsliv_og_gr_ssende_dyr_web.pdf
https://static-curis.ku.dk/portal/files/237043761/Notat_Friluftsliv_og_gr_ssende_dyr_web.pdf
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 Naturnationalparkens skovområder er ofte med dårlig sigtbarhed på grund af bevoksning, løv mv. 

Den dårlige sigtbarhed vil uvægerligt resultere i pludseligt opståede situationer, hvor besøgende 

uforvarende fx i løb, eller på cykel vil kunne stå midt i en flok af udsatte husdyr – med farlige 

situationer til følge.  

 

 Vil fx foreningernes børnehold kunne færdes sikkert? Eksempelvis orienteringsløb, hvor børn 

løber uden voksne? Mountainbikeklubber, hvor børnene fx kører korte runder uden en voksen? 

Folkeskoleklasser, der nyder idræt i skoven? Dette bør afklares og skiltes tydeligt. 

  

Desuden opfordrer DGI til, at der i forbindelse med etableringen: 

- Skaber en visuel tydelighed omkring muligheder og regler ifm. aktivitet i Fussingø efter 

etableringen af naturnationalparken 

- Gennemføres en grundig dialog med de lokale foreninger og fællesskaber om, hvilke muligheder 

og begrænsninger etableringen af en naturnationalpark har for de borgere, der bruger skoven 

som en arena for aktive fællesskaber. DGI Østjylland spiller gerne en aktiv rolle i denne proces 

- Gennemføres en dialog med de lokale foreninger og fællesskaber om, hvordan der kan sikres 

alternative muligheder for aktiviteter, der kan kompensere for de begrænsninger, etableringen af 

en naturnationalpark har betydet 

 

Såfremt der er spørgsmål til ovenstående eller ønsker om uddybende bemærkninger, står undertegnede 

eller direktør i DGI Østjylland Flemming Poulsen (flemming.poulsen@dgi.dk) naturligvis til rådighed. 

 

Med venlig hilsen 

Torben Märcher  

Formand  
DGI Østjylland 

 

 

mailto:flemming.poulsen@dgi.dk
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Dyreværns-Organisationernes Samarbejds-Organisation (DOSO) 
Vedr.: Høringssvar ifm. projektforslag for naturnationalpark Fussingø 

Den 8. februar 2021 indsendte DOSO et høringssvar til Miljøministeriet ifm. udkast til lovforslag om 

ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om skove, dyrevelfærdsloven, lov om mark- og vejfred og 

færdselsloven (vedlagt). Alle bemærkninger i dette høringssvar gælder naturligvis også for etableringen af 

naturnationalpark Fussingø. Specielt det forhold at der ikke dispenseres fra Dyrevelfærdsloven. 

DOSO vil desuden rette opmærksomheden mod, at man ved etableringen af færiste sørger for, at der gives 

mulighed for, at ”fældefangede” dyr (pindsvin, krybdyr, padder mv.) kan slippe fri fra graven. 

Men når dette er sagt, så er der flere forhold i projektbeskrivelsen, som DOSO er positiv overfor: 

 At heste ikke er en del af de store græssere, som skal indsættes i parken. 

 At der er udarbejdet en detaljeret beredskabsplan indeholdende yderligere beskrivelser af, hvordan 
kritiske situationer (barske vinterforhold, yngletiden mv.) skal imødegås. 

 At der indføres skærpet dyrlægetilsyn. 

 At tilsyn og overvågning skal foregå på individniveau. 
 

Det er positivt, at publikum får adgang til de indhegnede arealer, så uheldige forhold for dyrene har bedre 

mulighed for at blive opdaget. Men det er vigtigt, at der skiltes med, hvordan publikum kan komme i 

forbindelse med de ansvarlige myndigheder. 

Med venlig hilsen 

DOSO 
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Peter Mollerup 

Formand 

 

Foreningen af Rådgivende Ingeniører 
FRI takker for muligheden for at afgive høringssvar på ovenstående høring.  
  
Vi har ingen bemærkninger til den, da den ikke direkte påvirker rammebetingelserne for rådgivende 

ingeniørvirksomheder. 

  
  
Med venlig hilsen  
  

Ulrik Ryssel Albertsen  

  
Erhvervspolitisk Chef  
Foreningen af Rådgivende Ingeniører  
 

 

Friluftsrådet 
Friluftsrådets høringssvar til offentlig høring af projektforslag for Naturnationalpark Fussingø 

Generelle bemærkninger 

Friluftsrådet bakker op om etablering af en naturnationalpark i Fussingø som led i at skabe en vildere og 

rigere natur. For Friluftsrådet er det afgørende vigtigt, at offentlighedens adgang til området sikres og 

opretholdes, og at der skabes gode rammer for et fortsat alsidigt friluftsliv. 

Friluftsrådet kvitterer for, at friluftsliv er tænkt ind i mange overvejelser, herunder ved adgangsforhold, 

fortsat brug for området til friluftsliv samt valg af dyr. Det er også positivt, at der er en angivelse af 

eksisterende rekreativ infrastruktur og anvendelse af området. 

Friluftsrådet finder det endvidere positivt, at det af forslaget fremgår, at der via dialog og samarbejde med 

lokale foreninger, borgere og kommune vil blive tilbudt nye friluftsmæssige muligheder uden for 

naturnationalparken. Friluftsrådet vil samtidig understrege, at det er afgørende, at den allerede 

gennemførte interessentinddragelse følges op af fortsat tæt inddragelse af lokale aktører, f.eks. lokale 

brugerråd, relevante brugerorganisationer og andre lokale friluftsbrugere i det videre arbejde med at 

forberede naturnationalparken. Gennem inddragelse af lokale aktører og intelligent planlægning kan man 

finde konkrete løsninger, der kan tilgodese flere hensyn og herved bidrage til befolkningens opbakning til 

indsatsen. 

Bemærkninger til konkrete emner 

Friluftsliv i området 
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Friluftsrådet lægger vægt på, at der som udgangspunkt kan gives tilladelse til samme friluftsaktiviteter i 

naturnationalparken som hidtil, med mindre der på et fagligt grundlag er en konkret vurdering af, at det 

kan være til skade for naturen eller menneskers sikkerhed. Friluftsrådet opfordrer samtidig til, at det 

tydeligere angives, hvilke aktiviteter, der ikke længere vil blive givet tilladelse til, og hvad vurderingerne bag 

tilladelserne nærmere beror på, og om det er gældende fra det tidspunkt, hvor dyr er udsat, jf. side 46. 

Friluftsrådet konstaterer med tilfredshed, at det af projektforslaget fremgår, at der kan ske 

fældning/beskæring af farlige træer omkring opholdsarealer samt rydning af væltede træer over stier og 

veje mv. Det bør dog fremgå, at risikotræer mere generelt kan fjernes af hensyn til friluftsliv og sikker 

færdsel i området. 

Friluftsrådet finder det vigtigt, at der er en særlig opmærksomhed mod børn og unges mulighed for at 

færdes i, opleve og lære om naturen i kommende naturnationalparker. Et godt forhold til naturen 

grundlægges tidligt i livet. Når børn og unge lærer om naturen, fordyber sig i naturen og tilbringer tid i 

naturen, har det en positiv betydning for deres dannelse og forhold til naturen resten af livet. Det er en 

mærkesag for Friluftsrådet at skabe fri og lige adgang til naturen. Friluftsrådet ønsker på den baggrund 

blandt andet, at der sikres fysisk tilgængelighed i naturnationalparken og de tilstødende arealer for 

personer med nedsat funktionsevne. 

Det fremgår af projektforslaget, at man efter etableringsfasen kan forestille sig at udvide muligheder for 

formidling og partnerskaber til støtte for friluftslivet og formidlingen af biodiversitet. Endvidere fremgår, at 

der på lidt længere sigte kan arbejdes mere strategisk med stilleområder, hvor antallet af brugere søges 

reduceret mest muligt gennem fx afmærkede ruter, formidling mv. Friluftsrådet opfordrer til, at sådanne 

initiativer sker efter dialog og inddragelse af lokale aktører, f.eks. lokale brugerråd, relevante 

brugerorganisationer og andre lokale friluftsbrugere. 

Rekreativ infrastruktur på tilstødende arealer 

Friluftsrådet opfordrer til, at projektforslaget på kort mv. nærmere angiver forslag til kompenserende 

friluftstiltag uden for naturnationalparken, herunder ny hundeskov, svarende til angivelsen af ny 

shelterplads uden for hegnet, jf. side 33. 

Friluftsrådet opfordrer endvidere til, at der i højere grad sker en styrkelse af rekreative muligheder uden for 

naturnationalparken for de friluftsaktiviteter, der bliver berørt, bl.a. ved at udvikle MTB-rute og 

ridemuligheder. 

Friluftsrådet vil endvidere opfordre til, at etablering af nye friluftstiltag sker efter dialog og inddragelse af 

lokale aktører, f.eks. lokale brugerråd, relevante brugerorganisationer og andre lokale friluftsbrugere. 

Hegn 

Friluftsrådet ønsker generelt en så restriktiv anvendelse af hegn som muligt. I det omfang, der etableres 

vildthegn, bør der etableres faunapassager til det mindre vildt for at sikre fri bevægelighed gennem 

området, ligesom der bør sikres gode og tilgængelige adgangsveje til og i det hegnede område for 

besøgende. 

Friluftsrådet lægger vægt på og støtter, at det af projektforslaget fremgår, at hegnet vil sikre mulighed for 

veksling ind og ud af naturnationalparken for dyr op til og med rådyrstørrelse. 

Friluftsrådet lægger vægt på, at det af projektforslaget fremgår, at der foruden hovedindgange via 

asfaltvejene vil blive etableret en række mindre sekundære indgangsmuligheder, der alle er offentligt 



Side 129 af 176 
 

tilgængelige og som i det væsentlige vil blive etableret således, at alle typer af brugere, hvilket vil sige 

fodgængere, løbere, cyklister, ridende, handicappede m.fl. får adgang ind i naturnationalparken. 

Friluftsrådet støtter, at der etableres nye stiforløb uden for hegnet, som letter mulighederne for færdsel 

uden for det hegnede område. 

Friluftsrådet anbefaler, at der sikres adgang via elektroniske virkemidler, sms eller kodeadgang gennem 

låger, porte eller bomme o.l. ved de større indgange for nødvendig biltrafik, hestevognskørsel eller store 

grupper af ridende personer m.fl. for at lette adgang til området. 

