
Store dyr i indhegnede områder, 
kan give anledning til 
bekymringer hos nogle. For er 
det sikkert at færdes sammen 
med de store dyr? Og bliver der 
passet godt nok på dyrene? Vi 
kan svare ja til begge dele.

Store dyr og sikkerhed
At færdes i et område med dyr 
der vejer mere end et halvt ton 
er ikke noget vi er vant til særlig 
mange steder i Danmark. Så det 
er en meget naturlig reaktion, når 
der opstår bekymringer for, om 
det er trygt at tage en tur i natur-
nationalparken. 

Vores erfaringer fra bisonskoven 
(hvor der de sidste 10 år er 
kommet mindst 100.000 gæster 
om året) er, at det ikke er farligt at 
dele skov med en flok europæiske 
bisoner. Vi har i den periode kun 
haft en håndfuld henvendelser fra 
gæster i skoven som har følt sig 
utrygge ved bisonernes adfærd, 
og ingen af situationerne har 
udviklet sig kritisk.

De krondyr vi planlægger at ind-
føre, stammer fra Jægersborg 
Dyrehave nord for København, 
og nedstammer i øvrigt delvist fra 
krondyr, der i sin tid blev ind-
fanget her på Bornholm. I Dyre-
haven har vores kollegaer fra 
Naturstyrelsen Hovedstaden ca. 
2.000 hjorte (kronhjort, dåhjort, 
sikahjort) gående på et areal, der 
i størrelse svarer til naturnational-
parken i Almindingen. Her færdes 
der skovbørnehaver, familier på 
skovtur, cyklister og ryttere i 
massevis. Dådyr er der 
allerede i omegnen af 700 af på 
Bornholm, og ud over at der kan 
ske påkørsler på vejene giver det 
ikke problemer, når folk møder 
dem i naturen.

Dyrevelfærd
Når vi sætter vilde dyr ud bag et 
hegn i naturnationalparken så 
svarer det arealmæssigt nogen-
lunde til, hvis vi satte dem ud på 

en mellemstor dansk ø som Bogø, 
Sejerø eller Femø. I naturnational-
parken er det blot et hegn, der 
begrænser bevægelsesfriheden 
i stedet for havet.  Fra naturen 
kender man de problemer, som 
kan opstå i vildtlevende bestande, 
der på denne måde er afskåret fra 
omverdenen: Hvis ikke der er 

rovdyr som kan begrænse 
bestanden, vil dyrene jævnligt 
opformere sig til et større antal 
end der er fødegrundlag til, med 
det resultat at et større antal dyr 
dør af sult om vinteren. 
Desuden kan sådan en mindre 
bestand, som er afskåret fra arts-
fæller, få problemer med indavl, 

fordi det ikke er muligt at få 
suppleret bestandens arve-
materiale med nye gener fra 
andre bestande.

Det er de to væsentligste 
problematikker, vi skal håndtere 
i naturnationalparken – for vi har 
både et moralsk og et juridisk 

ansvar, når det er os, der 
vælger at bringe dyrene i 
denne situation – uagtet at 
det også er noget, der kan 
ske i naturen. I naturnational-
parken bliver det derfor os 
mennesker, som skal påtage 
os rovdyrets rolle, og sørge 
for, at der ikke bliver flere dyr, 
end hvad arealet kan bære. 
Det bliver os, som skal fjerne 
svage eller syge dyr, sådan 
som rovdyr ville gøre i vild 
natur. For at undgå indavl-
sproblematikker skal vi også 
en gang imellem tilføre nye 
dyr fra andre områder.

For at forvalte dyrene i natur-
nationalparken, og for at 
overholde lovgivningen, skal 
vi tilse dyrene jævnligt. 
Derfor ansætter vi med-
arbejdere som får dette tilsyn 
som opgave. Det gør vi for 
at sikre, at der bliver ført et 
grundigt opsyn med dyrene, 
så eventuelle problemer op-
dages. Der bliver desuden 
tale om et tæt samarbejde 
med lokale dyrlæger for at 
kvalitetssikre vores for-
valtning.

Desuden kommer der til at 
ligge beredskabsplaner klar, 
så vi i særlige tilfælde kan 
gribe ind med bl.a. tilskuds-
fodring, eksempelvis ved 
ekstrem tørke eller lange 
perioder med snedække.

Gennem 10 år med 
europæiske 
bisoner i Alminding-
en har vi kun hørt om 
få situationer, der har 
været skræmmende, 
og der er ingen 
eksempler på, at 
mennesker er 
kommet til skade. 

Man bør holde af-
stand til dyrene og 
opføre sig roligt.
Bisonkøer kan være 
meget beskyttende 
når de har nyfødte 
kalve, og derfor skal 
man ikke bevæge 
sig mellem en ko 
og hendes kalv. Har 
man hund med bør 
den føres i kort snor. 
Efterlever man disse 
enkle regler kan man 
trygt gå på op-
dagelse blandt 
europæiske bisoner.

I Jægersborg Dyre-
have har man 
erfaringer med kron-
dyr og dådyr (billed-
et). Forvaltningen af 
hjortevildtet ligner i 
høj grad den for-
valtning, man vil 
kunne se i naturna-
tionalparken. I Dyre-
haven er der dog en 
kunstigt høj koncen-
tration af hjortevildt 
fordi man gennem 
300 år har fodret 
dyrene om vinteren. I 
Naturnationalparken 
vil antallet af dyr 
blive tilpasset til det 
fødegrundlag der 
naturligt er i om-
rådet.
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