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Hvorfor en 
naturnationalpark?

Regeringen og aftalepartierne 
bag Natur- og Biodiversitets-
pakken har besluttet, at der skal 
etableres en naturnationalpark 
i  en del af Almindingen. En stor 
del af Danmarks vilde dyr, 
planter og svampe er i risiko for 
at uddø. Mange af vores truede 
arter behøver mere lys, vand og 
dødt træ for at trives, og det er 
netop noget af det, natur-
nationalparker skal være med til 
at skabe.

For at give naturen mere plads stoppes 
skovdrift og landbrugsdrift i naturnational-
parkerne. Dermed får naturen første-
prioritet, og med mere plads og dynamik 
bliver der flere levesteder for en lang 
række dyr og planter, der før har været 
almindelige i den danske natur. Områderne 
er bl.a. valgt, fordi de i forvejen rummer 
varierede og artsrige naturtyper, hvilket 
betyder, at områderne hurtigt kan udvikle 
sig i en endnu vildere retning. Samtidig 
giver naturnationalparkerne os nye, store 
naturoplevelser med plads til mange 
forskellige slags friluftsliv.

Produktionsskov kan blive til rig natur
Almindingen, og i særdeleshed områderne 
omkring Bastemose, hvor natur-
nationalparken skal ligge, er et af landets 
arts-rigeste naturområder. Men disse 
meget værdifulde naturområder udgør 
kun en ret lille del af naturnationalparkens 
område. Rundt omkring og imellem disse 
områder ligger også en hel masse 
produktionsskov, hvor fortidens høj-
effektive skovdrift har efterladt os med 
store plantager, hvor træerne har samme 
alder og står på snorlige rækker, og 
hvor vandet ledes hurtigt væk i lange, 
lige grøfter. I de skovområder er artsrig-
dommen lav, og det er især her, at vi har 
mulighederne for at omdanne produktions-
skov til nye, mere naturlige skove, våd-
områder og lysåben natur, så de sjældne 
arter får mere plads at leve på. Her 
kommer vi til i en årrække at forberede 
arealerne til at få et mere naturligt skov-
billede med flere forskellige træsorter i 
forskellige aldre og med forskellig tæthed.

Skoven skal holdes lys
Danmark er et skovland, og hvis et stykke 
jord her i landet får lov at ligge helt uden 
påvirkninger fra dyr eller mennesker, så vil 
det - de fleste steder i landet - med tiden 
udvikle sig til høj, mørk skov, hvor der ikke 
kommer lys ned til skovbunden og hvor 
kun få arter kan trives. Det vil også ske i 
naturnationalparken, hvis der intet gøres. 
For at undgå det, bliver vi nødt til igen at 
have de store, græssende dyr i 
skoven, som var en naturlig del af naturen 
før mennesket fortrængte dem. Tidligere 
var der flere store græssende dyr i den
danske natur  og mange arter af plant-
er og dyr er afhængige af deres adfærd. 
Dyrene begrænser tilvæksten af nye træer 
ved at spise de unge træer, og afgræsser 
de åbne områder. Desuden påvirker de 
naturen på en mange andre måder, bl.a. 
ved tramp, skrælning af bark, støvbadning 
og med deres gødnng - alt sammen no-
get, der skaber nye levesteder for planter, 
dyr og svampe. De flytter også frø rundt 
på arealerne i deres pels og i afføringen. 
Dyrenes påvirkninger er, ud over storme, 
skovbrande og oversvømmelser, de 
naturlige processer, der kan modvirke 
udviklingen til mørk skov.

Fortsat naturpleje
På de arealer hvor naturen allerede er 
meget artsrig, foregår der flere steder en 
naturpleje med bl.a. græssende dyr og 
manuelle rydninger. Der vil sandsynligvis 
stadig være behov for målrettet naturpleje. 
Men det afhænger helt af, hvordan naturen 
udvikler sig.