Udsætning af dyr 

Friluftsrådet bakker op om, at der sker en gradvis udsætning af dyr i området. Det giver mulighed for at få 

gradvise erfaringer med udsatte dyr og friluftsliv inden det forventede langsigtede græsningstryk nås. 

Friluftsrådet bakker desuden op om, at det af projektforslaget fremgår, at hensynet til dyrevelfærden er 

afgørende i forvaltningen af de udsatte dyr. 

Ansvar ved færdsel i området 

Friluftsrådet opfordrer til, at ansvaret i tilfælde af ulykker med udsatte dyr afklares og formidles tydeligt. 

Det gælder særligt i forbindelse med gruppearrangementer i området, f.eks. hvor en spejderleder har 

ansvaret for en gruppe børn, der tages med på tur i området. 

Formidling 

Naturformidlingsindsatser er et helt centralt led i at skabe et stærkt folkeligt engagement i 

naturnationalparken. Det gælder formidling af den naturmæssige baggrund for etablering af 

naturnationalparken og den forventede udvikling af naturen i området, der kan bidrage til læring og 

naturforståelse. Dertil kommer formidling af mulighederne for spændende naturoplevelser, erfaringer med 

friluftsliv blandt græssende dyr og hensigtsmæssig og hensynsfuld adfærd i naturnationalparken. Det kan 

styrke mulighederne for friluftsliv og bidrage til at reducere utryghed hos nogle brugergrupper. En særlig 

målgruppe i forhold til at udvikle naturdannelse og naturforståelse er børn og unge. 

Friluftsrådet finder derfor, at der bør være en mere konkret angivelse af den formidlingsindsats, der 

skitseres – som et vigtigt element i at få friluftsliv og naturudvikling til at gå op og sikre den lokale 

opbakning. 

Kortlægning og opfølgning 

Friluftsrådet anbefaler, at der laves en mere detaljeret kortlægning / baseline af friluftsaktiviteter i området 

som grundlag for udviklingen af friluftslivet. 

Friluftsrådet anbefaler, at forvaltningsplanen løbende revideres på baggrund af de indhentede erfaringer. 

Det bør være tydeligere i projektplanerne, at der på baggrund af løbende evalueringer af bl.a. natur og 

friluftsliv i områderne kan ske ændringer i forvaltningen (f.eks. sammensætning af dyr) efter inddragelse af 

relevante organisationer, herunder friluftsorganisationer. 

Fortsat behov for projektgruppens virke 
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Friluftsrådet anbefaler, at den nedsatte projektgruppe for naturnationalparken fortsætter sit virke som 

dialogforum for den videre forvaltning i området. Der bør i den forbindelse tages stilling til eventuel 

justering af projektgruppens medlemmer. 

Med venlig hilsen 

Eske Thøgersen 

Formand, 

Friluftsrådet Østjylland 

 

Fussingø ride- og kørelaug 
 
 1  

 
 Fussingø den 22. juni 2021  
Fra Fussingø ride- og kørelaug  
Til Naturstyrelsen (sendt til NnpFussingoe@nst.dk)  
Høringssvar vedr. den offentlige høring af projektforslaget for Naturnationalpark Fussingø  
Fussingø ride- og kørelaug arbejder for at bevare den sikre og uhindrede adgang til Fussingø Statsskov ved 
færdsel med hest (ridende eller kørende), samt at få indflydelse på den videre udvikling af området. Lauget 
repræsenterer mere end 200 aktive brugere af Fussingø statsskov. Når corona-situationen igen tillader 
større fysiske møder, er det planen at omdanne lauget til en forening.  
Ud fra ’Projektbeskrivelse og overordnede retningslinjer for forvaltning af naturnationalpark Fussingø’ vil de 
planlagte ændringer i forbindelse med etableringen af naturnationalparken i Fussingø forringe 
mulighederne for færdsel i området med hest betragteligt. Vi har naturligvis forståelse for, at forskellige 
naturplejeinitiativer kan medføre ændringer i de eksisterende færdselsmuligheder. Vi opfordrer dog til, at 
muligheden for sikker færdsel i området med hest bevares i højere grad, end hvad der lægges op til i 
eksisterende projektbeskrivelse, samt at de aktive brugere med heste inddrages i udviklingen af området 
fremadrettet. Samtidig vil Fussingø ride- og kørelaug gerne stille sig til rådighed som en form for sti-
vogtere, dvs. hjælpe med at vedligeholde stierne og vejene, så de er velegnet til ridning og kørsel, samt 
informere hvis der er steder, hvor der kan være sikkerhedsmæssige udfordringer.  
Nedenfor gennemgår vi de udfordringer, som vi ser ved projektet ud fra ’Projektbeskrivelse og overordnede 
retningslinjer for forvaltning af naturnationalpark Fussingø’. Endeligt præsenterer vi et forslag til en 
placering af hegnet, som vi mener balancerer hensynet til planerne for området som naturnationalpark 
samt de ryttere og kuske, der bruger området.  
Færdsel med heste Som udgangspunkt har man ikke ret til at færdes med hest i naturen på private veje, 
stier og arealer. Derfor er statslige skove som Fussingø så vigtige for mange ryttere og kuske, da man ikke 
nødvendigvis bare kan ride eller køre ”et andet sted hen”. Mange har netop bosat sig her i 
Fussingøområdet pga. muligheden for at færdes med hest i området, og mange andre brugere kører hertil 
på jævnlig basis. Derfor vil en begrænsning i adgangen, som vi mener vil være konsekvensen af nuværende 
projektbeskrivelse, have stor betydning for de mange ryttere og kuske, der bor i og/eller benytter området. 
Vi foreslår derfor i højere grad at tænke sikker adgang og færdsel med hest ind i projektet (se afsnittet 
’Alternativt forslag’). Dette gælder både muligheden for at færdes på tværs af området, men også 
muligheden for at færdes på mindre rundture i det daglige.  
Dyrearter Det er positivt, at hestene er valgt fra i forhold til tidligere udkast, da det gør at flere brugere 
med heste fortsat vil færdes i området. Dog giver det en stor usikkerhed, at der holdes en dør åben for at 
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introducere heste eller andre dyregrupper alligevel (s. 45). Særligt for dem der overvejer at købe eller sælge 
ejendom 2  

 



Side 132 af 176 
 

velegnet til hestehold i området, kan denne usikkerhed have konsekvenser fremadrettet. Derfor vil vi 
opfordre til at denne mulighed fjernes fra projektbeskrivelsen eller at det tilføjes, at dette ikke kan gøres 
uden en forudgående høringsfase. Ridning eller kørsel blandt stude er dog forbundet med en vis risiko – se 
afsnittet ’Sikkerhed’.  
Sikkerhed I projektbeskrivelsen henvises der til, at fravalget af kalve og tyre vil mindske utrygheden for 
nogle af brugerne (s. 27). Dog viser en rundspørge blandt laugets medlemmer – dvs. en stor del af skovens 
aktive ryttere og kuske - at rigtig mange vil fravælge ridning/kørsel blandt stude pga. den risiko, der er 
forbundet hermed (se Bilag 1). Janne Winter Christensen, adfærdsforsker ved Aarhus Universitet 
bekræfter, at der er risiko forbundet med færdsel med heste blandt kvæg.  
” I forbindelse med ridning vil det ofte være tamhestens reaktion på mødet med de store afgræssere, som 
vil udgøre en risiko – både hvis afgræsserne er opsøgende eller flygter væk fra rytteren.” (Janne Winther 
Christensen, personlig kommunikation.)  
”En tamhest under rytter kan ligeledes føle sig truet af en flok kvæg, der nærmer sig, og vil typisk reagere 
med en flugtreaktion, som kan være ukontrollerbar for rytteren. Jeg anser det derfor som potentielt farligt 
at ride i indhegnede områder, der afgræsses af heste eller kvæg.” (Janne Winther Christensen, personlig 
kommunikation.)  
Derfor mener vi, at konsekvenserne ved at udsætte stude, hvis ikke der laves mulighed for at færdes i en 
form for passager udenfor hegnet, er alt for store. Dette er særligt gældende for de brugere, som har deres 
eneste adgang til Fussingø statsskov via det område, der vil blive hegnet inde. Mange har netop bosat sig i 
det område pga. muligheden for at færdes med hest i naturen. De kan ikke ”bare vælge” at færdes i 
Udskovene i stedet, og bliver derfor i praksis hegnet ude. Derfor vil vi opfordre til, at udvalgte 
gennemgående grusveje holdes udenfor hegnet, således at ryttere/kuske fortsat kan færdes sikkert i 
området og ingen ”hegnes ude”. Dette vil også være en stor gevinst for områdets mange andre brugere, 
som herved også vil kunne færdes sikkert i området - se afsnittet ’Alternativt forslag’.  
Veje og stier Som udgangspunkt er det en positiv ting, at der tænkes nye stier med i planerne (s. 31), da det 
kan være med til at skabe nye muligheder for færdsel i området. Dog er det meget uklart præcis hvem, der 
vil kunne færdes på de nye stier der omtales. Vi opfordrer til, at det skrives ind i projektbeskrivelsen, at alle 
nye stier skal anlægges på en sådan måde, at ryttere kan færdes der.  
Det står i projektbeskrivelsen, at man forventer, at fremkommeligheden på nogen stier kan forringes pga. 
genopretningen af hydrologi (s. 31). Vi opfordrer til at det skrives ind i projektbeskrivelsen, at hvis stier eller 
veje bliver ufremkommelige for ryttere og/eller kuske, skal det forsøges at etablere andre tilsvarende 
muligheder for færdsel.  
Af hensyn til hestevognenes adgang, er det bekymrende, at flere gennemgående veje planlægges 
konverteret til stier (s. 34). Vi vil gerne henstille til at de eksisterende veje, selv om de planlægges 
konverteret til stier, fortsat holdes fri i en bredde på omkring 3 meter, således at hestevogne fortsat kan 
færdes her. 3  
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Udskovene Der henvises til, at en stor del af aktiviteterne kan flyttes til Udskovene eller eksisterende 
aktiviteters øges i Udskovene (s. 48-49). Dette kan give udfordringer med sameksistensen af de mange 
forskellige brugere, som ”presses ud” af Indskovene. Vi vil derfor opfordre til, at der igangsættes initiativer 
(i samarbejde med f.eks. Randers kommune) for at sikre endnu flere adgangsveje og stier i og omkring 
området, og ikke mindst for at sikre, at det fortsat kan bære de mange daglige brugere. Dette vil være en 
stor gevinst for områdets mange brugere, i særdeleshed også dem uden heste. Samtidig vil vi opfordre til, 
at den fremtidige udvikling af hele området sker i samråd med de mange forskellige brugergrupper, således 
at alle brugergrupper kan tage del i udviklingen af området.  
Adgangsveje og låger Ud fra beskrivelsen af adgangsveje i projektbeskrivelsen er det ikke klart, om det vil 
være muligt at komme ind i området med heste ved alle indgange (s. 29). Vi vil opfordre til at alle 
adgangsveje og låger muliggør, at man kan færdes som rytter. Som udgangspunkt bør det være muligt at 
komme ind i området med hestevogne ved alle grusveje og asfaltveje. Vi foreslår at der opsættes 
automatiske låger, så man ikke behøver at stige af hesten/vognen. Vi har vedlagt et par eksempler som 
inspiration til, hvordan sådanne låger kan udformes – se Bilag 2. I tilfælde af at lågerne ikke er automatiske 
foreslår vi, at der opstilles faste opstigningsskamler (f.eks. træstubbe) ved alle låger.  
For at sikre hestevognene fortsat adgang til området vil vi foreslå, at der også etableres en kørelåge ved 
indgangen til Hesselbjerg fra Viborgvej. Samtidig vil vi henstille til, at der etableres kørelåger ved alle 
hovedindgange.  
Særligt for kørsel med hestevogne Fussingøområdet er et helt særligt kulturlandskab, som vi alle sætter 
pris på at færdes i. Hestevognene bidrager til den særlige stemning i området til stor glæde for de mange 
andre besøgende i området, og det vil være en skam, hvis de ikke længere kan færdes pga. den risiko, der 
er forbundet ved færdsel blandt stude og de udfordringer, der kan være med at åbne låger – særligt hvis 
man er alene i vognen. Derfor vil vi opfordre til at det sikres, at hestevogne fysisk kan komme ind i området 
(se afsnittet ’Adgangsveje og låger’). Samtidig vil vi opfordre til at holde enkelte grusveje udenfor hegnet, 
således at hestevognene (og alle andre brugere) fortsat kan vælge at færdes udenfor hegnet i det historiske 
landskab (se afsnittet ’Alternativt forslag’).  
Alternativt forslag Vi mener det er vigtigt, at projektet sikrer muligheden for fortsat sikker færdsel i 
området udenfor hegnet. Udviklingen på Helgenæs er et godt eksempel på, at der er en konkret risiko for 
ulykker ved færdsel i indhegninger med store græsserne, men også at det er muligt at finde løsninger, som 
kan give alle brugere mulighed for at vælge at færdes udenfor hegnet. Løsninger, som tager hensyn til og 
inddrager områdets brugere vil desuden være et godt eksempel for den proces, der venter de fremtidige 
naturnationalparker.  
Vi mener det er muligt at placere hegnet på en måde, som balancerer hensynet til området som 
naturnationalpark samt adgangen for de ryttere og kuske der bruger området. Nedenstående kort (figur 1 
og 2) illustrerer hvordan vi mener, at der kan laves en sammenhængende indhegning, samtidig med at 4  
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frahegnede grusveje gør det muligt at færdes på tværs af området. Samtidig kan de lokale, som ikke har 
direkte adgang til Udskovene, sikres fortsat mulighed for at ride og køre mindre rundture i nærområdet. illa 
aturna onalpark afgrænsning ød Forslag l udvendigt hegn range Forslag l frahegnede veje røn åger, som 
giver adgang l fra de fra hegnede veje  
Figur 1: Forslag til placering af udvendigt hegn samt frahegning af veje. illa aturna onalpark afgrænsning ød Veje og s er indenfor 
hegnet lå Veje og s er udenfor hegnet røn Forslag l nye s er udenfor hegnet 
Figur 2: Overblik over hvilke veje og stier man vil kunne færdes på inden for og udenfor hegnet ud fra den foreslåede placering af 
hegnet.  

