
Der er gennem 200 år lagt 
mange kræfter i at omdanne 
Almindingen fra højlyng til en 
effektiv drevet produktions-
skov. At bringe skoven tilbage 
til et mere naturligt økosystem 
kommer også til at kræve et 
stort arbejde.

Siden 1800-tallet er Almindingen 
blevet drænet og opdelt i 
firkanter hvor træer er blevet 
plantet på lige rækker. Det har 
givet en meget effektiv og højt-
ydende træproduktion, men de 
homogene bevoksninger er ikke 
gode levesteder for særligt mange 
sjældne arter. Den rigeste natur 
findes der, hvor vådområder har 
gjort det umuligt at plante skov og 
hvor naturen derfor enten har fået 
lov at passe sig selv, eller er blevet 
udnyttet som græsningsareal for 
husdyr. Her er naturen langt mere 
varieret end i produktionsskoven, 
og her lever stadig mange af de 
nu sjældne arter. En stor del af 
arbejdet med naturnationalparken 
bliver derfor at omdanne de 
gamle plantager til mere varieret 
natur. 

Der er 154 km grøfter i den del 
af skoven, hvor naturnational-
parken skal være. De fleste af dem 
er gravet med håndkraft. Det vil 
kræve store maskiner, at dække 
en stor del af disse grøfter til. 
Plantagernes lige trærækker skal 
også hjælpes på vej til et mere 
naturligt skovbillede, og det vil 
kræve at en del træer fældes eller 
væltes. Her skal der også bruges 
maskiner.

Det vil komme til at se voldsomt 
ud i perioder, og rent intuitivt vil 
det også virke mærkeligt, at der 
skal så mange indgreb til, når nu 
området bare skal have lov til at 
blive vild natur. Men det er altså 
for at hjælpe naturen på vej. Ellers 
skulle vi vente i 100-200 år på at 
de naturlige processer klarede
arbejdet.
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Når skoven drives med henblik på træproduktion står træerne oftest i beplantninger med samme slags træer 
og samme alder. Grøfter dræner jorden, for at træerne kan klare sig på det, der tidligere var våde områder. 
Disse forhold giver en ensartet natur med en begrænset artsrigdom.

For at hjælpe naturen på vej til at blive mere varieret vil der blive foretaget indgreb i plantageskoven. Ens-
artede beplantninger brydes op, træer veteraniseres, grøfter dækkes til og der bliver etableret enkelte nye 
vandhuller.

Sporene efter indgrebene vil kunne ses i nogle år, men ret hurtigt vil naturens processer tage over. Andre 
træsorter vil begynde at vokse op i de ensartede beplantninger, terrænet bliver vådere og de store, 
græssende dyr begynder at påvirke naturen.

Målet med det hele er en rig og varieret natur, hvor de naturlige processer får frit spil med minimalt behov 
for indgreb fra os mennesker. Vild og selvforvaltende natur som dette er en sjældenhed i Danmark og 
giver mulighed for en større artsrigdom.
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