Bechsteins flagermus er 
nær-truet på globalt plan, 
strengt beskyttet i EU og i 
Danmark findes arten kun 
her på Bornholm. Arten er 
knyttet til gamle løvtræer, 
og vil derfor på sigt få 
flere levesteder i naturna-
tionalparken, når træerne 
får lov at blive gamle uden 
at blive fældet.

Bred vandkalv er sårbar 
på globalt plan og strengt 
beskyttet i EU. I Danmark 
er den sjælden. Den er 
afhængig af rene, sol-
beskinnede vandhuller. I 
naturnationalparken vil 
arten få flere levesteder, 
når der skabes 
nye vådområder.

Rørdrum er beskyttet i 
EU, fordi dens levesteder 
er i tilbagegang. Rørdrum-
men er afhængig af store 
sumpområder, hvor den 
kan fange fisk, padder og 
andre smådyr og gemme 
sig i rørskove. Nye og 
større vådområder i natur-
nationalparken vil gavne 
arten

Femradet ulvefod er 
beskyttet i EU. Den er 
knyttet til relativt lysåbne, 
sandede, nærings-
fattige arealer, som 
typisk dækkes af 
vand om vinteren. 
I naturnational-
parken kan den 
formentlig få flere af        
   denne type leve-
        steder

Grønnevad - fra granplantage til EU-beskyttet natur
Grønnevad er en del af den samme sprækkedal som Ekkodalen, men ligger 
nordøst for denne. Her blev en rødgranplantage fældet, og der blev sat 
græssende kvæg ud på arealet. På 15 år har området udviklet sig til en natur-
type der kaldes surt overdrev, som er EU-beskyttet natur.

Hagemyr - fra granplantage og åbent område til nyt 
vådområde med sjældne dyrearter
I et område med rødgranplantage og relativt artsfattig 
lysåben natur blev rødgranerne fældet og vandstanden hævet ved op-
dæmme den grøft, som fører vandet væk fra området.
Allerede året efter indvandrede løvfrøerne og 6 år efter naturgenopretnin-
gen har Almindingen et nyt vådområde med sjældne padder og fugle. Der 
lever både løvfrø, rød glente og plettet rørvagtel i Hagemyr i dag.

Eksempler på ny natur
Herunder kan du se nogle eksempler på, hvordan produktionsskov i 
løbet af relativt få år kan omdannes til rigere natur. Det er naturgen-
opretning i stil med dette, du kan forvente at se i naturnational-
parken.

Engperlemorsommer-
fuglen er sjælden i Dan-
mark og strengt beskyttet 
i EU. Sommerfuglens 
larver lever af planten 
mjødurt, som trives i fugt-
ge enge. I naturnational-
parken kan der blive flere 
af den type levesteder, 
og dermed flere af disse 
smukke sommerfugle.

Grøn mosaikguldsmed 
findes kun få steder i Dan-
mark og er strengt 
beskyttet i EU. I 
Almindingen lever den 
ved Bastemose. I natur-
nationalpaken kan den få 
flere nye levesteder, når 
der skabes nye vådom-
råder.

Fin kæruld er kritisk tru-
et i Danmark. Planten er 
en halvgræs, som trives 
i lysåbne vådområder. I 
Naturnationalparken vil 
den få flere mulighed-
er for at sprede sig, når 
vådområderne bliver 
flere.

Lys skivevandkalv er 
truet på globalt plan og 
sjælden i Danmark. Den 
lever flere steder i Al-
mindingen, og er knyttet 
til rent, solbeskinnet vand. 
Med nye vådområder i 
naturnational-
parken forventes 
det, at arten kan 
brede sig yderligere.

Lærkefalken er kritisk 
truet i Danmark, fordi 
der i mange år er blevet 
færre af de vådområder, 
som den er afhængig af. 
Arten lever af de insekter, 
som knytter sig til vådom-
råder, og derfor vil den få 
et bedre fødegrundlag i 
naturnationalparken, hvor 
der bliver mere vådt.