Figur 1 illustrerer hvordan vi mener, at det udvendige hegn kan placeres samtidig med at enkelte veje 
hegnes fra. Enkelte steder indsnævres indhegningerne, og her kan man sikkert komme gennem dyrenes 
fold ved at passere to låger. Figur 2 illustrerer hvilke veje og stier man hermed vil kunne færdes på hhv. 
indenfor og udenfor hegnet ved denne placering af hegnet. 5  
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Beskrivelse af forslaget:  
1) Enkelte grusveje er hegnet fra. Erfaringer fra andre områder indikerer en afstand mellem hegnene på 
omkring 10-20 meter afhængig af omgivelser muliggør sikker færdsel, hvor de forskellige brugergrupper 
kan passere hinanden med god afstand til hegnet.  

2) Enkelte asfaltveje holdes udenfor hegnet og der etableres stier langs disse veje.  

3) Det frahegnede område omkring slottes udvides i vestlig retning.  

4) De store græssere kan færdes frit i hele området.  

5) Mennesker kan passere dyrenes område via områder, hvor indhegninger indsnævres, så arealet kan 
overskues og man passerer gennem dyrenes fold ved at passere to låger.  

6) Det er tilstrækkeligt med 2-trådet hegn ved frahegning af vejene inde i området.  

7) Mulighed for sikker færdsel på tværs af området.  

8) Direkte sikker adgang til området for brugerne fra det nordlige lokalområde (Læsten, Sønderbæk, Over 
Fussing, Øster Bjerregrav).  

9) De lokale, som ikke har direkte adgang til Udskovene, vil fortsat kunne tage på mindre rundture i deres 
nærområde udenfor hegnet.  
 
Forslagets andre fordele:  
- Alle brugere vil have en direkte sikker adgang til søen og badepladsen, slottet og gammel have, uanset om 
man kommer sydfra (Ålum, Svinding, Venning) eller nordfra (Læsten, Sønderbæk, Over Fussing, Øster 
Bjerregrav).  

- Alle brugere vil have mulighed for sikker færdsel i kulturlandskabet omkring Fussingø Slot (vandmøllen, 
gammel have, slotshaven).  

- Mulighed for sikker færdsel i sammenhængende naturområde, fra Udskovene til Bjerregrav mose og Skals 
Ådalen.  

- En række fredede fortidsminder indenfor natunationalparkens afgrænsning beskyttes mod skader fra de 
store græssere (ifølge vores optælling mindst 10 gravhøje og 5 km dige).  

- Der skal etableres færre indgange (færiste) for biler mv.  

- Det er ikke nødvendigt at etablere en flydespærre.  

- Det vil muliggøre, at enkelte af naturnationalparkens områder nemt kan lukkes af, f.eks. i tilfælde af at 
man ønsker at øge eller sænke græsningstrykket i bestemte områder.  
 
Vi gør opmærksom på, at dette forslag støttes af lokale foreninger og erhvervsdrivende, herunder Amhøjs 
støtteforening (som repræsenterer de mange ryttere med tilknytning til Stutteri Amhøj), Stutteri Amhøj 
(lokal erhvervsdrivende med flere aktiviteter centreret omkring færdsel i naturen med heste) og 
Fjordhestens Venner Kronjylland (som har afholdt fællesture i området gennem flere år).  
Vi ser frem til et godt fremtidigt samarbejde om færdsel med heste i hele Fussingø-området.  
På vegne af Fussingø ride- og kørelaug  
Lene Steen Søholmene 5, Svinding 8920 Randers NV lene-steen@bscmail.dk 6  
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Bilag 1 – Eksempler på holdninger til ridning/kørsel i en indhegning med stude og krondyr  
En forespørgsel blandt gruppen medlemmer viste at 11 ud af 19 svarede at de var betænkelige ved eller 
afvisende overfor ride/køre i en indhegning med stude og krondyr.  
Spørgsmål stillet i Facebookgruppen ” Fussingø Ride- og kørelaug”:  
”Hej alle, jeg vil gerne høre om hvad i tænker om at ride køre i en indhegning med stude og krondyr. Vil det 
holde dig væk fra området? Vil du tage særlige forholdsregler (f.eks. ikke tage børn eller svigermor med)? 
Og har du mulighed for 'bare at ride køre et andet sted?”  
Udvalgte svar fra medlemmerne af gruppen ” Fussingø Ride- og kørelaug”:  
”Jeg red for mange år siden i Store Dyrehave. Det var ikke så sjovt, når krondyrene var i brust. Så blev de 
aggressive, og selv de gamle elevheste, som kom der dagligt blev bange, når de begynde at brumme 
advarende. I dag er jeg kusk, og jeg ville ikke turde køre et indhegnet sted.”  
”Jeg tror ikke, jeg ville turde ride i indhegning med dyr - risikoen for at falde af og komme til skade, hvis 
hesten bliver bange for dyrene, er simpelthen for stor. Jeg er 60 år og efterhånden ret skrøbelig, så jeg ville 
"nøjes" med at ride andre steder....”  
”Jeg kommer desværre ikke til at ride i indhegningen med stude. Jeg har en rygskade efter en 
arbejdsulykke, leddegigt og piskesmæld, så jeg tør ikke tage chancen. Min ellers meget rolige islænder er 
normalt ikke bange for noget, men køer er han desværre ikke tryg ved. Nogle vil mene at det kan trænes, 
men det bliver ikke med mig - risikoen er for stor. Så jeg kommer ikke til at ride i den nye P”  
” ej, jeg kommer ikke til at ride indenfor hegnet. Tør ikke. Det ville være så fint, hvis der kunne komme 
nogle korridorer stier i P så man kunne komme sikkert rundt”  
”Jeg vil være bekymret for at ride alene i en indhegning med stude og jeg har svært ved at forestille mig at 
jeg tager mine børn med ind i indhegning med stude alene. Krondyr bekymrer mig ikke. Store hegn er jeg 
ikke fan af””  
”Kunne ikke drømme om at ride eller køre hestevogn i en indhegning med dyr... og desværre bliver ture 
især hestevogn meget begrænse” 7  
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Bilag 2 – Inspiration til hvordan indgangen til det hegnede område i naturnationalpark Fussingø kan 
indrettes med hensyn til rytterens og kuskenes adgang  
I det følgende vises der eksempler på låger og åbningsmekanismer. De er tænkt som inspiration til, hvordan 
indgangene til det hegnede område af naturnationalparken kan indrettes.  
Billede 1 viser en af hovedindgangene til dyrehaven ved Slotved Skov og dyrehave. Her er der to låger ved 
siden af hinanden beregnet til dobbeltrettet færdslen. Hvis denne dobbeltrettede låge blev opført som én 
låge i fuld bredde, vil den muliggøre, at den uden problemer kan benyttes til færdsel af færdsel med heste 
(ridende eller kørende), som jo ikke kan gå på færistene. Lågen åbner automatisk via et elektrisk ind- og 
udgangstryk (Billede 2 – markeret med rød pil). Ved at placere dette åbningstryk højere oppe, vil både 
ryttere og kuske kunne nå det, uden at skulle stige af hesten eller vognen. Dette vil give en både sikker og 
nem adgang ind og ud af det indhegnede område.  
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Gammel Estrup Danmarks Herregårdsmuseum & Dansk Center for Herregårdsforskning 
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Landbrug & Fødevarer 
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Langå civile Hundeførerforening 

Høringssvar vedrørende projektforslag for Naturnationalpark 
Fussingø.  
DCH (Danmarks Civile Hundeførerforening) Langå har læst projektforslaget (link) og fulgt debatten 
vedrørende Naturnationalpark Fussingø som planlægges etableret i Indskovene i Fussingø.  
I DCH Langå frygter vi overordnet at etableringen af Naturnationalpark Fussingø kommer til at give 
mindre adgang til skoven, samt medføre et for stort pres på de dele af skoven som foreningen kan 
anvende til friluftsaktiviteter.  
Konsekvenserne af dette er flere. Konkret forventer foreningen at miste indtægter fra manglende 
konkurrenceafholdelse, samt på længere sigt medlemstilbagegang fordi mulighederne for at træne i 
egnede arealer reduceres kraftigt. Vi frygter især at vores bærende kræfter af frivillige trænere og 
andre hjælpere falder fra sporten fordi de simpelthen ikke har de rette muligheder for at gennemføre 
de udfordrende træningsdiscipliner som vi netop anvender skovene til.  
For de små lokale foreninger er vejen fra en skøn succeshistorie til nedlæggelse ikke ret lang. Dette 
gælder både fordi pengene er små – men også (og ikke mindst) fordi et vedblivende engagement 
kræver at rammerne er på plads for at sporten kan gennemføres på tilfredsstillende vis.  
De af DCH Langås aktiviteter der foregår i skovarealerne i Fussingø, foregår i dag primært i Udskovene, 
samt i den sydlige del af Indskovene. Etableringen af Naturnationalpark Fussingsø betyder konkret at vi 
kommer til at miste adgangen til den sydlige del af Indskovene.  
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Etableringen vil også betyde at der kommer et ekstremt øget pres på Udskovene, som allerede i dag 
rummer rigtig mange brugere og aktiviteter. Vi mener at det er væsentligt at Naturstyrelse og 
politikere også forholder sig til problematikken omkring Udskovene hvis man virkelig ønsker at 
brugerne skal have en reel mulighed for adgang til arealerne og positive oplevelser.  
Det der I projektforslaget bekymrer os vedrørende adgang til arealer og pres på arealerne i 
Udskovene er (punkter citeret fra projektforslaget afsnit 3.3 og 3.7):  
3.3 Principper for forvaltning af friluftsliv og rekreative faciliteter  

 Hensynet til de udsatte dyr og det forhold, at der efterhånden kan indfinde sig yderligere 
naturkvaliteter forventes at påvirke rammerne for, hvilke tilladelser der kan gives til 
tilladelseskrævende aktiviteter.  

 Naturnationalpark Fussingø er i dag meget besøgt og brugt af mange forskellige 
brugergrupper. Det søges med etableringen af naturnationalparken at videreføre de rekreative 
muligheder og oplevelser både i parken og med alternative tilbud på nærliggende statsejede 
arealer efter nærmere dialog lokalt med konkrete aftaler som resultat.  

 Der kan opstå behov for, at konkrete ønsker om aktiviteter – af hensyn til naturgrundlaget, 
geologi, friluftslivets samlede muligheder m.fl. - søges flyttet til naboskoven Udskovene.  

 
3.7 Principper for forvaltning af faciliteter og aktiviteter på tilstødende arealer  

 De aktiviteter, der vurderes at være til gene for de udsatte pattedyr eller hvor de nuværende 
brugere af naturnationalparkområdet bliver begrænset i deres udfoldelse, søges henvist til 
naboskoven Udskovene.  

 Der er overvejende to elementer af aktiviteter, der i dag foregår i området omkring Fussingø, 
og som vurderes uforenelige med den kommende naturnationalpark, nemlig de helt store 
arrangementer samt hundeskoven. Derudover kan ridning og kørsel med hestevogne af nogle 
opleves som mindre attraktiv.  

 Der søges indgået et partnerskab med bl.a. Randers Kommune, idrætsforeninger og evt. andre 
interesserede vedrørende etablering af en eventplads i Udskovene.  

 Ligeledes skal der etableres en hundeskov i Udskovene. Gerne gennem et partskab med 
hundeejerne som kan sikre at der er de faciliteter som vil gøre hundeskoven et godt og 
attraktivt sted.  

 Endelig kan det blive nødvendigt at øge tilgængeligheden for MTB-gruppen i Udskovene, idet 
MTB-sporet i naturnationalparken ikke kan udvikles yderligere i forhold til det nuværende.  

 
Samlet set fremgår det klart af projektforslaget og især af afsnit 3.3 og 3.7 at vi kan forvente 
indskrænkninger af de områder vi kan benytte, samt at der bliver ”kamp om plads” til 
friluftsaktiviteter. Tilbud om alternativer på nærliggende arealer vil betyde yderligere pres 3  
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på Udskovene, som efter vores bedste vidende, er de eneste alternative arealer Naturstyrelsen råder 
over i umiddelbar nærhed af området.  
Det fremgår af projektforslaget at Udskovene fremadrettet (planlagt eller forventeligt) vil komme til at 
have øget aktivitet pga.:  
1. Etablering af hundeskov (flyttet fra Indskovene).  

2. Mulig etablering af Eventplads i Udskovene.  

3. Øget tilgængelighed for MTB-gruppen i Udskovene.  

4. Flytning af visse tilladelseskrævende aktiviteter til Udskove. Vi vurderer at dette f.eks kan være 
cykelløb, orienteringsløb, hundesport, geocaching etc.  
 
Derudover forventer vi at der vil blive øget pres på Udskovene pga.:  
5. Øget aktivitet fra private personer som ikke længere tør færdes i den indhegnede del af 
Naturnationalparken.  
 
Et reelt problem vil være hundeluftning i snor da kvæg opsøger hunde. Ældre tal fra Danmarks statistik 
siger at 20 % af danske familier havde hund i 2000. Dette tal er formentlig højere i dag og ikke mindst i 
et lokalsamfund hvor rammerne til at have hund er ideelle.  
Andre eksempler på brugere som må henlægge deres aktivitet til Udskovene kan være løbere, ryttere, 
børnefamilier, gangbesværede og andre som ikke længere tør færdes i Indskovene pga. store græssere 
i det indhegnede område.  
6. Anden indskrænkning af friluftsmuligheder på andre statsejede arealer som ligger indenfor cirka 1 
times kørsel. Konkret har vi mistet adgangen til at booke Hjermind skoven til vores aktiviteter. Dertil 
kommer yderligere planer om hegnede Naturnationalparker og tilhørende risiko for at man heller ikke 
kan søge hen i disse arealer for at dyrke sin friluftaktivitet.  

7. Generel øget tilslutning og interesse for friluftslivet.  
 
Hvis man fra politisk hold virkelig mener at friluftslivet ikke skal begrænses af betydning, er det helt 
afgørende at etableringen af Naturnationalpark Fussingø vurderes i forhold til skovens samlede areal 
og udnyttelse, - og ikke ”kun” på de 570 hektar, som helt eller delvist bliver frataget de mest aktive 
brugergrupper. Med vores lokale kendskab til den nuværende brug af skoven bliver det en svær 
øvelse.  
Vi henstiller derfor til at etableringen af Naturnationalpark Fussingø ikke hastes igennem inden der er 
foretaget en grundig vurdering af arealernes nuværende brug og afdækning af hvordan nuværende og 
fremtidige friluftsbehov konkret kan imødekommes. DCH Langå indgår gerne (enten alene eller i 
samarbejde med de øvrige brugshundeforeninger) i denne dialog.  
 
I den resterende del af høringssvaret beskriver vi kort foreningens aktiviteter så projektet får viden om 
hvordan vi bruger skoven i dag, og dermed hvordan vi er påvirket og kan forventes påvirket fremover.  

 
DCH Langås aktiviteter  
DCH Langå er en lille men set i forhold til sin størrelse en yderst aktiv forening under 
hovedorganisationen DCH (Danmarks Civile Hundeførerforening). Danmarks civile Hundeførerforening 
er en forening for alle hvor man kan man træne sin familie- eller brugshund og stille op til 
konkurrencer i Agility, IPO, DcH Program, Nordisk, Rally eller Sporhundeprøve.  
I lokalforeningen DCH Langå har vi 80 medlemmer, mens hele foreningen ”DCHs landsforening” har 
omkring 10.500 medlemmer.  
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DCH Langå har aktiviteter indenfor både familie- og brugshundetræning:  

 Hvalpe- og familiehundetræning (generel håndtering og socialisering af hund)  

 Lydighedstræning  

 Forsvarsarbejde  

 Eftersøgningstjeneste (finde tabte ting)  

 Eftersøgning (finder personer)  

 Sporsøg (opsøge spor efter personer)  

 
DCH Langå og dets medlemmer anvender i dag Fussingø Skovene (og andre omkringliggende statslige 
arealer) til organiseret træning, afholdelse af konkurrencer og egen træning.  
Organiseret træning i skoven  
Den organiserede træning foregår på de arealer hvor der er indgået aftaler herom med naturstyrelsen 
(jf. bilag 1. Partnerskabsaftale: Hundetræning ved Udskovene) eller på de af naturstyrelsens arealer 
som foreninger (og privatpersoner) kan booke til aktiviteter.  
I 2019 blev de områder som vi kunne booke til organiseret hundetræning reduceret kraftigt. Det 
fremgår af bilag 2a hvilke dele af Fussingø skovene vi ikke længere kan booke til almindelig organiseret 
træning. I 2019 blev der yderligere lukket for muligheden for at gennemføre organiseret hundetræning 
i naturstyrelsens skovområde ved Hjermind.  
I efteråret 2020 lykkedes det DCH Langå og en gruppe af andre hundeforeninger i lokalområdet at 
indgå ovennævnte Partnerskabsaftale vedr. Hundetræning ved Udskovene (jf. bilag 1). 
Partnerskabsaftalen ændrer dog ikke ved at arealerne skal være fuldt tilgængelige for øvrige brugere.  
Det område vi for nuværende kan bruge til den organiserede træning, er således reelt set indskrænket 
til det areal der fremgår af partnerskabsaftalen. 
 
Alt hundearbejde med løs hund i skoven foregår under fuld kontrol. Flere hundefører anvender tillige 
et dækken der signalerer at hunden er i arbejde.  
Afholdelse af konkurrencer i skoven  
I forbindelse med afholdelse af konkurrencer (og andre arrangementer) søger foreningen 3-4 gange 
om året tilladelse til at anvende større dele af skoven. Her er den mest arealkrævende konkurrence 
disciplin de nordiske sporprøver hvor hvert spor kræver op til 2 kilometer. Alle sporkonkurrencer 
gennemføres med hunden ført i en lang sporline inde i skovens arealer (dvs. hovedsageligt udenfor 
veje og stier).  
For fremadrettet at kunne afholde landsdækkende og nordiske sporkonkurrencer er DCH Langå 
afhængige af at kunne booke arealer i nærliggende skov. Vi må allerede nu konstatere at mangel på 
arealer fremadrettet vil betyde at vi vil få svært ved at afholde (eller i yderste konsekvens opgive 
aktiviteten – enten fordi aktiviteten bliver underskudsgivende eller fordi vi ikke kan opfylde regelsæt 
for afholdelse).  
I bilag 2b er det indtegnet hvilke arealer der ikke længere kan anvendes som sporarealer fordi de bliver 
en del af den nye indhegnede Naturnationalpark. Vi har desuden fået besked om at vil heller ikke må 
bruge Hjermind skoven til organiserede sporkonkurrencer.  
Med den tidligere adgang til sporarealer (inklusive arealerne i Hjermind) var der plads til op til 18 
sporhundedeltagere. Med de fremadrettede planer ser vi ind i at vi maksimalt kan invitere op til 10 
deltagere fordi der simpelthen ikke er plads (Ifølge regelsættet, skal man udbyde 12 pladser for at må 
afholde en konkurrence).  
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Øvrige konkurrencediscipliner, der kræver at den arbejdende hund ikke er i snor, gennemføres på de 
arealer der er nævnt under ”organiseret træning”. Disse arealer er, som beskrevet, blevet kraftigt 
indskrænket de senere år. Det betyder at vi ikke kan tilbyde varierende baner fra år til år og fra gang til 
gang, men vi kan trods alt holde deltagerantallet på acceptabelt niveau.  
Egen træning og ophold med hund i skoven  
Når medlemmer af DCH Langå ellers færdes i skoven, er de der som privatpersoner. Dvs. at evt. 
træning altid skal gennemføres med hunden i snor eller hvis hunden er løs i afmærkede hundeskove.  

 
Respekt for skoven  
Gennem alle årene har DCH Langå overfor medlemmerne lagt høj vægt på at vi skal respektere de 
arealer vi bruger og de andre brugergrupper der er i skoven.  
Det betyder konkret at ingen smider affald i naturen, at man husker at tage afmærkninger ned efter 
brug og at man respekterer og værner om skovens dyr, planter og andre brugere.  
 

Andre brugere  
Vi oplever at det ”går stærkt” i skoven og presset er øget gennem de seneste år. Hvis skoven bliver for 
presset i fremtiden, er til ulempe for både os og andre brugere.  
DCH Langå vil til enhver tid respektere de andre brugergrupper og vi vil gøre vores yderste for at alle 
skovens brugere får en god oplevelse når de er i skoven for at dyrke deres aktiviteter.  
Vi ved om nogen, at grundlaget for et godt og sundt friluftsliv er at der findes steder, hvor vi kan dyrke 
vores interesser uden tanker på splid og konflikter.  
Når det er sagt så frygter vi reelt at der kan opstå splid og konflikter. Det går allerede stærkt nu og den 
nye Naturnationalpark kommer til at skabe betydelige ændringer i forhold til det brugermønster der er 
i dag. De brugergrupper vi forventer at se opkoncentreret i Udskovene er: MTB-gruppen, 
Hundeluftere, Andre hundeklubber, Ryttere, Hestevogne, Løbere, Orienteringsløbere og Børnefamilier.  
 
Venlig hilsen  
Langå civile Hundeførerforening  
Medlem af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening  
Brigitta Golde (Formand)  
 
Vedlagte bilag.  
Bilag 1. Partnerskabsaftale: Hundetræning ved Udskovene.  
Bilag 2a. Områder som ikke længere kan bookes til almindelig hundetræning.  
Bilag 2b. Område der mistes som sporarealer til konkurrencer 
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Museum Østjylland 

Høringssvar vedrørende ”Projektbeskrivelse og overordnede 
retningslinjer for forvaltning af Naturnationalpark Fussingø  
Kontaktperson:  
Hanne Schaumburg Sørensen  
Overinspektør  
Museum Østjylland har følgende bemærkninger til den fremsendte projektbeskrivelse og retningslinjerne for 
Nationalparken Fussingø. Nationalparken ligger i Museum Østjyllands museale ansvarsområde. I forhold til 
den forhistoriske og historiske kulturarv ser Museum Østjylland med bekymring på de fremlagte principper 
for forvaltningen af kulturarven ved Fussingø.  
 
Forhistoriske ansvarsområde  
Der er tale om et område med usædvanligt mange fortidsminder i form af primært gravhøje men også i form 
af diger, højryggede agre og hulveje. Fortidsminder er beskyttet af museumslovens §29e.  
Af projektbeskrivelsens planer for bevarelse af fortidsminder og diger fremgår det, at Naturstyrelsen afventer, 
om der vil fremkomme slid på fortidsminder og diger, før der foretages eventuelle foranstaltninger. Hvis 
denne fremgangsmåde gennemføres, er det af afgørende betydning, at fortidsminderne i 
Naturnationalparken sikres ved løbende overvågninger. Der lægges op til en systematiske gennemgang ved 
Naturstyrelsen én gang om året. Museum Østjylland er dog bekymret for, om dette er tilstrækkelig til at sikre, 
at der ikke sker uoprettelige skader på fortidsminderne.  
Der er tale om et område med fortidsminder primært i form af gravhøje. En gravhøj er, som navnet antyder, 
en grav, hvorover der er bygget en høj af jord eller græstørv. Enten kan gravhøjene være fra 
bondestenalderen (3.900-1.700 f.Kr.) og rumme storstensgrave, hvor man har genbrugt gravene gennem 
århundrede. Eller højene kan rumme grave fra bronzealderen (1.700-500 f.Kr.), en periode hvor et stigende 
antal gravhøje bliver opført. Gravhøjene ved Fussingø er formentlig fra bronzealderen. Gravhøjene blev 
også i yngre bronzealder og ældre jernalder genbrugt til at grave urner og brandgrave ned i kanterne. 
Specielt de yderligt liggende urne- og brandgrave vil være i fare for ødelæggelse set i lyset af hvor mange 
dyr, der skal opholde sig i området (125 stude, 75 heste, 75 krondyr og 35 rådyr).  
Endvidere er der tale om et område med tydelige spor efter marksystemer i form af både oldtidsagre 
(digevoldinger/terrasser) og højryggede agre, som også vil kunne lide skade.  
Museets bekymring bliver ikke mindre af, at det af projektbeskrivelsen påpeges (s. 26), at "Især okserne vil 
med deres størrelse sikre stor fysisk påvirkning af jordbunden gennem deres tråd” samt (s. 44), at ”Ved 
udsætning af dyr kan et forkert græsningstryk med for mange eller forkerte arter dog skade diger og 
fortidsminder”.  
Det er imidlertid ikke kun de registrerede, synlige og fredede fortidsminder, der skal sikres - af kort 10 i 
projektbeskrivelsen fremgår kun de fredede og beskyttede fortidsminder. Som det fremgår af nedenstående 
kort er der flere registrerede fortidsminder i området bl.a. gravhøje (sorte cirkler med hvid ring) og tre hulveje 
(sorte cirkler med hvid firkant).  
De mange kendte fortidsminder og topografien indikerer, at der også kan være spor efter hidtil skjulte/ikke 
registrerede fortidsminder i det aktuelle område f.eks. i form af oldtidsbebyggelse i forbindelse med 
gravhøjene og marksystemerne. Fortidsminder, som er beskyttet af museumslovens §27.  
Det vil derfor også være nødvendigt løbende at overvåge sliddet på disse under overfladen beliggende 
fortidsminder og sikre, at eventuelle skader på skjulte/ikke registrerede fortidsminder observeres og 
håndteres så tidligt, at der ikke opstår uoprettelig skade på dem.  
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Kort med de registrerede fortidsminder. Fredningszoner markeret med pink.  

 
Kort med sten- og jorddiger markeret med orange. I projektområdet er der flere beskyttede sten- og 
jorddiger. Sten- og jorddiger er ældre tiders hegning og markering af skel og ejendomme i landskabet. De er 
beskyttede, fordi de vidner om Danmarks administrative inddeling og landskabets historie, om driften i 
marken, beskatnings- og ejerforhold.  
Historisk kulturarv som diger, levende hegn, gamle skovpartier, solitære træer, broer og stisystemer  
Også på det historiske kulturarvsområde er der grund til bekymring. For Fussingø er også en sjældent 
velbevaret kulturhistorisk enhed - bestående af både et bygningsanlæg og et herregårdslandskab fra før 
1946. Fussingøs bygninger og herregårdslandskab fremtræder yderst velbevaret, bygningsanlægget 
fremstår stadigvæk integreret med et velbevaret rekreativt landskab og et landskab målrettet ældre 
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avlsmetoder. I efterkrigstiden, da den moderne, intensive landbrugsdrift vandt stærkt frem, blev mange 

herregårdslandskaber ellers stærk forandret.  
Diger, levende hegn, gamle skovpartier, solitære træer og stisystemer er vidnesbyrd om, at Fussingø siden 
midten af middelalderen har været et området for herregårdsdrift og rekreation. Ganske usædvanligt har 
Fussingø været i den samme slægts eje i ikke mindre end 400 år. Specielt i de sidste årtier af 1700-tallet var 
den daværende ejer, Christian Scheel von Plessen, eksponent for tidens revolutionerende landboreformer, 
og Fussingøs hovedgårdsmarker blev tidligt drevet uden brug af hoveri fra bønderne. Som tak satte 
bønderne en mindestøtte til erindring om reformerne. En mindestøtte som stadigvæk kan ses vest for slottet.  
Dette rekreative landskab og produktionslandskab vil være under stærkt pres for at blive nedbrudt ved 
lavintensiv landbrugsdrift, og vekslingen mellem åbne marker og tæt skov vil derfor være i fare for at 
forsvinde. En nedbrydning af kulturlandskabet der også vil ses i vekslingen mellem hovedbygningen og 
Gammelhaven. Her vil landskabet ændre sig radikalt ved - modsat produktionslandskabet - en øget 
adskillelse.  
Museum Østjylland anbefaler  

 At der laves en registrering og dokumentation af Fussingøs kulturmiljø. For derved at bevare vigtig 
viden om herrelandskabet for eftertiden, og for at man kan følge evt. ændringer i kulturlandskabet, 
så man evt. kan skride til handling, hvis museumsloven ikke overholdes.  

 

 At der udarbejdes en handleplan for, hvordan man kan beskytte bevaringsværdig kulturarvsmiljøer.  
 

 At der iværksættes en systematisk monitorering af fortidsminderne i området.  
 
Vi uddyber naturligvis gerne vores svar. Og ser frem til det videre samarbejde i forbindelse med bevarelse og 
sikringen af kulturarven i Naturnationalpark Fussingø. Derved undgår vi ikke alene et videntab ved ødelagte 
og forsvundne kulturarvsværdier for fremtidige generationer, men også at kulturarvsværdierne bedst muligt 
inddrages i nationalparken og bliver en del af oplevelsen for de besøgende.  
 

Benita Clemmensen  

Overinspektør, mag.art. 

Hanne Schaumburg Sørensen  

Overinspektør, ph.d. 

 

Naturnationalpark Fussingøs Venner 

Høringssvartil projektforslaget for Naturnationalpark Fussingø 
Indsendt af Naturnationalpark Fussingøs Venner  

Vi glæder os! 
Efter mediebilledet at dømme er der stor modstand mod de kommende naturnationalparker, men faktisk 
er vi mange, der glæder os eller kun har en mindre grad af bekymring i forhold til de kommende 
forandringer. Vi råber af forskellige årsager ikke så højt som modstanderne, men selvom det kan være 
svært at høre os, er vi her! En del af os er organiserede i Naturnational Park Fussingøs Venner.  
Naturnationalpark Fussingøs Venner bakker op om store dele af projektforslaget, herunder:  

• helårsgræsning med store og forskellige planteædende pattedyr uden brug af 
tilskudsfodring  

• genopretning af den naturlige hydrologi  
• veteranisering  
• fældning af træer for at nedbryde den ensartede skovopbygning og skabe lysåbne 

skovområder  
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• fjernelse af i hvert fald flere af de oversøiske træarter og bekæmpelse af eventuelle 
invasive arter  

• ideen med at afsætte penge til formidling – det er vigtigt at de besøgende får et forhold til 
naturen som andet end en smuk kulisse til deres fritidsaktiviteter, forstår naturens 
sammenhænge og forundres og betages af mangfoldigheden.  

• Vi støtter den planlagte udvikling af friluftsmulighederne i Udskovene under forudsætning 
af at Indskovene bliver 100 % øremærket til biodiversitetsfremmende tiltag – selvom vi 
dybest set helst så, at hele området blev indlemmet i naturnationalparken.  

 

Vi er også skuffede! 
Der er dog også dele af projektforslaget, som vi ikke er imponerede over. På side 6 står:  
Naturen og biodiversiteten har førsteprioritet i området og øvrige aktiviteter er underordnet hensynet til 
biodiversiteten.  
Naturnationalpark Fussingøs Venner kærer sig om naturen og biodiversiteten. Vi har derfor ingen behov for 
tiltag, der tiltrækker flere besøgende (udsigtstårne, sheltere, fri teltning og lignende), men ønsker os først 
og fremmest en naturnationalpark, hvor biodiversiteten har førsteprioritet – som der også står i 
projektforslaget (s.6). Det mener vi desværre ikke at den har i det eksisterende projektforslag.  
Selvom naturnationalparkernes modstandere ikke mener at de er blevet hørt, er de i Fussingø blevet 
tilgodeset på følgende punkter - på bekostning af naturen og biodiversiteten:  

1. Udskovene er fra politisk side holdt ude af projektet lige fra begyndelsen, på trods af at det ville 
være til gavn for biodiversiteten med et så stort, sammenhængende og indhegnet natur som  

1. muligt. Dette er en stor tilgodeseelse af friluftslivet allerede inden projektarbejdet i den lokale 
gruppe gik i gang.  

2. Køer, kalve og en tyr blev til stude allerede i første udkast af projektforslaget, på trods af at det 
fjerner kreaturernes mulighed for at reproducere sig, og øger behovet for menneskelig styring.  

3. Hestene er taget ud af projektforslaget, på trods af at de har en nøglefunktion  
4. Løfter om en ny og udbygget hundeskov i Udskovene  
5. Eventplads ved det nuværende Ålum Stadion  
6. To hestetrailer p-pladser  
7. Stier udenfor hegnet, så oplandets beboere kan komme til Udskovene uden at behøve at bevæge 

sig indenfor naturnationalparkens hegn – flere af stierne på jord, der oprindeligt var tænkt at skulle 
være indenfor naturnationalparkens hegn.  

Mener man alvorligt, at biodiversiteten skal have førsteprioritet i Naturnationalpark Fussingø (og det gør 
man forhåbentligt), må der skabes en balance i ovenstående. Friluftslivet er så rigeligt blevet tilgodeset.  

 
Derfor foreslår vi: 
1. at hestene genindsættes i projektet. Heste er et vigtigt element, når man ønsker mangfoldige 
natursystemer med varieret vegetation og forskelligartede nicher. Hvis der sættes heste ud i Fussingø 
Naturnationalpark, vil det betyde en mere varieret græsning, mindre parasittryk og en ekstra gødningstype, 
alt sammen til gavn for biodiversiteten, der jo som bekendt skal have førsteret. Desuden kan et nedsat 
parasittryk have positiv indflydelse på driftsomkostningerne, da færre dyr må formodes at skulle tages ud 
af projektet, og øge dyrevelfærden. Tilmed vil det tilsyneladende ikke have den store betydning for 
friluftslivets udfoldelser, da det, at dømme ud fra både brugerlaugets og rytterlaugets tilkendegivelser, kun 
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er et mindretal, der vil benytte sig af muligheden for at ride i naturnationalparken mellem stude og 
kronhjorte. Til gengæld vil forskellen for områdets mangfoldighed være stor.  

2. Naturnationalpark Fussingøs Venner ser gerne indskrevet i projektforslaget, at sammensætningen af 
græsserne kan ændres, hvis det vurderes at kunne bidrage til at øge biodiversiteten. Det kunne f.eks. blive 
aktuelt, hvis lovgivningen åbner op for udsætning af vildsvin.  
 

Ambitionernefor Naturnationalpark Fussingø 
Naturnationalpark Fussingøs Venner finder det uambitiøst ikke at gå benhårdt efter IUCN’s kategori II for 
beskyttede områder. Vi ønsker en naturnationalpark, som lever op til den internationale standard for 
nationalparker. I praksis betyder det bl.a., at der ikke er råd til at afgive flere m2 til friluftslivets særlige 
behov, og at formidling skal prioriteres. Måske kunne det også indebære et forbud sankning og mod at 
færdes udenfor stierne i områderne, hvor teltslagning ikke er tilladt. Det kunne også handle om at udvide 
det eksisterende område. Hvem siger at Naturstyrelsen og Den danske Naturfond ikke kunne arbejde 
sammen om naturnationalparken, så f.eks. Læsten Bakker kunne indgå?  

 
De fældede træer 
Generelt vil fældning (og evt salg) følge de overordnede retningslinjer for urørt skov. (projektforslaget s. 49) 
Vi henstiller til at de fældede træer ikke fjernes fra området, idet det jo som bekendt er biodiversiteten, der 
skal have førsteprioritet. Vi foreslår at veddet enten bliver i skovbunden eller bruges til at bygge borde, 
bænke og lignende faciliteter, så veddet bliver i området.  

 
Stilleområderne 
På side 46 nævnes muligheden for på sigt at etablere stilleområder. Vi forslår at stilleområderne etableres 
fra starten. Det kan foregå ganske lavpraktisk, f.eks. ved at det ikke bliver tilladt at gå udenfor stierne i de 
områder, hvor der ikke er fri teltning (forvalteren og dyrlægen selvfølgelig undtaget). Dette er for dyrenes 
skyld. For at imødekomme menneskenes behov for ro, kunne det være rart med et par veje eller stier med 
cykling forbudt.  

 
Forvaltning af græsserne m.m. 
Natur Nationalpark Fussingøs venner støtter op om projektforslagets beredskabsplan for de store græssere. 
Dog forslår vi at der ansættes en forvalter, som har ansvarlig for at tilse de store græsserne, og som 
sammen med en dyrlæge har myndighed til at iværksætte beredskabsplanen.  
Naturnationalpark Fussingøs Venner bifalder valget af hårdføre og godmodige racer af græsser. Og at de 
undsatte dyr pilles ud af projektet, hvis de viser interesse for mennesker. Vi henstiller til at dette også bør 
gælde for Naturstyrelsens egne dyr, inkl. de stude af skovkvæg, som for nuværende går syd for slotsparken, 
og som ved en skovvandring viste overvældende interesse for turens deltagere.  
Jorden omkring Fussingø er blandt de lokale landmænd kendt for at mangle bl.a. selen. Når dyrene mangler 
selen, opdages det først, når dyrene pludselig falder om. Derfor vil vi foreslå at behovet for at tilbyde 
dyrene mineraler og salt undersøges, og at man er opmærksom på, at mineralbeholdningen falder, når der 
på sigt tages dyr ud af området.  

 
P-pladser 
På side 31 i projektforslaget nævnes, at p-pladsen ved toppen af Kardamsvej overfor Trehøje (I Udskovene) 
skal udvides til hestetrailerplads. Vi mener at det er overflødigt at lave plads til at en hestetrailer kan 
parkere og vende her. Der er allerede planlagt en udvidelse af pladsen på Podeledsvej/Fussingøvej. Det 
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burde være nok, idet Fussingø Brugerlaug hævder, at kun et mindretal af rytterne tør ride blandt 
græsserne. Det vil næppe tiltrække flere ryttere, at de kun har såkaldt ”reel adgang” til Udskovene. Da de 
lokale ryttere tilmed må formodes at ville benytte stisystemet udenfor nationalparkens hegn på deres vej til 
Udskovene, har vi svært ved at forestille os at behovet for parkering af hestetrailere skulle blive større end 
det er nu. Os bekendt udfylder den eksisterende plads ved Podeledsvej behovet. Vi foreslår, at man 
budgetter med udvidelsen af pladsen på et senere tidspunkt, men kun udvider den, hvis der viser sig at 
være behov for det.  

 
Vi glæder os stadig! 
Men håber selvfølgelig at I vil tage vores ønsker og forslag op til overvejelse, særligt det med hestene. Kan 
vi bidrage med noget til indvielsen af naturnationalparken, er I velkomne til at kontakte os.  
Med venlig hilsen  
Naturnationalpark Fussingøs Venner 

 

Organisationen Danske Museer 
Høringssvar vedrørende: ”Projektbeskrivelse og overordnede retningslinjer for forvaltning af 

Naturnationalpark Fussingø” 

Organisationen Danske Museer (ODM) takker for muligheden for at afgive høringssvar i ovennævnte sag.  

Projektbeskrivelsen for Naturnationalpark Fussingø giver anledning til  bekymring vedr. den fremtidige 

varetagelse af de betydelige kulturhistoriske værdier som landskabet, in casu Fussingø, repræsenterer.  

Lignende nationalparker vil fremover givetvis også blive placeret i historisk væsentlige 

produktionslandskaber, i Naturnationalpark Fussingøs tilfælde et velbevaret herregårdslandskab. Det kan 

frygtes, at fravær af historisk fokus i forbindelse med såvel Naturnationalpark Fussingøs- og andre lignende 

projekter fremadrettet - ikke i nævneværdig grad tilgodeser og dermed bevarer  kulturhistoriske elementer 

i det udpegede landskab.  

Derfor tillader ODM sig, på vegne af landets museer, at undre sig over, at der ikke forud for så væsentligt et 

landskabsindgreb er blevet inddraget kulturhistorisk ekspertise fra museerne i tilrettelæggelsen af 

projektet, således at man på et tidligere stadium af projektet på bedre vis har kunnet tilgodese 

kulturhistoriske interesser. ODM er bekendt med, at museerne i lokalområdet alene er blevet bedt om at 

afgive høringssvar – og i øvrigt først er blevet orienteret efter generel omtale i pressen. Det er ikke 

tilfredsstillende.  

Det kan konstateres, at de kulturhistoriske dimensioner alene er søgt tilgodeset rent administrativt gennem 

Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS), hvilket ikke er intentionen i Museumslovens kapitel 8, som der i forslaget i 

øvrigt refereres til. På SLKS’s egen hjemmeside er specifikt angivet, at statslige og statsanerkendte 

kulturhistoriske og naturhistoriske museer ”gennem samarbejde med plan- og fredningsmyndighederne 

(skal) arbejde for, at væsentlige bevaringsværdier sikres for eftertiden. Museumslovens kapitel 8 vedrører 

sikring af kultur- og naturarv i forbindelse med kommunernes fysiske planlægning og forberedelse af 

jordarbejder m.v. Kommunerne/Planmyndighederne er forpligtede til at inddrage det relevante museum, 

når der udarbejdes en kommuneplan eller lokalplan, der berører bevaringsværdier”  
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Det anføres endvidere, at: ”Museerne rådgiver planmyndigheden og bidrager med at udpege, undersøge, 

dokumentere og sikre bevaringsværdier. Museerne varetager kapitel-8 opgaver i henhold til deres 

ansvarsområder inden for nyere tids kulturhistorie og arkæologi”  

Et sådant bidrag til den samlede projektbeskrivelse ses ikke at være indeholdt i det i øvrigt omfattende 

materiale i projektbeskrivelsen og i de overordnede retningslinjer for forvaltning af Naturnationalpark 

Fussingø. 

Det anføres betimeligt i projektbeskrivelsen, at der fremover skal ske en monitorering af landskabets 

mange kulturhistoriske elementer med henblik på at sikre deres beståen. En faktor der dog ikke alene bør 

omhandler fredede eller jordfaste fortidsminder, men også rumme de historiske dimensioner i det 

historiske landskabs samlede karakter, og hvor de lokale museer – og museer med specialist-kompetence, 

som Danmarks Herregårdsmuseum, har kendskab til både det forhistoriske og historiske landskab hvilket 

aktivt bør inddrages,  og derfor indskrives i projektbeskrivelsen. Monitorering kan i øvrigt alene finde sted, 

hvis der tages afsæt i en faglig velunderbygget dokumentation af de fredede og bevaringsværdige 

kulturhistoriske elementers nuværende tilstand – en ”baseline”, som der tilsyneladende ikke er tænkt på i 

forslaget. Der bør på baggrund af en sådan dokumentation laves retningslinjer, der i højere grad end i det 

sete høringsforslag angiver, hvordan man i fremtiden vil sikre de historiske elementers beståen.  

 

Med venlig hilsen  

Nils M. Jensen  

Direktør  
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Randers Kommune 

 

Randers Kommune bemærker, at opsætning af hegn kan være begrænsende for anden fauna end de 
dyr, der udsættes. Dette er der taget højde for i projektforslaget, idet der etableres ”åbninger med 
jævne mellemrum” således at mindre pattedyr op til rådyrstørrelse kan passere gennem hegnet.  
Projektforslaget beskriver en ændring af friluftsfaciliteterne i området. Dette omfatter blandt andet 
etablering af sti omkring det ydre hegn samt nye indre stier og muligheder for bedre formidling af 
området.  
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Det er Randers Kommunes vurdering, at der ved projektets gennemførelse vil være gode muligheder 
for friluftslivet og gæsterne i den kommende naturnationalpark.  
Det forventes, at endnu flere vil benytte Fussingø Skovene fremadrettet. Styrelsens dialog og 
samarbejde med brugerne er vigtige, for at projektet bliver en succes, og Randers Kommune deltager 
gerne i denne dialog. Ved hovedindgangene beskrives det, at der vil blive etableret sekundære 
indgang, således at forskellige brugergrupper herunder handicappede får en indgangsmulighed adskilt 
fra biltrafikken på hovedvejen. Randers Kommune finder det meget vigtigt, at der skabes 
tilgængelighed for alle målgrupper i naturen.  
Randers Kommune deltager gerne i det videre arbejde med at gennemføre projektet, herunder 
bidrage med den nødvendige myndighedsbehandling.  
 
Venlig hilsen  
Nels G. Markussen  

Plan, By og Naturchef  

Randers Kommune 

 

Randers Regnskov 
Randers Regnskovs høringssvar til projektforslag for naturnationalpark Fussingø 

 

Randers Regnskov har med stor interesse fulgt udviklingen af Naturnationalparkerne som vi ser som et 

kærkomment bidrag til at skabe mere vild natur og fremme biodiversitet i Danmark. 

Vi ser fortsat et stort potentiale i danske Naturnationalparker, men må nok også konstatere, at vi i forhold 

til Fussingø i flere henseender finder processen og det nuværende projekt noget skuffende. 

Processen 

Interessegruppen: Naturnationalparkernes initiativtager Rune Engelbreth Larsen inviterede Randers 

Regnskov til at bidrage med input til for-prospektet for Fussingø Naturnationalpark, idet vi som et 

statsanerkendt zoologisk anlæg igennem gennem mange år har været involveret i naturpleje og 

naturformidling i Randers Kommune. Vi er dog ikke efterfølgende blevet indbudt til nogen af 

følgegrupperne, og ved en direkte henvendelse i december 2020, blev vi blot henvist til denne høring.  

Borgergruppen: I forhold til interessegruppen synes fordelingen skæv, hvis tanken var at den skulle være 

repræsentativ for den kommende naturnationalparks brugere. Fussingø er et udflugtssted for mange 

randrusianere, og det er nærliggende at antage, at det geografiske område, der bidrager med det største 

antal unikke besøgende af Fussingøskovene er Randers by. Det forhold afspejler sig ikke desværre ikke i 

sammensætningen af borgergruppen, hvor der ikke er en geografisk bred repræsentation af borgere fra 

kommunen, men mere en sammensætning man ville forvente til en nabohøring. 

Det foreslås at man fremadrettet gør mere for at sikre, at arbejdsgrupperne gøres mere åbne for 

interesserede og repræsentative i forhold til borgerinddragelse. 

 

Projektet 
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Arealets størrelse: En væsentlig pointe i det oprindelige oplæg var at skabe et stort sammenhængende 

forvaltningsareal, der omfattede hele det statsejede areal - Indskovene, Udskovene og Fussingø Sø. Hertil 

kunne Læsten Bakker potentielt tilkobles, særligt hvis området overgik til en lodsejer med en klar 

biodiversitetsagenda. Vi synes at området nu er blevet for småt, og undrer os over, at man i det nuværende 

oplæg har undladt at inddrage Udskovene og Læsten Bakker, der er blevet opkøbt af den danske naturfond. 

Sammenhæng med andre arealer: Med en placering imellem Læsten Bakker og Nørreådalen ville en 

naturnationalpark i Fussingø, der inkluderede Udskoven, kunne danne sammenhæng imellem overdrevene 

i Læsten Bakker og de våde enge i Nørreådalen og Gudenådalen imellem Fladbro og Randers. Det virker 

ikke som om disse mulige sammenhænge er blevet overvejet. 

Naturnationalparkernes formål: Som udgangspunkt var formålet med naturnationalparkerne at bevare 

Danmarks biodiversitet til vores efterkommere, ved at pleje eller genoprette naturlandskaber i stor skala. 

Ikke desto mindre synes rammerne for naturgenopretningen i Fussingø i høj grad dikteret af her og nu 

hensyn til et formodentligt begrænset antal udøvere af outdoor aktiviteter som cykelsport og ridning, der 

nu i høj grad dikterer færdsel og sammensætning af dyr til naturpleje. 

Valg af dyr til naturpleje: Den tilknyttede ekspertgruppe har peget på et antal vilde nøglearter, der oplagt 

kan bidrage til optimal pleje af området. Flere af disse arter ville - ud over at være effektive entreprenører i 

naturplejen og have en efterspurgt oplevelsesværdi - også kunne indgå som en håndsrækning til de globalt 

truede arter, som burde leve frit i den danske natur, f.eks.  europæisk bison, elg og vildsvin. 

I praksis bliver dyresammensætningen nu kronhjorte og stude. Det er vanskeligt at se globalt ansvar, 

endsige en fremadrettet naturlig dynamik i en lukket bestand af kronhjorte og 150 kastrerede tyre. 

Dyrevelfærd kan næppe heller være noget argument her. Overordnet skuffende, specielt når det nu 

fremgår, at en oplagt nøgleart som den europæiske bison er blevet fravalgt, fordi den var for vanskelig at 

skaffe. Her kunne Randers Regnskov have været behjælpelige. 

Valg af hegnstype: Høje hegn i naturen er problematiske, og bør ifølge vores opfattelse kun anvendes i 

tilfælde, hvor det medfører væsentlige nye muligheder for reetablering af natur som det eksempelvis 

kendes fra Lille Vildmose. Vi er ikke overbeviste om, at det planlagte valg af arter retfærdiggør det ret 

massive hegn, der beskrives i prospektet. 

Det foreslås at arealet for naturnationalparken i Fussingø udvides til også at omfatte Udskovene, og at 

naturnationalparken i videst mulige omfang kobles til de tilstødende naturområder. Endvidere at man 

genovervejer hvilke arter, der fremadrettet skal bruges til pleje i områderne. 

 

Slots- og Kulturstyrelsen 
Kære Uffe 

Tak for at gøre opmærksom på høringen. Kulturministeriet og Slots- og Kulturstyrelsen er bekendt med 

høringen og har læst materialet igennem. Vi har ingen bemærkninger til projektforslagene og overordnede 

retningslinjer for NNP Fussingø og NNP Gribskov, da hensynet til kultur- og verdensarven er indarbejdet, 

som drøftet i den forudgående dialog mellem Miljøministeriet og Kulturministeriet.   

 

Der pågår en løbende dialog mellem Naturstyrelsen og Slots- og Kulturstyrelsen omkring kultur- og 

verdensarven i de to naturnationalparker med ref. til projektforslagene. Dialogen går bl.a. på moniteringen 
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og tilbagemeldingen af resultaterne fra moniteringen til Slots- og Kulturstyrelsen. Slots- og Kulturstyrelsen 

er endnu ikke bekendt med Naturstyrelsens interne retningslinjer for håndtering af græssende dyr på diger 

og fortidsminder. Slots- og Kulturstyrelsen er dog overbevist om at få kendskab til retningslinjerne når de 

foreligger. 

 

Fælles presse om fortidsminderne i NNP 

Slots- og Kulturstyrelsen har fået forespørgsler omkring hensynet til kulturarven i NNP Fussingø og NNP 

Gribskov. Det er italesat mellem Naturstyrelsen og Slots- og Kulturstyrelsen, at der skal være fælles presse 

omkring NNP og kulturarven med afsæt i Fussingø, når Naturstyrelsens interne retningslinjer for hensynet 

til kultur- og verdensarv i NNP’erne er faldet på plads. 

 

NNP Gribskov 

Der har været fælles besigtigelse med Naturstyrelsen i Gribskov for at se på muligheder omkring hegning og 

valg af låger i forhold til arealet, der også er udpeget som verdensarv. Slots- og Kulturstyrelsen har valgt at 

meddele fredninger af fortidsminder med særlig tilknytning til Parforcejagtlandskabet. 

 

NNP Fussingø 

Slots- og Kulturstyrelsen har bemærket vildheste ikke længere vil være del af dyrebestanden i Fussingø, 

som tidligere annonceret.  Vildhestes adfærd kan være særligt ødelæggende for diger og fortidsminder, 

derfor er styrelsen glad for denne ændring.  Slots- og Kulturstyrelsen er blevet gjort bekendt med 

uregistrerede marksystemer inden for NNP-Fussingø. Det har styrelsen fulgt op på og er i dialog med 

Naturstyrelsens fortidsmindeansvarlige medarbejder omkring kortlægningen.  

Slots- og Kulturstyrelsen ser frem til den fortsatte dialog med Naturstyrelsen omkring hensynet til kultur- og 

verdensarv inden for Naturnationalparkerne. 

Venlig hilsen 

Marie Walther 

 

Stutteri Amhøj 
                                                                                                                      Venning, den 20. juni 2021  

                                                                                                                            

Til Naturstyrelsen  
Høringssvar til Naturstyrelsen vedrørende projektforslag for Fussingø Naturnationalpark. 

Høringssvar fra Stutteri Amhøj – hensyn til ryttere  
Stutteri Amhøj ser frem til at Naturnationalpark Fussingø skal være med til at styrke naturen og 

biodiversiteten i Danmark.  

Stutteri Amhøj ønsker, at der vises hensyn til ryttere i Naturnationalpark Fussingø, således at det 
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er muligt at færdes til hest i naturnationalparken, og at der vises hensyn til ryttere i valg af udsatte 

dyr, adgangslåger, sammenhængende stisystemer og hegnsføring.  

Vi skriver på vegne af Stutteri Amhøj og 30 islandshesteryttere, som dagligt rider i Fussingø 

Statsskov, i præcist det område, som skal indhegnes til naturnationalpark. Vi har gennem mere 

end 30 år brugt Fussingø Statsskov til vores daglige rideture, og det er tydeligt, at skoven bruges af 

flere og flere mennesker, og at skoven er vigtig for almenheden. Vi håber, at der findes løsninger, 

så der i fremtiden er plads og mulighed for at ride i naturnationalparken. 

 

Vilde heste – nu og i fremtiden 

Det vil være helt umuligt for ryttere at ride blandt vilde heste, så det er meget velkomment, at der 

ikke er planer om at udsætte vilde heste i den kommende naturnationalpark i Fussingø.  

Vi tror på, at ridning blandt stude og krondyr, med den rette tilvænning og træning, kan læres af 

de fleste ryttere, men der vil desværre også være ryttere, som ikke tør ride i et område sammen 

med stude. 

Vi håber på at der findes gode løsninger, så det stadig vil være muligt at nyde vores daglige 

rideture i Fussingø. 

 

Hegn – inddelt i zoner 

Vi ønsker, som Lea Wermelin påpeger igen og igen, at hegnet omkring naturnationalparken skal 

holde dyrene inde, men ikke holde daglige brugere ude.  

Vi er glade for det store fokus på biodiversitet, men der bør også være fokus på adgang for de 

mange brugere af skoven. Vi så helst, naturnationalparken blev inddelt i flere zoner med hegn og 

stier ved siden af, så det er muligt at ride i området, og at man som rytter og gående kan undgå at 

færdes inde ved stude, hvis man er utryg ved det.  

Stutteri Amhøj ligger i Venning, og er et økologisk jordbrug med stutteri og avl af islandske heste. 

Vi avler ca. 20 føl hvert år og tilrider og uddanner vores egne heste. I dag har vi mulighed for at 

ride direkte ind i Fussingø Statsskov, og vi kan vi ride i et sammenhængende stisystem. I 

projektforslaget til Naturnationalpark Fussingø holdes Granvejen fri som sti, og vi ser frem til 

stadig at kunne bruge Granvejen og den nye sti syd for naturnationalparken, når vi træner 

ungheste, som skal ud i skoven og uddannes til stabile rideheste. 

 

Adgangsvenlige låger og sammenhængende stisystemer  

Vi vil foreslå, at der kommer låger, som ryttere kan åbne fra hesteryg, og gerne med elektronisk 

betjening, da vi har flere ryttere med forskellige handicaps, som vil have svært ved at stå af og på 

hesten for at åbne tunge låger. 

Vi vil foreslå, at der etableres en låge ind i naturnationalparken fra Podeledsvej, så ryttere fra syd 

kan undgå at skulle ride ud på vejen og møde biler og tung trafik. Da vi er et stutteri med 

uddannelse af ungheste, er det vigtigt at kunne undgå at ride på vej, før hestene er trafiksikre.  Det 
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er generelt meget vigtigt for ryttere, at der skabes stisystemer, som hænger sammen, så det er 

muligt at undgå at ride på de store asfalterede veje. 

Det vil være dejligt, hvis vi kan ride ind i skoven ved transformatoren ved Podeledsvej nummer 4, 

så vi evt. kan bruge inspektionsvejen til at ride langs hegnet, og derved undgå at ride på vejen.  

 

Afgræsning og biodiveritet 

Vi bakker op om at styrke natur og biodiversitet i Fussingø Naturnationalpark. Vi driver et 

økologisk landbrug med islandske heste, og vores islandske heste har de sidste 20 år afgræsset 

Grønnegrove, en indhegning på 15 ha, som vi har lejet af Naturstyrelsen Kronjylland. Vores heste 

har hvert år afgræsset jorden intensivt fra maj til oktober og skabt et overdrev med større 

biodiversitet. For at bevare det overdrev og den allerede skabte mangfoldighed, vil det være 

fornuftigt at bevare indhegningen til intensiv sommergræsning. Vi vil derfor foreslå, at 

Grønnegrove holdes ude af Naturnationalparken i en 5-årig forsøgsperiode, så den intensive 

afgræsning kan bevares i forhold til øget biodiversitet, indtil der er større erfaring med 

helårsgræsning.  

Grønnegrove er allerede hegnet mod Fussing Sø, og det vil være muligt at undgå at lægge 

flydespærre i Fussing Sø mod det allerede hegnede areal.  

Ved at holde Grønnegrove ude af naturnationalparken vil det blive muligt at undgå to færiste på 

Grovbakkevej, og børn og unge kan undgå de store dyr, når de cykler til badepladsen.  

 

Binde skov, sø og å sammen 

På Stutteri Amhøj har vi lært mange ryttere at færdes til hest i naturen og i skoven, og vores lokale 

virksomhed med opstaldning, undervisning, træning og turridning, har givet mange lyst til at 

bosætte sig i lokalområdet for at have hest på stutteriet og nyde naturen lige uden for døren.  

Stutteri Amhøj vil i 2021 oprette et trænings-og samlingssted for lokale ryttere med udendørs 

ovalbane og dressurbane. Vi er et sted, som vægter at bruge naturen og det aktive udeliv med 

vores islandske heste, og i 2021 etablerer vi også shelter og høhotel til overnatning for mennesker 

med og uden hest, og håber dermed også at være med til at skabe mere turisme.  

Vi drømmer om at binde skov, sø og å sammen, og vi er lige nu i gang med et Vådområdeprojekt 

sammen med Randers Kommune om at omdanne engene i Venning til våde enge med henblik på 

at forbedre vandmiljøet og naturen ved en reduktion af belastningen med kvælstof i vandområdet 

Randers Fjord.  

 

Dette høringssvar er udarbejdet og diskuteret på Stutteri Amhøj. Vi håber, at der forsat er plads til 

ryttere i Fussingø Naturnationalpark, og vi håber, at vi i fremtiden kan vise stedet frem, som en 

naturnationalpark, hvor der blev fundet gode løsninger, der bidrager til at ryttere fortsat trives i 

skoven. 
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Med venlig Hilsen  

Stutteri Amhøj - Bo og Birgitte Juncher og Kirstine og Kenneth Juncher Husum.  
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Transportministeriet 
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Verdens Skove 
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